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تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

الدليل االسرتشادي

 »تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة
 حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية«

 

حقوق النرش والطبع محفوظة للمجلس العريب للطفولة والتنمية )2022(

قام املجلس العريب للطفولة والتنمية بإعداد هذا الدليل يف إطار تنفيذه ملرشوع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل 
العريب، بالرشاكة مع جامعة الدول العربية )إدارة املرأة واألرسة والطفولة( وبرنامج الخليج العريب للتنمية “أجفند” . 

املجلس العريب للطفولة والتنمية 

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية – ص ب 7537 – الحي الثامن

مدينة نرص – القاهرة  11762– جمهورية مرص العربية. 

هاتف: 23492024/25/29 )202+(       

فاكس: 23492030 )202+(

www.arabccd.org

 accd@arabccd.org

جامعة الدول العربية )قطاع الشئون االجتامعية - إدارة املرأة واألرسة والطفولة( 

العنوان: ميدان التحرير – القاهرة – جمهورية مرص العربية. 

هاتف:25750511 )202+(

فاكس: 25779546 )202+(  
 www.lasportal.org

برنامج الخليج العريب للتنمية )أجفند( 

العنوان: ص. ب 18371 الرياض - 11415 - اململكة العربية السعودية.             

هاتف: 4418888 )9661+( فاكس: 4412962 )9661+(

 www.agfund.org 

رقم اإليداع بدار الكتب املرصية: 2021/28523

اآلراء الواردة يف هذا العمل ال تعرب بالرضورة عن آراء الرشكاء.
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3 دليل اسرتشادي

تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية 

يتضمــن هــذا العمــل العلمــي ثالثة مخرجــات علمية وأكادميية يف مجال األداء اإلعالمــي وحقوق الطفل، وقد 
صدرت يف ثالثــة إصدارات منفردة، وهي: 

اإلصــدار األول: دليــل اسرتشــادي يتضمن األهــداف ومنهجية العمل، وقوائــم تصحيح املصطلحات والصــور الخطأ املتداولة 
حــول األطفال يف وســائل اإلعالم العربية. 

اإلصــدار الثــاين: الدراســات الكمية وامليدانية وقوائم املصطلحات وتشــمل األهــداف واملنهجية وقوائم تصحيــح املصطلحات 
والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفال بوســائل اإلعالم العربيــة بالتطبيق  عىل الدول محل العينــة، إضافة إىل أدوات تطبيق 

املنهجيــة واألوراق املرجعية واإلثرائية. 

اإلصــدار الثالــث:  تقاريــر وطنيــة تتضمــن تطبيق املنهجية ميدانياً وكيفياً يف كل دولة عىل حدة، وتشــمل دراســات كل من: 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة – الجمهورية التونســية – الجمهوريــة اللبنانية  –  جمهوريــة مرص العربية. 

والعمل الذي بني أيدينا اآلن )اإلصدار األول( ميثل الدليل االسرتشادي، واملخرجات أعاله متاحة للباحثني والخرباء الراغبني يف ذلك. 

أصــدر مجلــس وزراء الشــئون االجتامعيــة العــرب يف دورتــه الحاديــة واألربعــني عــى املســتوى الــوزاري القــرار رقــم 
)960( بتاريــخ 23/12/2021 والــذي نــص يف الفقــرة رقــم )4( عــى التــايل: 

“إن مجلــس وزراء الشــئون االجتامعيــة العرب يف دورته الحادية واألربعــني بعد اطالعه عى: 

 - مذكــرة األمانة الفنية،

- وبعد االســتامع إىل إيضاحــات األمانة الفنية، 

-وتوصيــات الدورة الخامســة والعرشون للجنــة الطفولة العربية، 

-وبناًء عى مشــاورات أصحاب املعايل الــوزراء أعضاء املجلس، 

يقرر

اعتــامد دليــل املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال يف وســائل اإلعــالم كوثيقــة اسرتشــادية لوســائل 
اإلعــالم أثنــاء تداولهــا لقضايــا األطفــال يف املنطقــة العربيــة.”

]ق 960 )د.ع 41(، 2021/12/23[

مجلــس وزراء الشــئون االجتماعية العرب يعتمــد دليل املصطلحات 
والصــور الخطــأ املتداولة حول األطفال بوســائل اإلعالم العربية
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 »فلنعمل معاً
 ليعيش أطفالنا طفولتهم...

 فأطفالنا مستقبلنا«

رئيس املجلس العريب للطفولة والتنمية

ورئيس برنامج الخليج العريب للتنمية »أجفند«

صاحب السمو املليك
األمري عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز
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تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

رشكاء مرشوع املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب

املجلــس العريب للطفولــة والتنمية:

ــب  ــة صاح ــة، برئاس ــال الطفول ــل يف مج ــة تعم ــخصية اعتباري ــة ذات ش ــري حكومي ــة غ ــة عربي  منظم
ــام  ــس ع ــيس املجل ــاء تأس ــد ج ــز، وق ــد العزي ــن عب ــالل ب ــن ط ــز ب ــد العزي ــري عب ــيك األم ــمو املل الس
ــاًء عــىل  ــه، بن ــز، رحمــه الل ــد العزي ــن عب ــيك األمــري طــالل ب ــادرة مــن صاحــب الســمو املل 1987 مبب
ــة  ــت رعاي ــام 1986 تح ــس ع ــد يف تون ــذي عق ــة ال ــة والتنمي ــر الطفول ــن مؤمت ــادرة م ــة الص التوصي
جامعــة الــدول العربيــة، ويتخــذ املجلــس مــن مدينــة القاهــرة العاصمــة املرصيــة مقــراً لــه، وتنظــم 
ــع  ــوين م ــه القان ــرض تحــدد شــخصيته ووضع ــذا الغ ــة خاصــة له ــر اتفاقي ــة املق ــس بدول ــة املجل عالق
وزارة الخارجيــة املرصيــة. ويعمــل املجلــس عــىل تهيئــة بيئــة عربيــة داعمــة لحقــوق الطفــل يف 

ــج. ــاركة والدم ــة واملش ــة والحامي التنمي

العنــوان: تقاطع شــارعي مكــرم عبيد مع منظمــة الصحة العاملية
ص ب: 7537 – مدينــة نــرص- القاهرة 11762  جمهوريــة مرص العربية. 

هاتــف: 23492024/25/29 )202+( - فاكس: 23492030 )202+(
 www.arabccd.org- accd@arabccd.org 

جامعــة الــدول العربية )قطاع الشــئون االجتامعيــة - إدارة املرأة واألرسة والطفولة(:

ــة  ــة لجامع ــة العام ــة باألمان ــئون االجتامعي ــاع الش ــة لقط ــة التابع ــرأة واألرسة والطفول ــد إدارة امل  تُع
الــدول العربيــة، األمانــة الفنيــة للجنــة املــرأة العربيــة ولجنــة الطفولــة العربيــة ولجنــة األرسة العربيــة 
التــي تــم إنشــاؤها بقــرارات مــن مجلــس وزراء الشــئون االجتامعيــة العــرب. وتنقســم اإلدارة إىل ثالثــة 
ــرأة واألرسة  ــة بامل ــا املتعلق ــاول القضاي ــا يف تن ــل مهامه ــث تتكام ــة؛ حي ــرأة واألرسة والطفول ــام: امل أقس

ــة. والطفول

العنــوان: ميــدان التحرير – القاهرة – جمهوريــة مرص العربية.
هاتــف: 25750511 )202+( - فاكس: 25779546 )202+(

 www.lasportal.org

برنامــج الخليج العــريب للتنمية )أجفند(:

 منظمــة إقليميــة تنمويــة مانحــة، برئاســة صاحــب الســمو امللــيك األمــري عبــد العزيــز بــن طــالل بــن 
عبــد العزيــز، تديــر أعاملهــا مــن مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية التــي تتخذهــا اإلدارة 
ــن  ــالل ب ــري ط ــيك األم ــمو املل ــب الس ــن صاح ــادرة م ــام 1980 مبب ــد ع ــىء أجفن ــراً. أُن ــة مق التنفيذي
عبــد العزيــز، رحمــه اللــه، وبدعــم وتأييــد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. يعمــل أجفنــد 
يف مجــال التنميــة عــىل املســتوى الــدويل، مــن خــالل رشاكــة فاعلــة مــع املنظــامت األمميــة واإلمنائيــة 

ــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين. ــات الحكومي ــة والهيئ ــة والوطني ــة واإلقليمي الدولي

العنــوان: ص. ب 18371 الريــاض - 11415 اململكة العربية الســعودية.             
هاتــف: 4418888)9661+( - فاكس: 4412962 )9661+(

 www.agfund.org
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الرشكاء يف تطبيق منهجية الدليل االسرتشادي

 - دولة اإلمــارات العربية املتحدة

 - الجمهورية التونســية

- الجمهوريــة اللبنانية

شكر خاص ملركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« عى قراءة الدليل اإلقليمي وفق املقاربة الجندرية.
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تقديم

ــة مضــت،  ــه حتــى ســنوات قليل ــرياً عــام كان علي ــا املعــاش اليــوم، وقــد اختلــف كث يقــوم اإلعــالم بــدور متعاظــم يف واقعن
ــددة  ــالم أدواراً متع ــح لإلع ــد أصب ــي. فلق ــل االجتامع ــع التواص ــر مواق ــل وع ــي الهائ ــور التكنولوج ــوء التط ــك يف ض وذل
ــي بهــا تنهــض األمــم  ــح مــن أقــوى األدوات الت ــا إن اإلعــالم أصب ــغ إذا قلن ــاً، وال نبال ــاً واجتامعي املناحــي سياســياً واقتصادي

ــس. أو العك

ــا  ــا حقــوق الطفــل، ســنجد أن هنــاك تغــريات عــدة لهــا تأثــري متنامــي عــىل األطفــال، علين ــا عــىل اإلعــالم وقضاي وإذا ركزن
أن نأخذهــا بعــن االعتبــار، لعــل أبرزهــا أنــه صــار مــن الصعــب أن نفصــل بــن اإلعــالم املوجــه للطفــل أو املوجــه للكبــار، 
فالطفــل يتعــرض للمحتــوى اإلعالمــي بشــكل عــام خاصــة ذلــك املتــاح عــىل منصــات التواصــل االجتامعــي، الــذي يتعاطــى 
معــه الطفــل مشــاهدًة ومتابعــًة بــل ومشــاركًة؛ حيــث أصبــح الطفــل ذاتــه صانعــاً للمحتــوى اإلعالمــي عــر تلــك املنصــات.

ــج  ــج الخلي ــة وبرنام ــدول العربي ــة ال ــة وجامع ــة والتنمي ــريب للطفول ــس الع ــرشكاء - املجل ــا ك ــي دفعن ــع اإلعالم ــذا الواق ه
ــذ  ــي تنفي ــن خــالل تبن ــك م ــل، وذل ــوق الطف ــة اإلعــالم وحق ــي بقضي ــامم متنام ــالء اهت ــد” - إىل إي ــة “أجفن ــريب للتنمي الع
مــرشوع املرصــد اإلعالمــي لحقــوق الطفــل العــريب الــذي بــدأ منــذ أكــر مــن عــرشة ســنوات، ليكــون آليــة للرصــد والتحليــل 
ــل بالتعــاون  ــا تنشــئة وحقــوق الطف ــاألداء اإلعالمــي العــريب تجــاه قضاي ــاء ب ــك مــن أجــل االرتق ــم، وذل واملتابعــة والتقوي
والتنســيق مــع وســائل اإلعــالم وغريهــا مــن املؤسســات التنمويــة، ومبــا يســهم يف تنميــة قــدرات اإلعالميــن يف نــرش ثقافــة 
ــي،  ــم األداء اإلعالم ــة لتقيي ــر دوري ــدار تقاري ــاث وإص ــات واألبح ــداد الدراس ــة يف إع ــون أداة ُمعين ــل، وليك ــوق الطف حق

ــة. ــق للطفول وصــوالً إىل إعــالم صدي

لقــد جــاءت باكــورة أعــامل املرصــد اإلعالمــي لحقــوق الطفــل مــن خــالل إجــراء دراســة إقليميــة شــملت ســت دول عربيــة 
عــام 2013، توصلــت إىل رضورة ســعى اإلعــالم العــريب ملزيــد مــن التعمــق ىف تنــاول قضايــا الطفــل وإيجــاد الحلــول لهــذه 
القضايــا واملشــكالت املتعلقــة بالطفــل. ثــم اســتمر املرصــد يف تنفيــذ مكوناتــه مــن خــالل إعــداد املبــادئ املهنيــة ملعالجــة 
اإلعــالم العــريب قضايــا حقــوق الطفــل عــام 2016، التــي تــم اعتامدهــا مــن ِقبَــل مجلــي وزراء الشــئون االجتامعيــة العــرب 
)ديســمر 2016( ووزراء اإلعــالم العــرب )يوليــو 2017(؛ لتعميمهــا عــىل وزارات اإلعــالم والجهــات املعنيــة يف اإلعــالم 

بالــدول العربيــة، وإدراجهــا ضمــن مواثيــق الــرشف اإلعالميــة املعتمــدة.

ــن أداء  ــد م ــة تُرّش ــة وعملي ــري أدوات علمي ــالل توف ــن خ ــريب م ــل الع ــوق الطف ــي لحق ــد اإلعالم ــل املرص ــتكامالً لعم واس
ــل  ــداد الدلي ــالل إع ــن خ ــا - م ــن بصدده ــي نح ــوة – الت ــذه الخط ــاءت ه ــل، ج ــوق الطف ــا حق ــاه قضاي ــن تج اإلعالمي
ــة جــادة نحــو  ــة حــول األطفــال يف وســائل اإلعــالم”، يف محاول ــح املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداول االسرتشــادي “تصحي
ضبــط اللغــة اإلعالميــة وفــق مقاربــة حقوقيــة وتنمويــة، تحــدُّ مــن اســتخدام مصطلحــات ومفاهيــم وصــور خطــأ لألطفــال 
ــة  ــايل صعوب ــئتهم وبالت ــم وتنش ــىل تنميته ــر ع ــا يؤث ــال، مب ــوق األطف ــاك حق ــهم يف انته ــلبية وتس ــور الس ــن الص ــق م تعم

ــي. ــم املجتمع اندماجه

ــارات  ــة )اإلم ــع دول عربي ــه يف أرب ــق منهجيت ــنوات بتطبي ــع س ــة أرب ــل قراب ــذا الدلي ــداد ه ــىل إع ــل ع ــتمر العم ــد اس لق
ــد  ــات رص ــر آلي ــة وع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــات الوطني ــن املؤسس ــدد م ــاون ع ــة وتع ــرص(، برشاك ــان - م ــس – لبن – تون
ومجموعــات نقاشــية مــع الخــراء واألطفــال، ليتضمــن قوائــم تضــم مئــات املصطلحــات واملفاهيــم والصــور الخطــأ 
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ــو إال  ــا ه ــل م ــه الدلي ــا أتاح ــن أن م ــا، مؤكدي ــي له ــل املهن ــاد البدي ــع إيج ــالم م ــائل اإلع ــال يف وس ــة حــول األطف املتداول
ــي. ــداع الفن ــالم أو اإلب ــة اإلع ــاس بحري ــاد دون املس اسرتش

يصــدر هــذا الدليــل يف توقيــت بالــغ الحساســية بعــد أن فاجــأت جائحــة كورونــا العــامل، وتســببت يف حالــة إربــاك 
عاملــي وخلَّفــت آثــاراً وتداعيــات تســتلزم التحــرك مــن الجميــع، وتلقــي مبســئوليات جديــدة عــىل اإلعــالم؛ خاصــة الرقمــي 
ــا  ــامل م ــا يف ع ــا منه ــن أطفالن ــع أن مُنّك ــي نتطل ــة، الت ــة الرابع ــورة الصناعي ــاره أحــد أدوات التطــور التكنولوجــي والث باعتب

ــا.  بعــد كورون

ــق  ــريب، وف ــل الع ــوق الطف ــي لحق ــد اإلعالم ــل املرص ــرية عم ــتمرار مس ــرشكاء - باس ــن ال ــد – نح ــر نتعه ــب آخ ــىل جان ع
املتغــريات يف مجــال اإلعــالم وحقــوق الطفــل؛ ليكــون إعالمــاً يُعــي مــن القيــم اإلنســانية، ويدعــو إىل إعــامل العقــل، ويدعــم 

ــة”. ــق للطفول ــاً لشــعارنا “إعــالم صدي ــك تحقيق ــة، وذل ــكار، ويحــرتم حقــوق الطفــل، ويرتكــز عــىل املهني ــداع واالبت اإلب

ختامــاً، الشــكر كل الشــكر لصاحــب الســمو امللــيك األمــري عبــد العزيــز بــن طــالل بــن عبــد العزيــز رئيــس املجلــس العــريب 
ــام  ــط أمــن ع ــو الغي ــايل الســيد أحمــد أب ــد”، وإىل مع ــة “أجفن ــج العــريب للتنمي ــج الخلي ــس برنام ــة ورئي ــة والتنمي للطفول
ــة  ــق منهجي ــاً يف تطبي ــاً وإقليمي ــة وطني ــات الرشيك ــكل املؤسس ــل، ول ــذا العم ــة ه ــم ورعاي ــة؛ لدع ــدول العربي ــة ال جامع
ــَهَم أو أضــاف لهــذا الدليــل.  الدليــل مــن الــدول محــل العينــة؛ وكــذا فريــق العمــل مــن الخــراء، وكل مــن شــارك أو أْس

واللــه ويل التوفيق،، 

أمني عام

 املجلــس العريب للطفولــة والتنمية

أ.د. حسن البيالوي
التنفيذي املدير 

برنامــج الخليج العــريب للتنمية “أجفند”

أ. ناصر القحطاني
األمني العام املســاعد رئيس قطاع الشــئون 

االجتامعيــة - جامعــة الدول العربية

السفيرة د. هيفاء أبو غزالة
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تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

شكر وتقدير

يســعد املجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة أن يتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لرشيكينــا يف مســرية عمــل املرصــد اإلعالمــي 
لحقــوق الطفــل العــريب ومــن بينهــا العمــل الــذي بــن أيدينــا اليــوم، وهــام جامعــة الــدول العربيــة )إدارة املــرأة واألرسة 
ــوا جهــداً إلعــداد  ــن مل يأل ــق الخــراء الذي ــد«، والشــكر موصــول لفري ــة »أجفن ــج العــريب للتنمي ــة( وبرنامــج الخلي والطفول
ــد  ــرو عب ــور عم ــن الدكت ــون م ــه املك ــار وفريق ــد الغف ــادل عب ــور ع ــتاذ الدكت ــم: األس ــي، وه ــي العم ــل العلم ــذا العم ه
ــاء  ــة أثن ــه املني ــذي وافت ــيم )ال ــود نس ــور محم ــتاذ الدكت ــل األس ــكر الراح ــص بالش ــام يخ ــد زيك، ك ــور خال ــد والدكت الحمي

ــل.  ــراء اإلطــار الفلســفي والنظــري للدلي ــري يف إث ــام بجهــد كب ــل(؛ حيــث ق إعــداد هــذا الدلي

ــب  ــم مكت ــة، وه ــل العين ــدول مح ــتوى ال ــىل مس ــرشكاء ع ــع ال ــيقي م ــي والتنس ــد التنظيم ــاكراً الجه ــس ش ــن املجل ويُثّم
ــرأة  ــز امل ــدة، ومرك ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــريب بدول ــج الع ــدول الخلي ــف ل ــب اليونيس ــل ومكت ــة للطف ــارقة صديق الش
العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوثــر« والهيئــة العليــا املســتقلة لالتصــال الســمعي البــرصي »الهايــكا« بالجمهوريــة 

التونســية، واملجلــس األعــىل للطفولــة التابــع لــوزارة الشــئون االجتامعيــة بالجمهوريــة اللبنانيــة. 

ــوار  ــاش والح ــل بالنق ــذا العم ــروا ه ــن أث ــراء الذي ــرق الخ ــارية وف ــة االستش ــاء اللجن ــكر ألعض ــس الش ــه املجل ــام يوج ك
ــراءات  ــية والق ــات النقاش ــاءات واملجموع ــر اللق ــل ع ــة الدلي ــق منهجي ــل، وتطبي ــالل ورش العم ــة خ ــة واملراجع واإلضاف
ــي وردت  ــردود الت ــس ال ــدر املجل ــية. ويق ــات النقاش ــاركونا يف املجموع ــن ش ــا الذي ــكر ألطفالن ــكر كل الش ــة. والش املعمق

ــل. ــول الدلي ــة ح ــدول العربي ــن ال م

ــك  ــة، وكذل ــة والفني ــود العلمي ــذي شــارك يف الجه ــة ال ــة والتنمي ــريب للطفول ــس الع ــل باملجل ــق العم والشــكر ألعضــاء فري
بالتنســيق والتســيري واملتابعــة طــوال فــرتة اإلعــداد والتنفيــذ لهــذا الدليــل: املهنــدس محمــد رضــا فــوزي واألســتاذة إميــان 
بهــي الديــن )منســقة املــرشوع( واألســتاذة مــروة هاشــم وكل العاملــن باملجلــس عــىل مــا بذلــوه مــن جهــد إلنجــاز هــذا 
العمــل، والشــكر أيضــاً لــكل مــن أســهم مــن املؤسســات الرشيكــة يف إنجــاز هــذا العمــل الــذي نتطلــع أن يكــون إضافــة 

ــة يف مجــال اإلعــالم وحقــوق الطفــل. علمي

أمني عام

 املجلــس العريب للطفولــة والتنمية

أ. د. حسن البيالوي
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اإلرشاف العــام والعلمي: 

- ســعادة األســتاذ الدكتور حسن البيالوي
أمن عــام املجلس العريب للطفولــة والتنمية 

ممثلــو رشكاء املجلــس العريب للطفولــة والتنمية: 

-   معايل الســفرية الدكتــورة هيفاء أبو غزالة
ــة  ــئون االجتامعي ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام املس ــن الع األم

ــة  ــدول العربي ــة ال جامع

-  ســعادة األســتاذ نــارص القحطــاين – املديــر التنفيــذي    
برنامــج الخليــج العــريب للتنميــة )أجفنــد(

املركزي:  الفريق 

الدوليــة  األكادمييــة  رئيــس   – الغفــار  عبــد  -  أ.د.عــادل 
جامعــة  اإلعــالم  وأســتاذ  اإلعــالم  وعلــوم  للهندســة 

الرئيــي( )الخبــري  القاهــرة 

- أ.د.محمــود نســيم – أســتاذ فلســفة الفــن بأكادمييــة 
الفنــون 

-  د.عمــرو عبــد الحميــد – أســتاذ مســاعد اإلعــالم بجامعــة 
بنــي ســويف 

- د.خالد زيك – أســتاذ مســاعد اإلعالم بجامعة القاهرة 

مدير ومنســق التقرير: 

الطفولــة  إدارة إعــالم  الديــن – مديــرة  -  أ.إميــان بهــي 
والتنميــة  للطفولــة  العــريب  باملجلــس 

خرباء الدراســات امليدانية )املجموعات 
النقاشية(:

-  أ.شــذى محسنة )اإلمارات( 

- أ.بســام عيشــة – أ.ضحى الجرويش )تونس( 

-  أ.د.محمــود طربيه – د.رشبل شــالال )لبنان(

-  أ.داليا شــبل )مرص( 

اللجنة االستشــارية والقراء: 

أ.إلهامــي  املنعــم،  عبــد  د.أحمــد  شــنودة،  د.إجــالل 

املليجــي، أ.إميــل أمــن، أ.أمينــة خــريي، أ.حميــدة عبــد 

د.ســهري  الفرارجــي،  أ.ســها  أ.د.جــورج صدقــة،  املنعــم، 

ــود،  ــادية محم ــط، أ.ش ــد الباس ــن عب ــاح، أ.سوس ــد الفت عب

محمــود،  د.مليــاء  محمــود،  أ.فتحــي  الليثــي،  د.فاطمــة 

أ.محمــد الفــوال، م.محمــد رضــا فــوزي، أ.محمــود مرتــى، 

خليــل،  أ.منــى  فــادي،  أ.معتــز  عثــامن،  باللــه  أ.معتــز 

حلمــي،  د.نبيــل  صموئيــل،  د.نبيــل  املنشــاوي،  أ.ناهــد 

ــام  ــالل، د.هش ــاين ه ــالم، أ.ه ــالء ع ــود، أ.نج ــاة محم د.نج

لحســيني.  ا

فرق العمل من املؤسســات الرشيكة:

املجلــس العريب للطفولــة والتنمية 

م.محمــد رضا فوزي، أ.إميان بهى الدين، أ.مروة هاشــم 

جامعــة الدول العربية

فياض  أ.عمران 

برنامــج الخليج العــريب للتنمية )أجفند( 

أ.عبــد اللطيف الضويحي، أ.محمد الســليم

والرتجمة:  التحرير 

- تحريــر النص العريب: أ.مروة هاشــم

- ترجمــة امللخــص اإلنجليزي: أ.د.منى ذكرى 

اإلخــراج الفني والطباعة:

- التصميــم والغالف: رشكــة »يات« للتواصل

- التنفيــذ والطباعــة: أ.محمد أمن 

فريق العمل
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الجمهوريــة اللبنانية:

د.أنطــوان الرشتــوين، أ.آمــال وهبــي، أ.أمــرية ســكر، د.برنــار 
ــاتيال،  ــاء ش ــح، د.رج ــن صال ــا، أ.داري ــا الباش ــة، أ.تاني جرباق
ــادة  ــال، د.غ ــاء جف ــامعيل، أ.ضي ــب إس ــرم، أ.زين ــا ك أ.ريت
جــوين، د.غســان مــراد، أ.كاريــن إيليــا، أ.ليــا عــادل، د.نقــوال 

رزق، د.والء حــرب

جمهوريــة مرص العربية: 

ــرم  ــىل ك ــة، أ.د. لي ــن عطي ــاملوطي، أ.د.حس ــال الس أ.د.إقب
أ.محمــود  فاضــل،  أ.د.مايســة  الراعــي،  أ.ليــىل  الديــن، 

بــدوى، أ.د.نجــوى كامــل، أ.نهلــة بــدر الديــن.

دولة اإلمــارات العربية املتحدة: 

ــة  ــد، أ.حبيب ــي محم ــر ع ــاح، أ.إســامعيل ظف ــد مصب أ.أحم

ــل  ــزال، أ.زام ــال، د.حصــة الغ ــي، أ.حســن امل مســعود النقب

ــيف  ــد، أ.س ــهد مهن ــدوس، أ. ش ــامية املن ــن، أ.س ــن الدي زي

حســن  اللــه  أ.عبــد  غــريب،  أ.عائشــة  العــويض،  خالــد 

اليــأيس، أ.عــزة زعــرت، أ.عصــام عــي، أ.نجــوى جمعــة عــي، 

أ.محمــد خليفــة بالعــم الغفــي، أ.محمــود ســليم، أ.مرفــت 

أ.منــال  كــرم،  أ.مــروة  الســنهوري،  أ.مــروة  الخطيــب، 

ــرشيف  ــدا ال ــه، أ.هوي ــذر عقل ــويش، أ.من البل

الجمهورية التونســية:

ــن  ــن ب ــدي، أ.صــالح الدي ــة العبي ــدال مجــري، أ.جليل أ.اعت

أ.ليليــا عثــامن،  النجــار،  أ.لبنــى  فــرادي،  أ.فاتــن  فــرح، 

امليســاوي،  أ.ناجــح  الفــاريس،  أ.منيــة  شــلبي،  أ.محمــد 

الدرفــئ،  أ.هاديــة  الرشيــف،  أ.هاجــر  تــوكل،  أ.نيكــول 

أ.وريــدة بوســعدة، أ.ونيســة عرفــة

الخرباء الذين شاركوا يف تطبيق منهجية الدليل

عدد األطفال الذين شاركوا يف تطبيق منهجية الدليل:

اإلجــاميل ) 144( طفــالً موزعني كالتايل ما بني 8 – 18 ســنة:

)42( مــن اإلمــارات: 16 طفالً و 26 طفلة

)27( من تونــس :  13 طفــالً و14 طفلة

)39 ( مــن لبنــان: 11 طفالً و 28 طفلة 

 )36( مــن مــرص :  16 طفالً  و20 طفلة
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13 دليل اسرتشادي

قامئة املحتويات

14 أوالً: امللخــص التنفيذي: 

15 - متهيد: 

• مكونــات املرصد اإلعالمي لحقــوق الطفل العريب 16 	

• 	20 اللغــة اإلعالميــة والتجــاوزات املهنية يف تــداول املصطلحات والصور الخطأ بوســائل اإلعالم العربية 

23 الفصــل األول: منهجية إعداد الدليل االسرتشــادي

• 	24 أهداف الدليل االسرتشــادي 

• 	25 الفئات املســتهدفة 

• 	25 الخطــوات املنهجية إلعداد الدليل االسرتشــادي 

• 	 28 تعريــف املصطلحــات الواردة يف الدليل 

-  الفصــل الثــاين: خالصــة نتائج مراجعة الرتاث العلمــي والجهود اإلقليميــة والدولية املعنية             
29 مبصطلحــات وصور األطفال يف وســائل اإلعالم 

-  الفصــل الثالــث: خالصة نتائج الدراســات الكيفية حول الرصد اإلعالمــي للمصطلحات                      
31 والصــور الخطــأ املتداولة حول األطفال بوســائل اإلعالم العربية 

-  الفصــل الرابع: نتائج الدراســات امليدانيــة الخاصة بتأثري املصطلحــات والصور الخطأ                       
33 املتداولة بوســائل اإلعــالم العربية عى األطفال 

• 	 34 خالصــة نتائــج مجموعــات النقاش املركزة مع األطفــال بالدول العربية 

• 	35 خالصــة نتائــج مجموعات النقــاش واملقابالت املتعمقة مع الخــراء بالدول العربية 

37 ثانيــاً: قوائــم تصحيح املصطلحــات الخطأ والصور وتوضيــح املصطلحات الغامضة 

40 - املحــور األول: قامئــة تصحيــح املصطلحات الخطأ 

  80 - املحــور الثــاين: قامئة توضيــح املصطلحات الغامضة 

98 - املحــور الثالــث: قامئــة تصحيــح الصــور 

111 ثالثــاً: امللخص باللغــة اإلنجليزية 
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أوالً:

 امللخص التنفيذي 



إعالم صديق للطفولة

15 دليل اسرتشادي

متهيد

                      -   مكونات املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب 

                       -     اللغة اإلعالمية والتجاوزات املهنية يف تداول املصطلحات والصور الخطأ بوسائل اإلعالم العربية
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مكونات املرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العريب

يــأيت إعــداد الدليــل االسرتشــادي »تصحيــح املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال بوســائل اإلعــالم 
العربيــة« يف إطــار تنفيــذ املجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة ملــرشوع املرصــد اإلعالمــي لحقــوق الطفــل العــريب، بالتعــاون 
ــد«.  ــة »أجفن ــريب للتنمي ــج الع ــج الخلي ــة وبرنام ــدول العربي ــة ال ــة بجامع ــرأة واألرسة والطفول ــع إدارة امل ــة م وبالرشاك
ــة  ــل ودرج ــوق الطف ــا حق ــة قضاي ــتوى معالج ــى مس ــريب ع ــالم الع ــة أداء اإلع ــد ومتابع ــرشوع إىل رص ــذا امل ــعى ه ويس
االلتــزام باملبــادئ املهنيــة، ومــدى مراعــاة البعــد الحقوقــي يف تنــاول هــذه القضايــا؛ وكذلــك متكــني املؤسســات اإلعالميــة 
ــى  ــيطرة ع ــا؛ للس ــيد أدائه ــريب وترش ــل الع ــوق الطف ــة لحق ــة الداعم ــات اإلعالمي ــط والسياس ــع الخط ــن وض ــة م العربي

ــريب.  ــل الع ــاول شــئون الطف ــي يف تن ــرتي األداء اإلعالم ــي تع ــة الت ــاوزات املهني التج
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17 دليل اسرتشادي

يتكــون مرشوع املرصــد اإلعالمي من أربع مراحل:

املرحلة األوىل: 

ــا  ــاول اإلعــالم العــريب لقضاي ــم تن ــة حــول تقيي  إجــراء دراســة عربي
ــة  ــة يف معالج ــة اإلعالمي ــلبيات املامرس ــد س ــل، ورص ــوق الطف حق
أداء  لرتشــيد  التنفيذيــة  املقرتحــات  واســتخالص  القضايــا،  هــذه 

ــا. ــذه القضاي ــاول ه ــريب يف تن ــالم الع اإلع

ــر -  ــة )تونــس - الجزائ جــرى إجــراء هــذه الدراســة يف 6 دول عربي
الســعودية - العــراق - لبنــان - مــرص(، وتــم إطالقهــا يف اجتامعــات 

ــة العربيــة يف بــريوت عــام 2013. ــة الطفول لجن

الثانية: املرحلة 

 إعــداد دليــل باملبــادئ املهنيــة يسرتشــد بــه اإلعالميــون يف تناولهــم 
قضايــا حقــوق الطفــل؛ وكذلــك إعــداد قامئــة باملــؤرشات التــي 
ميكــن توظيفهــا لقيــاس درجــة التــزام وســائل اإلعــالم العربيــة 

ــادئ. ــذه املب به

تــم اعتــامد هــذه املبــادىء مــن مجلــس وزارء اإلعــالم العــرب 
العــرب  االجتامعيــة  الشــئون  وزراء  ومجلــس   )2017 )يوليــو 

.)2016 )ديســمر 

الثالثة: املرحلة 

متثلــت هــذه املرحلــة - الحاليــة - لهــذا املرصــد يف إعــداد هــذا 
الدليــل االسرتشــادي؛ إلعــداد قامئــة بأهــم املصطلحــات والصــور 
الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال بوســائل اإلعــالم العربيــة، والبدائــل 
ــالً  ــن بدي ــب اإلعالمي ــن جان ــتخدامها م ــن اس ــي ميك ــة الت الصحيح

ــأ. ــور الخط ــات والص ــن املصطلح ع

www.arabccd.org متاحة عىل: 

إطــالق املبــادىء املهنية يف بريوت بحضور معايل وزيــر اإلعالم اللبناين

 يف عام 2015.

www.arabccd.org :متاح عىل
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مرحلــة موازية رابعة:

ــىل  ــوم ع ــد تق ــل املرص ــتمرة يف عم ــة مس ــة رابع ــة موازي ــد مرحل توج
تنميــة قــدرات اإلعالميــن العــرب  مــن خــالل عقــد ورش العمــل حــول 
ــذ 16  ــم تنفي ــث ت ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــرش ثقاف ــة ون ــادئ املهني املب

ــة. ــة عربي ــن 14 دول ــن م ــاركة إعالمي ــة( مبش ــة ووطني ــة )إقليمي ورش

املرحلة املســتقبلية:

تقــوم هــذه املرحلــة عــىل تشــغيل املرصــد اإلعالمــي يف ضــوء توافــر األدوات العلميــة، مثــل دليــل مــؤرشات قيــاس األداء 
ــل  ــام العم ــداد نظ ــن إع ــاء م ــب االنته ــادي، إىل جان ــل االسرتش ــذا الدلي ــال، وه ــا األطف ــة قضاي ــالم يف معالج ــي لإلع املهن

ــة.   ــات اإلعالمي ــع املؤسس ــبيك م ــة والتش ــر الدوري ــدار التقاري ــد؛ إلص ــج الرص ومنه

ورشــة عمل يف إمارة الشــارقة عام 2017. 

توقيع ســمو رئيس مؤسســة الشــارقة لإلعالم عىل املبادىء املهنية معلناً 
مؤسســة الشــارقة لإلعالم صديقة للطفولة )عام 2017(.

توقيــع رئيــس مجلس إدارة مؤسســة األهرام عىل املبــادىء املهنية معلناً
 مؤسســة األهرام صديقــة للطفولة )عام 2016(. 

ورشــة عمل يف السودان عام 2017. 
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19 دليل اسرتشادي

ملاذا الدليل؟

تتعــدد مصــادر أهميــة إعــداد هــذا الدليــل االسرتشــادي يف ضــوء تحليــل مالمــح املشــهد اإلعالمــي العــريب الخــاص 
بالطفــل يف وســائل اإلعــالم العربيــة املقــروءة واملســموعة واملرئيــة واإللكرتونيــة، ومــا يؤكــده مــن تعــدد التجــاوزات 
ــن  ــة، وميك ــالم العربي ــائل اإلع ــال بوس ــول األطف ــة ح ــأ املتداول ــور الخط ــات والص ــتوى املصطلح ــىل مس ــة ع املهني

إجــامل مصــادر أهميــة هــذا الدليــل يف ضــوء االعتبــارات اآلتيــة: 

•  ضعــف االهتــامم مبوضــوع املصطلحــات والصــور الخطــأ التــي تتداولهــا وســائل اإلعــالم العربيــة حــول األطفــال 	
ــىل  ــك ع ــاً، وكذل ــاً ووطني ــاً وإقليمي ــة دولي ــة واألهلي ــات الحكومي ــتوى املؤسس ــىل مس ــئونهم ع ــة ش ومعالج

ــة. ــة والخاص ــة الحكومي ــة العربي ــات اإلعالمي ــتوى املؤسس مس

•  عــدم اهتــامم مواثيــق الــرشف اإلعالميــة بالــدول العربيــة مبســألة تــداول وســائل اإلعــالم العربيــة املصطلحــات 	
والصــور الخطــأ حــول األطفــال.

•  كــرة تــداول بعــض اإلعالميــن املصطلحــات الخطــأ والغامضــة والصــور الفوتوغرافيــة والفيديوهــات الخطــأ يف 	
معالجــة قضايــا الطفــل وشــئونه.

•  تشــكيل صــور ذهنيــة ســلبية عــن األطفــال، خاصــة األطفــال ذوي اإلعاقــة، لــدى الجمهــور العــام نظــراً لتــداول 	
ــة  ــار النفســية واالجتامعي ــة املختلفــة، مــع تعــدد اآلث مصطلحــات وصــور خطــأ عنهــم بوســائل اإلعــالم العربي
ــة الســلبية التــي تعــوق حصولهــم  ــة الســلبية عــىل األطفــال وأرسهــم؛ نتيجــة الرتويــج للصــور النمطي والرتبوي

عــىل حقوقهــم باملجتمــع.

• ــداول املصطلحــات والصــور الخطــأ يف 	 ــط بت ــة ترتب ــكاب أخطــاء مهني ــة ارت ــن يف حال  ضعــف محاســبة اإلعالمي
ــا الطفــل وشــئونه، يف إطــار ضعــف قــدرة األطفــال عــىل الدفــاع عــن حقوقهــم. معالجــة قضاي

• ــة 	 ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة الوطني ــارب اإلعالمي ــة التج ــي ومراجع ــي األكادمي ــرتاث العلم ــة ال ــت مراجع  خلص
ــأ  ــور الخط ــات والص ــح املصطلح ــم بتصحي ــة تهت ــة كامل ــة مهني ــاملة وأدل ــادية ش ــاذج إرش ــود من ــدم وج إىل ع
املتداولــة حــول األطفــال ومعالجــة قضاياهــم وشــئونهم بوســائل اإلعــالم العربيــة املختلفــة، واقتصــار االهتــامم 
ــي  ــيد األداء املهن ــم برتش ــي تهت ــة الت ــة العام ــة املهني ــطور يف األدل ــع س ــىل بض ــة ع ــذه القضي ــة ه يف معالج
ــل، بوجــه خــاص، دون التطــرق  ــي إلعــالم الطف ــم برتشــيد األداء املهن ــي تهت ــك الت ــام، أو تل لإلعــالم، بوجــه ع

ــة. ــة املهم ــذه القضي ــل ه إىل تفاصي

• ــح 	 ــال تصحي ــم يف مج ــد أدائه ــن ويرش ــي اإلعالمي ــة وع ــهم يف تنمي ــي يس ــادي مهن ــل اسرتش ــة إىل دلي  الحاج
تــداول املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال ومعالجــة قضاياهــم وشــئونهم بوســائل اإلعــالم 
العربيــة املختلفــة، إذ ال تقتــرص مهمــة هــذا الدليــل عــىل رصــد قوائــم املصطلحــات والصــور الخطــأ فحســب، 
ــي  ــك الت ــة لتل ــون بديل ــة؛ لتك ــور الصحيح ــات والص ــة للمصطلح ــم مقرتح ــم قوائ ــاً بتقدي ــم أيض ــه يهت ولكن

ــأ. ــكل خط ــتخدامها بش ــيع اس يش
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اللغة اإلعالمية والتجاوزات املهنية يف تداول املصطلحات والصور الخطأ 
بوسائل اإلعالم العربية

تتعــدد أشــكال التواصــل بــن أفــراد املجتمــع الواحــد وفقــاً للنظــام اللغــوي، حيــث يجمــع بــن العالمــة والصــورة والرمــز 
ــات. وتســتخدم  ــذه املكون ــة له ــم والصــور الذهني ــاين واملفاهي ــاىف املع ــح الســياق االجتامعــي والثق ــة وغريهــا، ومين والكلم
وســائل اإلعــالم كافــة مكونــات النظــام اللغــوي )اللغــة اإلعالميــة( لتوصيــل الرســائل االتصاليــة إىل فئــات الجمهــور 
املســتهدف وفــق خصائصــه الدميوجرافيــة واالجتامعيــة والثقافيــة املختلفــة؛ لتوصيــل املفاهيــم واملعــاين املرغــوب توصيلهــا، 

ــود. ــري املنش ــق التأث لتحقي

ــي  ــياق االجتامع ــن الس ــزل ع ــالم مبع ــائل اإلع ــتخدمه وس ــذي تس ــة( ال ــة اإلعالمي ــوي )اللغ ــام اللغ ــم النظ ــب فه ويصع
والثقــايف للمجتمــع، فاإلعالمــي الــذي يعمــل بوســائل االتصــال املختلفــة مــن صحــف وإذاعــة وتليفزيــون هــو وليــد ثقافــة 
ــذي  ــوي ال ــام اللغ ــردات النظ ــة ملف ــي الدالل ــذي يعط ــو ال ــايف ه ــي والثق ــياق االجتامع ــه، فالس ــاة ب ــط الحي ــع ومن املجتم

ــالم. ــائل اإلع ــتخدمه وس تس

ــة  ــئولية املهني ــان للمس ــض األحي ــد يف بع ــن تفتق ــن مضام ــه م ــا تقدم ــالم وم ــائل اإلع ــة لوس ــة الدقيق ــن املتابع ــح م ويتض
ــي  ــور ه ــة للجمه ــائل االتصالي ــل الرس ــتخدمة لتوصي ــة( املس ــة اإلعالمي ــوي )اللغ ــام اللغ ــردات النظ ــة، أن مف واالجتامعي
ــات  ــتوى املصطلح ــىل مس ــأ ع ــة الخط ــردات اللغ ــتخدام مف ــيع اس ــث يش ــالم؛ حي ــائل اإلع ــي لوس ــري املهن ــة األداء غ ضحي
والصــور وغريهــا مــن مكونــات النظــام اللغــوي، ويزيــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة تأثريهــا الســلبي عــىل الصــور واملعــاين 

ــن وســائل اإلعــالم.  ــور م ــي تصــل للجمه ــم الت واملفاهي

ــور  ــات والص ــتخدام املصطلح ــح اس ــث أصب ــال، حي ــي باألطف ــط األداء اإلعالم ــام يرتب ــورة حين ــرة خط ــذه الظاه ــزداد ه وت
ــالم  ــائل اإلع ــة يف أداء وس ــال ظاهــرة يومي ــئون األطف ــا وش ــة يف معالجــة قضاي ــة اإلعالمي ــارص اللغ ــن عن ــا م ــأ وغريه الخط
العربيــة عمومــاً، وترتــب عــىل ذلــك نتائــج ســلبية ترتبــط بالصــور الســلبية التــي يقدمهــا اإلعــالم عــن األطفــال، مبــا يعــوق 

ــع.  ــم يف املجتم اندماجه

السياق االجتماعي والثقايف هو
 الذي يعطي الداللة ملفردات النظام اللغوي الذي 

تستخدمه وسائل اإلعالم
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وزاد حجــم التأثــري الســلبي لظاهــرة انتشــار املصطلحــات والصــور الخطــأ حــول األطفــال بوســائل اإلعــالم، يف ظــل انتشــار 
ــات الجمهــور بشــكل عــام واألطفــال بشــكل خــاص،  مواقــع التواصــل االجتامعــي واســتخدامها عــىل نطــاق واســع بــن فئ
حيــث تعيــد مواقــع التواصــل االجتامعــي عــرض املضامــن اإلعالميــة املقدمــة مــن خــالل الرامــج التليفزيونيــة واإلعالنــات 
والدرامــا والصحــف، وهــو مــا أدى إىل مضاعفــة نســبة متابعتهــا وزيــادة حجــم تأثريهــا؛ خاصــة أن هــذه املضامــن 

ــت. ــا يف أي وق ــالع عليه ــاهدتها واالط ــور ملش ــة للجمه ــت متاح أصبح

ــن  ــد م ــداول العدي ــيوع ت ــة، ش ــة والرقمي ــة التقليدي ــالم العربي ــائل اإلع ــال بوس ــئون األطف ــة ش ــع لتغطي ــظ املتتب ويالح
ــاة األطفــال، وتلــك املصطلحــات ال  املصطلحــات الخطــأ بوســائل اإلعــالم العربيــة، التــي تعكــس تطــورات ســلبية عــىل حي
يجــوز اســتخدامها مهنيــاً يف التغطيــة اإلعالميــة لشــئون وقضايــا األطفــال، حيــث تــرتك تأثرياتهــا الســلبية اجتامعيــاً ونفســياً 
عــىل صــورة الطفــل لــدى الــرأي العــام بجميــع خصائصــه الدميوجرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة بشــكل ملحــوظ، وتــأيت 
ــد  ــم تردي ــل يت ــذه املصطلحــات، ب ــرة به ــة متأث ــاة املختلف ــال يف شــئون الحي ــع األطف ــل م ــام يف التعام ــرأي الع اســتجابة ال
هــذه املصطلحــات عــىل لســان فئــات كثــرية مــن املجتمــع مــن دون إدراك مخاطــر تأثرياتهــا يف تثبيــت صــور منطيــة ســلبية 
ــن املجتمــع،  ــان إىل انســحابهم م ــؤدي يف بعــض األحي ــل ت ــم يف املجتمــع، ب ــىل اندماجه ــلبياً ع ــال، تنعكــس س ــن األطف ع
وعــدم القــدرة عــىل التكيــف مــع الواقــع؛ مــام قــد يدفــع بهــذه الفئــة مــن األطفــال إىل عــدم وجــود بدائــل ســوى اســتمرار 

ــات التــي تســتغلهم، وعــدم فتــح البــاب إىل إعــادة كســبهم مــرة أخــرى إىل املجتمــع. انجذابهــم للفئ

مواقع التواصل االجتماعي تزيد حجم التأثري السلبي 
لظاهرة انتشار املصطلحات والصور الخطأ حول األطفال 
بوسائل اإلعالم؛ إذ باتت هذه املضامني السلبية متاحة 

للجمهور ملشاهدتها واالطالع عليها يف أي وقت

إن استخدام املصطلحات والصور الخطأ يف معالجة 
قضايا األطفال يف وسائل اإلعالم العربية يرتتب عليه 

نتائج سلبية تعوق اندماج األطفال يف املجتمع وتؤدي يف 
بعض األحيان إىل انسحابهم من املجتمع  
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ــة، االســتخدام  ــة والرقمي ــة التقليدي ــداول املصطلحــات الخطــأ عــىل نطــاق واســع بوســائل اإلعــالم العربي ويتصــل أيضــاً بت
ــا  ــالم قضاي ــاول اإلع ــم تن ــي تحك ــة الت ــادئ املهني ــد واملب ــراف والقواع ــاوز األع ــي تتج ــات الت ــور والفيديوه ــرط للص املف
األطفــال، وتنتــرش عــىل نطــاق واســع خاصــة يف وســائل اإلعــالم العربيــة الجديــدة؛ ســعياً مــن بعــض املواقــع اإللكرتونيــة 
ومواقــع التواصــل االجتامعــي لجــذب وإثــارة الــرأي العــام، دون اهتــامم بالحفــاظ عــىل هويــة األطفــال، إضافــة إىل عــدم 
ــع  ــال م ــة باألطف ــداث الخاص ــة األح ــن تغطي ــي م ــن اإلعالم ــي مُتّك ــة الت ــة املختلف ــاليب الفني ــتخدام األس ــاد يف اس االجته

ــم. ــم وهويته ــىل خصوصيته ــاظ ع الحف

وتــؤدي التجــاوزات املهنيــة الســابقة الخاصــة بالتــداول اإلعالمــي للمصطلحــات والصــور والفيديوهــات الخطــأ يف معالجــة 
ــكيل  ــبب يف تش ــال تتس ــن األطف ــة ع ــة منطي ــور إعالمي ــم ص ــة، إىل تقدي ــالم العربي ــائل اإلع ــال بوس ــئون األطف ــا وش قضاي
ــم،  ــىل حقوقه ــال ع ــول األطف ــوق حص ــا يع ــال، مب ــن األطف ــام ع ــور الع ــدى الجمه ــم ل ــلبية ترتاك ــاٍن س ــة ومع ــور ذهني ص
ــة  ــال ذات الوضعي ــات األطف ــب بعــض فئ ــام تتطل ــف معــه، ك ــاج يف املجتمــع والتكي ــم االندم ــن الصعــب عليه ويجعــل م
ــاً دقيقــاً ال يعتمــد عــىل املصطلحــات والصــور  ــة توصيفــاً علمي الخاصــة بالنســبة لحاالتهــم النفســية والجســدية واالجتامعي
الخطــأ التــي تســبب رضراً وأملــاً نفســياً لهــؤالء األطفــال وأرسهــم، قــد تــؤدي إىل عدائهــم للمجتمــع الــذي ميــارس العنــف 

ــم. تجاهه

بعض املواقع اإللكرتونية اإلعالمية ومواقع التواصل 
االجتماعي تسعى إىل جذب وإثارة الرأي العام، دون 

الحفاظ على هوية األطفال وخصوصيتهم   

ــة  ــرأة واألرسة والطفول ــع إدارة امل ــة م ــاون والرشاك ــة بالتع ــة والتنمي ــريب للطفول ــس الع ــعى املجل ــدم، س ــا تق ــوء م ىف ض
بجامعــة الــدول العربيــة وبرنامــج الخليــج العــريب للتنميــة »أجفنــد«؛ إىل إعــداد الدليــل االسرتشــادي - الــذي بــن أيدينــا - 
مــن خــالل منهــج علمــي متكامــل؛ ليســهم هــذا الدليــل يف ترشــيد أداء اإلعالميــن وغريهــم مــن املهتمــن بشــئون األطفــال 
عــىل مســتوى املؤسســات الحكوميــة واألهليــة؛ الســتخدام املصطلحــات والصــور الصحيحــة التــي ال تــرتك أثــراً ســلبياً مبــارشاً 
عــىل األطفــال وأرسهــم، كــام تســهم يف تقديــم صــورة ذهنيــة إيجابيــة لــدى املجتمــع املنــوط بــه دعمهــم ومســاعدتهم يف 

الحصــول عــىل حقوقهــم واندماجهــم يف املجتمــع.
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أهداف الدليل االسرتشــادي

ــالم  ــائل اإلع ــاه ىف وس ــل وقضاي ــئون الطف ــن بش ــن املهتم ــم م ــن وغريه ــى اإلعالمي ــة وع ــل إىل تنمي ــذا الدلي ــعى ه يس
ــموعة  ــة املس ــالم العربي ــائل اإلع ــال بوس ــول األطف ــا ح ــم تداوله ــي يت ــأ الت ــور الخط ــات والص ــم املصطلح ــة بقوائ املختلف
ــات والصــور  ــتخدام املصطلح ــأ واس ــات والصــور الخط ــداول املصطلح ــب ت ــة يف تجن ــة، رغب ــة واإللكرتوني ــروءة واملرئي واملق

البديلــة الصحيحــة.

وىف ضــوء هــذا الهدف الرئيــي العام تتضمن أهم األهــداف التفصيلية لهذا الدليــل النقاط اآلتية:

ــة، وإعــداد قامئــة 	  ــال بوســائل اإلعــالم العربي ــا حــول األطف ــم تداوله ــي يت    إعــداد قامئــة بأهــم املصطلحــات الخطــأ الت
ــل  ــئون الطف ــم لش ــتخدامها يف تناوله ــون اس ــى اإلعالمي ــى يتبن ــأ؛ ل ــات الخط ــة للمصطلح ــادية بديل ــة اسرتش تصحيحي

ــة. ــالم العربي ــائل اإلع ــاه يف وس وقضاي

ــال، 	  ــول األطف ــة ح ــالم العربي ــائل اإلع ــا وس ــي تتداوله ــأ الت ــات الخط ــة والفيديوه ــور الفوتوغرافي ــة بالص ــداد قامئ   إع
ــن  ــتخدام اإلعالمي ــة اس ــأ؛ بغي ــات الخط ــة والفيديوه ــور الفوتوغرافي ــة للص ــادية بديل ــة اسرتش ــة تصحيحي ــداد قامئ وإع

ــاه. ــل وقضاي ــئون الطف ــم لش ــة يف تناوله ــات الصحيح ــور والفيديوه ــرب للص الع

إعــداد قامئــة لتوضيــح املصطلحــات الغامضة املتداولة حول األطفال بوســائل اإلعالم العربية.	 

 رصــد أهــم التأثــريات الســلبية االجتامعيــة والنفســية والرتبويــة لتــداول اإلعالميــن املصطلحــات والصــور الخطــأ بوســائل 	 
اإلعــالم العربيــة عــىل األطفــال أنفســهم.

ــالف خصائصــه 	  ــة ووســائل االتصــال املختلفــة والجمهــور العــام عــىل اخت ــة واألهلي ــاء املجتمــع مبؤسســاته الحكومي   ارتق
الدميوجرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة يف اســتخدام لغــة مالمئــة للتحــدث عــن األطفــال تخلــو مــن املصطلحــات 

ــلبي.  ــري الس ــأ ذات التأث ــور الخط والص

يُعــد دليــل تصحيــح املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال بوســائل اإلعــالم العربيــة دليــالً اسرتشــادياً، 

يقــدم عــدة بدائــل مهنيــة عــى مســتوى املصطلحــات والصــور والفيديوهــات التــي ميكــن لإلعالميــني االسرتشــاد 

ــل  ــذه البدائ ــة، وه ــة والرقمي ــالم التقليدي ــائل اإلع ــال بوس ــا األطف ــات وقضاي ــم ملوضوع ــم ومعالجته ــد تناوله ــا عن به

االسرتشــادية املهنيــة املقرتحــة ال متنــع حريــة إبــداع اإلعالميــني يف اســتخدام املصطلحــات والصــور والفيديوهــات 

ــم  ــد القوائ ــة، وتُع ــئولية املهني ــمت باملس ــا اتس ــة طامل ــالم العربي ــائل اإلع ــال بوس ــئون األطف ــم ش ــبة يف تناوله املناس

البديلــة االسرتشــادية املقرتحــة بهــذا الدليــل أحــد أوجــه الدعــم الفنــي لإلعالميــني؛ ملســاعدتهم عــى االرتقــاء 

ــل. ــا الطف ــع قضاي ــل م ــة يف التعام ــئولية املهني باملس
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الفئات املســتهدفة 

ــئولو  ــار، ومس ــرف األخب ــئولو غ ــة ومس ــة واإللكرتوني ــالت العام ــف واملج ــوادث بالصح ــات الح ــررو صفح ــون، ومح اإلعالمي
الدراميــة مبختلــف أمناطهــا  العامــة، وكتــاب األعــامل  التصحيــح واملراجعــة )الدســك املركــزي( بالصحــف واملجــالت 
ــة  ــة باألطفــال، واملؤسســات املعني ــة..«، وكاالت اإلعــالن، مؤسســات املجتمــع املــدين املعني ــة - املرسحي »املســموعة – املرئي
بحقــوق اإلنســان بوجــه عــام وحقــوق الطفــل بوجــه خــاص، ومؤسســات اإلعــالم العربيــة الحكوميــة والخاصــة والحزبيــة، 
ــات  ــل، املؤسس ــة بالطف ــة املعني ــة العربي ــات األكادميي ــل، املؤسس ــالم والطف ــة باإلع ــة املعني ــة العربي ــات األكادميي املؤسس
ــئون  ــة بش ــات املعني ــة أو الجه ــات التنفيذي ــواء املؤسس ــرار س ــاع الق ــالم، وصن ــل واإلع ــة بالطف ــة املعني ــة والدولي اإلقليمي

ــة.  ــة املختلف ــات العمري ــال يف الفئ ــور األطف ــالم، وجمه ــائل اإلع ــور وس ــن جمه ــور م ــاء األم ــل، وأولي الطف

الخطــوات املنهجية إلعداد الدليل االسرتشــادي 

شــملت الخطوات املنهجيــة إلعداد هذا الدليل 
االسرتشادي ما ييل: 

 إعــداد مــرشوع الدليــل االسرتشــادي، ومراجعتــه . 1
مايــو  يف  بالقاهــرة  عمــل  ورشــة  خــالل  مــن 
االستشــارية  اللجنــة  أعضــاء  وحضــور   ،2017
الطفــل  لحقــوق  اإلعالمــي  املرصــد  ملــرشوع 
العــريب، ونخبــة مــن خــراء الطفــل والرتبيــة 
واإلعــالم والثقافــة، حيــث متــت مناقشــة جميــع 
التفاصيــل العلميــة املرتبطــة مبــرشوع إعــداد 

الدليــل، واملوافقــة عــىل تنفيــذه ألهميتــه.

 تحليــل االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة بحقــوق الطفــل عامــة وحقوقــه اإلعالميــة خاصــة، وتحليــل . 2
الجهــود الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة يف شــأن التعامــل مــع املصطلحــات والصــور الخطــأ األكــر شــيوعاً يف التعامــل مــع 
ــوع  ــة مبوض ــة املعني ــة املهني ــي واألدل ــرتاث العلم ــل ال ــم، وتحلي ــية عليه ــة والنفس ــا االجتامعي ــة وتأثرياته ــا الطفول قضاي
ــا األطفــال وتأثرياتهــا االجتامعيــة والنفســية والرتبويــة. املصطلحــات والصــور الخطــأ األكــر شــيوعاً يف التعامــل مــع قضاي

ــن . 3 ــه م ــة، فإن ــرة عربي ــد ظاه ــال تع ــا األطف ــالم قضاي ــة اإلع ــأ يف معالج ــور الخط ــات والص ــداول املصطلح ــم أن ت  رغ
ــدول  ــن ال ــة م ــار عين ــروري اختي ــن ال ــذا كان م ــة؛ ول ــة كاف ــدول العربي ــىل ال ــة ع ــات ميداني ــراء دراس ــب إج الصع
ــوع الثقــايف  ــار التعــدد والتن ــة ليعكــس االختي ــع دول عربي ــار أرب ــم اختي ــد ت ــة، وق ــا املنهجي ــق عليه ــي تطب ــة الت العربي
ــم  ــوء تقدي ــدول يف ض ــذه ال ــات به ــراء الدراس ــة إج ــة، وإمكاني ــة العربي ــرايف للمنطق ــي والجغ ــادي واالجتامع واالقتص
ــدة،  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــي: دول ــة ه ــع دول عربي ــق أرب ــمل التطبي ــذ، وش ــىل التنفي ــاعد ع ــي تس ــريات الت التيس

والجمهوريــة التونســية، والجمهوريــة اللبنانيــة، وجمهوريــة مــرص العربيــة.

مائــدة مســتديرة للخراء بحضور رشكاء مــرشوع املرصد اإلعالمي )عام 2017(. 
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ــا . 4 ــول قضاي ــداوالً ح ــيوعاً وت ــر ش ــأ األك ــور الخط ــات والص ــل املصطلح ــد وتحلي ــالل رص ــن خ ــة م ــات كيفي ــراء دراس  إج
ــة  ــل املضمــون اإلعالمــي املعنــي بالطفــل مــن حيــث اللغــة اللفظي ــة، مــن خــالل تحلي األطفــال بوســائل اإلعــالم العربي
والصــور الفوتوغرافيــة واملــواد الفيلميــة املصاحبــة املســتخدمة يف تقديــم املفاهيــم واملعــاين بالخطــاب اإلعالمــي املوجــه 
ــة  ــة زمني ــق عــىل عين ــة، بالتطبي ــة، واملرصي ــة، والتونســية، واللبناني ــالم اإلماراتي ــال بوســائل اإلع ــام واألطف ــور الع للجمه
ــج  ــي تعال ــلبية الت ــة الس ــن اإلعالمي ــن املضام ــة م ــام 2017، وعين ــى ع ــام 2007 حت ــن ع ــدت م ــنوات امت ــا 10 س مدته
ــة -  ــات التليفزيوني ــة - اإلعالن ــة - الرامــج التليفزيوني ــا الطفــل املنشــورة بالصحــف واملواقــع اإللكرتوني مشــكالت وقضاي

ــي شــملتها الدراســة.  ــع الت ــة األرب ــدول العربي ــون، بوســائل اإلعــالم يف ال ــا التليفزي ــي يقدمه ــا الت الدرام

 إجــراء مجموعــات نقــاش مركــزة Focus groups discussion  مــع . 5
ــات  ــة وبيئ مجموعــات مــن األطفــال يف مســتويات ومراحــل تعليمي
ــم  ــم حــول تفاعله ــة؛ الســتقصاء آرائه ــة مختلف ــة واقتصادي اجتامعي
ــة تســتهدفهم عــىل وجــه  ــا يقــدم لهــم مــن مضامــن إعالمي مــع م
التحديــد أو يتعرضــون لهــا مــع األرسة، والتعــرف إىل مــدى إدراكهــم 
ــم  ــول قضاياه ــة ح ــأ املتداول ــور الخط ــات والص ــار املصطلح النتش
بوســائل اإلعــالم العربيــة، وحــدود تفاعلهــم مــع هــذه املصطلحــات 
وتربويــاً،  ونفســياً  اجتامعيــاً  عليهــم  ذلــك  وتأثــريات  والصــور، 

ــي شــملتها الدراســة. ــع الت ــة األرب ــدول العربي ــق عــىل ال بالتطبي

الخــراء . 6 النقــاش املركــزة Focus groups discussion واملقابــالت املتعمقــة مــع عينــات مــن   إجــراء مجموعــات 
ــول  ــة ح ــأ املتداول ــور الخط ــات والص ــار املصطلح ــدود انتش ــأن ح ــم بش ــتقصاء آرائه ــة الس ــن بالطفول ــئولن املعني واملس
قضايــا األطفــال بوســائل اإلعــالم العربيــة، وحــدود تأثرياتهــا اإلجتامعيــة والنفســية والرتبويــة عليهــم، ورؤاهــم للتعامــل 
ــك  ــن تل ــالً ع ــتخدامها بدي ــن اس ــي ميك ــة الت ــور الصحيح ــات والص ــم للمصطلح ــرة، ومقرتحاته ــذه الظاه ــع ه ــل م األمث
املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداولــة يف وســائل اإلعــالم العربيــة، وذلــك بالتطبيــق عــىل الــدول العربيــة األربــع التــي 

ــة. ــملتها الدراس ش

 عقــد سلســلة مــن ورش العمــل ملراجعــة تقاريــر دراســات الرصــد والتحليــل الخاصــة بوســائل اإلعــالم العربيــة؛ وكذلــك . 7
مراجعــة تقاريــر دراســات مجموعــات النقــاش املركــزة واملقابــالت املتعمقــة مــع األطفــال والخــراء بالــدول التــي 
ــك مــن خــالل التنســيق  ــي شــملتها الدراســة، وذل ــع الت ــة األرب ــدول العربي ــة بال ــة وامليداني شــملتها الدراســات التحليلي

ــدول. ــك ال ــة بتل ــة بالطفول ــات املعني ــوزارات والجه ــع ال ــاون م والتع

اجتــامع خراء مــرشوع املرصد اإلعالمي )عام 2018(. 

ورشــة عمل اإلعالمين )عام 2018(.  ورشــة عمل الحقوقين )عام 2018(. 
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ــا . 8 ــن، حره ــص الحقوقي ــة األوىل تخ ــعتن. الورش ــل موس ــتَْي عم ــالل ورش ــن خ ــديئ م ــل املب ــة الدلي ــة ومناقش  مراجع
ــم املصطلحــات  ــل، ومراجعــة قوائ ــة حقــوق الطف ــديئ مــن زاوي ــل املب ــة مــن خــراء حقــوق الطفــل ملراجعــة الدلي نخب
والصــور الخطــأ املتداولــة حــول األطفــال بوســائل اإلعــالم ومناقشــة مــدى توافقهــا مــع املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة؛ 
ــك  ــال، وذل ــة باألطف ــتجدة الخاص ــة املس ــات الحقوقي ــل باملصطلح ــم الدلي ــراء قوائ ــل وإث ــوق الطف ــاق حق ــة اتف خاص
ــرة  ــن ذوي الخ ــن اإلعالمي ــة م ــا نخب ــن، حره ــص اإلعالمي ــة تخ ــة الثاني ــبتمر 2018. والورش ــخ 19 س ــرة بتاري بالقاه
ــن  ــديئ م ــل املب ــة الدلي ــة؛ ملراجع ــة والثقاف ــل والرتبي ــراء الطف ــي وخ ــي والرقم ــوين واإلذاع ــي والتليفزي ــل الصحف بالعم
الناحيــة اإلعالميــة، وإثــراء الدليــل باملصطلحــات املســتجدة، وتجريــب قوائــم الدليــل ملعرفــة مــدى صالحيتهــا لالســتجابة 

ــر 2018.  ــخ 29 نوفم ــرة بتاري ــك بالقاه ــل، وذل ــئون الطف ــة لش ــة اإلعالمي ــات التغطي ملتطلب

ــج . 9 ــة، ونتائ ــالم العربي ــائل اإلع ــل لوس ــج الرصــد والتحلي ــل االسرتشــادي يف ضــوء نتائ ــداد مســودة الدلي ــن إع ــاء م  االنته
مجموعــات النقــاش املركــزة واملقابــالت املتعمقــة مــع األطفــال والخــراء بالــدول العربيــة األربــع التــي شــملتها الدراســة.

ــة للدراســات . 10 ــة العلمي ــة النهائي ــر 2020 بهــدف املراجعــة واملناقشــة التفصيلي  عقــد ورشــة عمــل موســعة يف 15 أكتوب
ــي  ــأ الت ــات الخط ــور والفيديوه ــات والص ــم املصطلح ــة لقوائ ــة التفصيلي ــل، واملناقش ــاء الدلي ــا بن ــد عليه ــي اعتم الت

ــة.  ــادية البديل ــور االسرتش ــات والص ــم املصطلح ــل، وقوائ ــا الدلي رصده

ــة . 11 ــن خــالل نخب ــة م ــراءة جندري ــل ق ــراءة الدلي ــر( لق ــب والبحــوث )كوث ــة للتدري ــرأة العربي ــز امل ــع مرك  التنســيق م
ــز. مــن الخــراء باملرك

 تشــكيل لجنــة خــراء للقراءة النهائيــة للدليل وإبداء عدد من املالحظات تــم إدماجها يف الدليل. . 12

 حســب توصيــات لجنــة الطفولــة العربيــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة، تــم ارســال الدليــل االسرتشــادي إىل الــدول . 13
ــدول  ــداء املالحظــات، حيــث وردت مجموعــة مــن املالحظــات واملقرتحــات مــن عــدد مــن ال األعضــاء للمراجعــة واب

تــم أخذهــا بعــن االعتبــار يف إعــداد الدليــل.

ــم . 14 ــوزاري القــرار رق ــة واألربعــن عــىل املســتوى ال ــه الحادي ــة العــرب يف دورت أصــدر مجلــس وزراء الشــئون االجتامعي
ــأ  ــور الخط ــات والص ــل املصطلح ــامد دلي ــىل: “اعت ــم )4( ع ــرة رق ــص يف الفق ــذي ن ــخ 2021/12/23 وال )960( بتاري
ــال يف  ــا األطف ــا لقضاي ــاء تداوله ــالم أثن ــائل اإلع ــادية لوس ــة اسرتش ــالم كوثيق ــائل اإلع ــال يف وس ــول األطف ــة ح املتداول

ــة”. ــة العربي املنطق
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تعريــف املصطلحــات الواردة يف الدليل

اللغوي: ــة النظام  ــز والكلم ــورة والرم ــة والص ــن العالم ــه ب ــع يف تكوين ــع، ويجم ــراد املجتم ــن أف ــل ب   أداة التواص
وغريهــا، ومينــح الســياق االجتامعــي والثقــايف املعــاين واملفاهيــم والصــور الذهنيــة لهــذه املكونــات.

اإلعالمية: ــع يف اللغة  ــور، وتجم ــال للجمه ــائل االتص ــل رس ــالم يف توصي ــائل اإلع ــتخدمها وس ــي تس ــة الت ــي اللغ  ه
ــردات. ــن املف ــا م ــون وغريه ــة والل ــز والعالم ــة والرم ــورة والحرك ــة والص ــن الكلم ــا ب تكوينه

 رمــز لغــوي أو لفــظ يطلق عىل مفهوم معــن للداللة عليه، ويعد اللفــظ داالً واملفهوم مدلوالً.املصطلــح/ الكلمة:

 الصــورة الذهنيــة ليشء معن موجود يف العــامل الداخي أو الخارجي.املفهوم:

حقيقــة مادية محسوســة توضح صورة ذهنيــة ليشء موجود يف الواقع.العالمة: 

عالمــة تحيل إىل اليشء الذي تشــري إليه.الرمز: 

نقل املعلومات والتصورات والرســائل بإشــارات من ُمرِســل إىل ُمتلّق عر قناة محددة.االتصال:

اإلعالمية: مجموعــة الســامت والخصائــص التــي تقــدم يف وســائل اإلعــالم العربيــة حــول األشــخاص واملوضوعات الصورة 

والــدول والشــعوب واملؤسســات واملهــن أو أي يشء آخر.

الذهنية:  األفــراد الصورة  حــول  الحيــاة  يف  املبــارشة  وغــري  املبــارشة  الخــرة  نتــاج  اإلنســان  يّكونهــا  انطباعــات 

ــان.  ــىل اإلنس ــري ع ــه تأث ــر ل ــن أو أي يشء آخ ــات وامله ــعوب واملؤسس ــدول والش ــات وال واملوضوع

مجموعــة مــن املبــادئ األساســية يكفلهــا القانــون الــدويل العــام والقانــون املحــي يف أنحــاء الحقوق:

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــروف االقتصادي ــة الظ ــة وتهيئ ــادئ إتاح ــذه املب ــن ه ــة، تضم ــامل كاف الع

والسياســية واملدنيــة التــي تتيــح لإلنســان احــرتام مجموعــة مــن املبــادئ األساســية أيضــاً، والقيــام 

بالــدور املنــوط بــه تجــاه املشــاركة يف الحيــاة بشــكل جامعــي مــع اآلخريــن واملشــاركة يف التنميــة 

ــادئ  ــال القادمــة، مــن خــالل مجموعــة مــن املب ــا لألجي ــة وإتاحته ــاظ عــىل املــوارد الطبيعي والحف

ــات.  ــرف بالواجب ــي تع ــرى والت ــية األخ األساس

األطفال: ــن حقوق  ــة والدســاتري والقوان ــق الدولي ــة التــي تكفلهــا املواثي ــة واملعنوي ــم املادي ــزات والقي مجموعــة املي

ــن  ــل دون س ــن للطف ــا، وتضم ــة له ــة الداعم ــة البيئ ــالم العربي ــائل اإلع ــا وس ــر له ــة، وتوف الوطني

الثامنيــة عــرش عامــاً حقــه يف الهويــة والبقــاء والنــامء واحــرتام آرائــه واملشــاركة الفعالــة يف كل مــا 

يتعلــق بقضايــاه، مبــا يضمــن حاميتــه ضــد كل أنــواع الــرر واإليــذاء الجســدي أو النفــي؛ بقصــد 

ــرداً ناجحــاً يف املجتمــع. ــح ف ــة ليصب ــن شــخصية متكامل تكوي

صانعــو الرســالة اإلعالميــة )املحــررون، الكتــاب، املعــدون، املخرجــون، املنتجــون، املذيعــون( اإلعالميون: 

الذيــن يصيغــون الخــر أو القصــة اإلخباريــة أو املقابلــة أو التحقيــق أو املقــال أو التقريــر أو 

ــي. ــل اإلعالم ــون العم ــن فن ــك م ــري ذل ــجيي، أو غ ــم التس الفيل
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الفصل الثاين

خالصة نتائج مراجعة الرتاث العلمي والجهود اإلقليمية والدولية املعنية 

مبصطلحات وصور األطفال يف وسائل اإلعالم
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جلســات األطفــال يف منتدى إعالم صديــق للطفولة يف الرياض عام 2017. 

ــال يف وســائل  ــة مبصطلحــات وصــور األطف ــة املعني ــة والدولي ــود اإلقليمي ــة الجه ــرتاث العلمــي ومراجع ــة ال شــملت مراجع
ــالم،  ــائل اإلع ــل بوس ــوق الطف ــم حق ــة ودع ــات الدولي ــل، االتفاقي ــوق الطف ــة حق ــالم يف حامي ــاول أدوار اإلع ــالم، تن اإلع
ــج  ــل، نتائ ــة الطف ــال لغ ــة يف مج ــود العربي ــة، الجه ــة بالطفول ــات املتعلق ــة املصطلح ــداد أدل ــابقة يف إع ــهامات الس اإلس

ــال بوســائل اإلعــالم. دراســات صــورة األطف

وقــد اتضح مــن املراجعة العلميــة النتائج التالية: 

• ــا 	 ــي تروجه ــة الخطــأ الت ــة والصــور الذهني ــح مصطلحــات الطفول ــارشة يف توضي ــي تخصصــت مب ــة الت ــة عــدد األدل  قل
ــتغالل  ــا االس ــة أو ضحاي ــال ذوي اإلعاق ــل األطف ــاً مث ــر احتياج ــات األك ــىل الفئ ــا ع ــز بعضه ــالم، وتركي ــائل اإلع وس

ــية.  ــاءة الجنس واإلس

•  تركيــز بعــض األدلــة عــىل مجــرد ترجمــة بعــض مصطلحــات الطفولــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة إىل اللغــة العربيــة، وغيــاب 	
تنــاول تلــك األدلــة بعــض املصطلحــات الخطــأ والصــور النمطيــة الســلبية التــي تبثهــا وســائل اإلعــالم واقتصارهــا فقــط 

عــىل ذكــر بعــض املفاهيــم ورشح املعــاين الخاصــة بهــا.

• ــن 	 ــدى املهتم ــوالً ل ــر قب ــا األك ــات، باعتباره ــف املصطلح ــوين يف تعري ــب القان ــىل الجان ــة ع ــك األدل ــة تل ــز غالبي  تركي
ــىل  ــة ع ــض األدل ــة بع ــامد صياغ ــة، أو اعت ــات الدولي ــات واالتفاقي ــن الهيئ ــا م ــراء إلقراره ــدى الخ ــيوعاً ل ــر ش واألك
ــامت  ــواء يف املنظ ــة؛ س ــا الطفول ــن بقضاي ــراء واملهتم ــع الخ ــة م ــالت متعمق ــزة ومقاب ــاش مرك ــات نق ــراء مجموع إج

ــدىن.  ــع امل ــامت املجتم ــة ومنظ ــة واإلقليمي الدولي

تـُربز القراءة املتعمقة لتلك األدلة، الحاجة امُلّلحة 
إلعداد دليل اسرتشادي لتصحيح املصطلحات والصور 

الخطأ املتداولة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية
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الفصل الثالث

خالصة نتائج الدراسات الكيفية حول الرصد اإلعالمي للمصطلحات 

والصور الخطأ املتداولة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية
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تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

ــالم يف  ــائل اإلع ــال بوس ــول األطف ــة ح ــأ املتداول ــور الخط ــات والص ــل املصطلح ــد وتحلي ــة رص ــة الكيفي ــتهدفت الدراس اس
الــدول العربيــة األربــع التــي شــملتها الدراســة، وذلــك بالتطبيــق عــىل الصحــف واملواقــع اإللكرتونيــة واإلعالنــات والدرامــا 
ــام 2017،  ــى ع ــام 2007 حت ــن ع ــرتة م ــدت عــرش ســنوات خــالل الف ــة امت ــة زمني ــن خــالل عين ــة، م ــج التليفزيوني والرام
ــظ  ــي يف اللف ــاوز مهن ــىل تج ــوي ع ــي تنط ــلبية الت ــة الس ــن اإلعالمي ــن املضام ــة م ــة عمدي ــىل عين ــق ع ــم التطبي ــث ت حي

ــة. ــملتها الدراس ــي ش ــع الت ــة األرب ــدول العربي ــالم بال ــائل اإلع ــال يف وس ــأن األطف ــات بش ــورة والفيديوه والص

ــىل  ــل ع ــد والتحلي ــز الرص ــة. ورك ــامت املفتاحي ــن الكل ــة م ــتخدام مجموع ــالل اس ــن خ ــة م ــة الدراس ــد عين ــم تحدي وت
ــال، أو  ــة باألطف ــلبية املتعلق ــن الس ــأ يف املضام ــات الخط ــق باملصطلح ــة« تتعل ــاوزات »لفظي ــت تج ــواء كان ــاوزات س التج

تجــاوزات تتعلــق بالصــور والفيديوهــات املصاحبــة للنصــوص املكتوبــة.

ــة  ــة يف عين ــالم العربي ــائل اإلع ــال بوس ــول األطف ــلبية ح ــة الس ــني اإلعالمي ــل املضام ــد وتحلي ــج رص ــت نتائ وخلص
ــا:   ــاط منه ــن النق ــة م ــة، إىل مجموع الدراس

•  تعــدد موضوعــات وقضايــا األطفــال التــي تنطــوي عــىل تجــاوز مهنــي يف التنــاول اإلعالمــي عــىل مســتوى املصطلحــات 	
 والصــور والفيديوهــات املســتخدمة يف املعالجــة اإلعالميــة.

• ــا األطفــال بوســائل اإلعــالم العربيــة 	  شــيوع ظاهــرة التجــاوزات املهنيــة يف تــداول املصطلحــات الخطــأ يف تنــاول قضاي
يف عينــة الدراســة مبــا يســهم يف تقديــم صــورة ســلبية عــن األطفــال. 

•  شــملت التجــاوزات املرئيــة لوســائل اإلعــالم تــداول العديــد مــن الصــور والفيديوهــات الخطــأ عــن األطفــال يف وســائل 	
ــة وال  ــق يف الخصوصي ــك الح ــم، وتنته ــال وأرسه ــهرياً باألطف ــا تش ــل يف مضمونه ــي تحم ــة، والت ــة الدراس ــالم بعين اإلع
ــال  ــة لألطف ــاهد دموي ــث مش ــن، وب ــا أو معتدي ــوا ضحاي ــواء كان ــال س ــؤالء األطف ــة ه ــن هوي ــف ع ــع الكش ــيام م س
ــس  ــأ يف تكري ــات الخط ــور والفيديوه ــذه الص ــع ه ــهم جمي ــة، وتس ــامت اإلرهابي ــلحة والتنظي ــات املس ــا النزاع ضحاي

ــة ســلبية عــن األطفــال. صــور ذهني

التجاوزات املهنية يف تداول املصطلحات والصور 
والفيديوهات الخطأ عن األطفال يف وسائل اإلعالم 
تسهم يف تكريس صورة ذهنية سلبية عن األطفال 
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الفصل الرابع

خالصة نتائج الدراسات امليدانية الخاصة بتأثري املصطلحات والصور 

الخطأ املتداولة بوسائل اإلعالم العربية عى األطفال
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تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

خالصــة نتائــج مجموعات النقاش املركزة مع األطفــال بالدول العربية 

أُجريــت مجموعــات النقــاش عــىل األطفــال يف الــدول العربيــة األربــع التــي شــملتها الدراســة، يف الفئــات العمريــة لألطفــال 
بــن 8-18 ســنة، وطُبقــت عــىل 4 مجموعــات مــن مــرص)36 طفــالً(، و4 مجموعــات مــن لبنــان )39 طفــالً( و3 مجموعــات 
مــن اإلمــارات )42 طفــالً( و4 مجموعــات مــن تونــس )27 طفــالً(، ومثلــت مجموعــات النقــاش الذكــور واإلنــاث، ومراحــل 
التعليــم األســايس املختلفــة )االبتدائيــة - الوســطى- الثانويــة( وأنــواع التعليــم املختلفــة التــي تجمــع بــن الحكومــي 

والخــاص والنموذجــي، مبــا يعكــس تنــوع املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي لألطفــال بالــدول العربيــة محــل الدراســة. 

عــدد األطفال الذين شــاركوا يف تطبيــق منهجية الدليل

اإلجــاميل ) 144( طفــالً موزعني كالتايل ما بني 8 – 18 ســنة:

خلصــت نتائــج مجموعــات النقــاش املركزة مع األطفال إىل مجموعة مــن النقاط أبرزها:

• اهتامم وســائل اإلعالم بقضايا ومشــكالت األطفال. 	

• ــن 	 ــض املضام ــال يف بع ــع األطف ــات م ــاء واألمه ــوار اآلب ــاد يف ح ــي الح ــف اللفظ ــاً العن ــالم أحيان ــائل اإلع ــرض وس  تع
ــا. ــة منه ــيام الدرامي ــة الس اإلعالمي

•  تســتخدم وســائل اإلعــالم يف بعــض األحيــان مصطلحــات لهــا إيحــاءات ودالالت جنســية ال ســيام يف املــواد الكوميديــة، 	
ــاً املصطلحــات الجارحــة يف معاملــة األطفــال وتذيــع بعــض الرامــج التلفزيونيــة مشــاجرات عــىل  كــام تســتخدم أحيان

الهــواء يتبــادل أطرافهــا الســب والقــذف. 

•  شــملت الصــور الخطــأ التــي تداولتهــا وســائل اإلعــالم العربيــة حــول األطفــال كشــف هويــة األطفــال ضحايــا 	
ــرىض  ــال امل ــع التواصــل االجتامعــي، واســتخدام األطف ــة ومواق ــج التلفزيوني ــم يف الرام ــار وجوهه ــداءات، وإظه االعت
ــوا  ــن تعرض ــال الذي ــة لألطف ــج التلفزيوني ــتضافة الرام ــة، واس ــات العالجي ــرع للمؤسس ــروج للت ــي ت ــات الت يف اإلعالن
ــن  ــرب حامل ــاحة الح ــال يف س ــور أطف ــارع، وظه ــة الش ــال يف وضعي ــور األطف ــار ص ــم، وانتش ــس كرامته ــوادث مت لح

ــاء. ــة بالدم ــال ملطّخ ــاد أطف ــور أجس ــل، وص ــن أو أرام ــال متزوج ــور أطف ــالح، وظه الس

)42( مــن اإلمــارات: ١٦ طفالً  و٢٦ طفلة )39 ( مــن لبنــان: 11 طفالً و 28 طفلة

)27( مــن تونــس: 13 طفالً و14 طفلة)36( مــن مــرص :  16 طفالً  و20 طفلة
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)25( من تونس)20( من اإلمارات)21( من لبنان

خالصــة نتائــج مجموعات النقــاش واملقابالت املتعمقة مع الخــرباء بالدول العربية

أُجريــت املقابــالت املتعمقــة يف مــرص مــع 8 مــن الخــراء يف مجــاالت اإلعــالم وعلــم النفــس والرتبيــة والقانــون وعــدد مــن 
مســئويل شــئون الطفــل. وأُجريــت مجموعــة النقــاش املركــزة يف اإلمــارات بحضــور 20 مــن خــراء اإلعــالم املــريئ واملســموع 
واملقــروء والرقمــي. كــام أُجريــت مجموعــة النقــاش املركــزة يف لبنــان بحضــور21 خبــرياً مــن املتخصصــن واملعنيــن بقضايــا 
ــة،  ــة الطفول ــة وعلــم االجتــامع وترشيعــات وحامي الطفــل يف مجــاالت اإلعــالم وعلــم النفــس الرتبــوي وعلــم نفــس الطفول
ــس  ــزة يف تون ــاش املرك ــة النق ــت مجموع ــة. وأُجري ــا الطفول ــة بقضاي ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم ــي منظ ــة إىل ممث إضاف
ــات  ــي املؤسس ــن ممث ــدد م ــس، وع ــم النف ــل وعل ــوق الطف ــالم وحق ــاالت اإلع ــون مج ــئوالً ميثل ــرياً ومس ــاركة 25 خب مبش
الحكوميــة واألهليــة املعنيــة التونســية، وممثــي عــدد مــن املنظــامت: اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، واملنظمــة العربيــة 

ــوم »األلكســو« واليونســكو. ــة والعل ــة والثقاف للرتبي

عــدد الخرباء الذين شــاركوا يف تطبيــق منهجية الدليل

اإلجــاميل ) 74( خبــرياً )إضافة إىل ٨ خرباء من مــرص( موزعني كالتايل:

وانتهــت مجموعــات النقــاش واملقابــالت املتعمقة مع الخرباء إىل مجموعة مــن النقاط أهمها:

•  تشــري أجنــدة موضوعــات وقضايــا الطفــل بوســائل اإلعــالم العربيــة، مــن وجهــة نظــر الخــراء، إىل االرتبــاط القــوي بــن 	
مالمــح الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي للطفــل وأجنــدة قضايــاه بوســائل اإلعــالم املختلفــة. 

• ــة إىل 	 ــوراً يف اإلعــالم الخــاص، إضاف ــر ظه ــا أك  شــيوع انتشــار املصطلحــات والصــور الخطــأ يف وســائل اإلعــالم، إال أنه
ــي. ــع التواصــل االجتامع مواق

•   تنــرش وســائل اإلعــالم الكثــري مــن املصطلحــات التــي تشــكل »ُجرْمــاً« يف حــق األطفــال، مــن خــالل صــك مصطلحــات 	
وصــور خطــأ تكــرس صــورة ســلبية عــن األطفــال كمرتكبــي جرائــم وأطفــال غــري أســوياء، وســلعة ميكــن املتاجــرة بهــا، 

ــة الطفــل ومالمحــه؛ ضحيــة كان أم معتديــاً.  مصحوبــة بالصــور التــي تكشــف ُهِويَّ
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مقرتحــات الخرباء للحد من انتشــار املصطلحــات والصور الخطأ 
املتداولة حول األطفال بوســائل اإلعالم

ــة  ــع محــل العين ــدول األرب ــت بال ــي أُجري ــزة الت ــاش املرك ــات النق ــدم الخــرباء املشــاركون يف مجموع ق
ــة حــول  ــن انتشــار املصطلحــات والصــور الخطــأ املتداول ــة للحــد م ــن املقرتحــات التنفيذي ــة م مجموع

ــايل: ــة، وجــاءت عــى النحــو الت ــال بوســائل اإلعــالم العربي األطف

تضمــن خالصــة هذا الدليل االسرتشــادي يف مواثيق الــرشف اإلعالمية العربية.	•

تشــجيع وســائل اإلعالم عىل االهتامم بنرش محتوى هذا الدليل االسرتشــادي. 	•

 اســتمرار رصــد املضامــن اإلعالميــة الخاصــة باألطفــال املقدمــة بوســائل اإلعــالم التقليديــة والرقميــة؛ 	•
لضــامن الحــد مــن انتشــار املصطلحــات والصــور الخطــأ يف معالجــة قضايــا الطفــل.

ــار عــىل 	• ــال والكب ــذه؛ ملســاعدة األطف ــات تنفي ــة، مــع وضــع آلي ــة اإلعالمي ــل عــريب للرتبي  إعــداد دلي
ــة. ــة والرقمي ــالم التقليدي ــائل اإلع ــيد لوس ــتخدام الرش االس

ــرش 	• ــن ن ــد م ــي؛ للح ــل االجتامع ــع التواص ــتخدام مواق ــيد اس ــة لرتش ــالت توعي ــذ حم ــداد وتنفي  إع
ــع. ــال يف املجتم ــورة األطف ــيء لص ــي ت ــأ الت ــور الخط ــات والص املصطلح

 تدريــب اإلعالميــن مــن خــالل مدخــل تطبيقــي تشــاريك، يعتمــد عــىل مشــاهدة وتحليــل التجــاوزات 	•
ــدالالت  ــم ب ــال؛ لتوعيته ــا األطف ــة قضاي ــأ يف معالج ــور الخط ــات والص ــتخدام املصطلح ــة يف اس املهني

ــة والنفســية.  ــة واالجتامعي املصطلحــات والصــور الخطــأ وأبعادهــا القانوني

 اســتخدام اإلعالميــن محــركات البحــث املســاعدة يف اختيــار املصطلحــات املناســبة يف التغطيــة 	•
اإلعالميــة لشــئون األطفــال.

 تفعيــل أدوار األرسة واملدرســة واملجتمــع املــدين ومراكــز الشــباب يف توعيــة األطفــال بكيفيــة التعامــل 	•
الرشــيد مــع وســائل اإلعــالم التقليديــة والرقميــة.

 إضافــة عنــارص هــذا الدليــل االسرتشــادي إىل املقــررات الجامعيــة بكليــات ومعاهــد وأقســام اإلعــالم 	•
ــة. ــات العربي بالجامع

ــة 	• ــع كاف ــات املجتم ــن فئ ــن واملتخصصــن م ــىل اإلعالمي ــه ع ــادي وتعميم ــل االسرتش ــذا الدلي ــرش ه  ن
ــة  ــم الجاذب ــراج والتصمي ــائل اإلخ ــتعانة بوس ــع االس ــل، م ــاص بالدلي ــرتوين خ ــع إلك ــالل موق ــن خ م

ــل. ــارص الدلي ــىل عن ــالع ع ــري االط ــاه؛ لتيس لالنتب



إعالم صديق للطفولة

37 دليل اسرتشادي

ثانياً: 

قوائم تصحيح املصطلحات والصور الخطأ وتوضيح 
املصطلحات الغامضة

- املحور األول: قامئة تصحيح املصطلحات الخطأ 

- املحور الثاين: قامئة توضيح املصطلحات الغامضة 

- املحور الثالث: قامئة تصحيح الصور  
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شــملت قوائــم مصطلحــات الدليــل االسرتشــادي ثالثــة محــاور تضمنــت فئــات رئيســية، وقــد شــملت بعضهــا عــدداً مــن 
الفئــات الفرعيــة، كــام هــو موضــح بالجــدول التــايل: 

الفئات الفرعية املرتبطة بـــالفئات الرئيسية املرتبطة بــــاملحور

املحور األول: قامئة 

تصحيح املصطلحات 

الخطأ املتداولة حول 

األطفال بوسائل اإلعالم 

العربية

أوال: االستغالل واالضطرابات الجنسية لألطفال

ثانياً: الطفل يف نزاع مع القانون )الطفل يف 

منظومة العدالة(

أ-الطفل يف متاس مع القانون

ب-األطفال الصادر ضدهم أحكام

ج-األطفال املتهمون يف جرائم قتل

د-األطفال املتهمون بجرائم رسقة

هـ-األطفال املتهمون يف جرائم التحرش

و-األطفال املتهمون باالتجار يف املخدرات

ل-األطفال مرتكبو جرائم الغش يف االمتحانات

ك-األطفال مرتكبو االنتحار

م-أخرى 

ثالثاً: استغالل األطفال يف الحروب والنزاعات 

والرصاعات املسلحة والتنظيامت اإلرهابية

أ-مصطلحات مرتبطة بالتعبري عن الظاهرة بشكل عامرابعاً: استغالل األطفال )إتجار، زواج، عمل..( 

ب-األطفال يف وضعية الشارع

ج-زواج األطفال

د-االتجار باألطفال 

هـ-عمل األطفال 

أ-أطفال العالقات خارج إطار الزوجية )الزواج خارج خامساً: العنف اللفظي ضد األطفال

إطار الصيغ القانونية( 

ب-إهانة لفظية 

سادساً: العنف الجسدي ضد األطفال 

سابعاً: األطفال ذوو اإلعاقة

ثامناً: الطفل ذو السلوك النادر أو غري املألوف 

تاسعاً: الطفل ضحية اإلدمان واملخدرات 
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الفئات الفرعية املرتبطة بـــالفئات الرئيسية املرتبطة بــــاملحور

املحور الثاين:  قامئة 

توضيح املصطلحات 

الغامضة املتداولة حول 

األطفال بوسائل اإلعالم 

املحور الثالث: قامئة 

تصحيح الصور الخطأ 

املتداولة حول األطفال 

بوسائل اإلعالم 

أوال: االستغالل واالضطرابات الجنسية لألطفال

ثانياً: الطفل يف نزاع مع القانون )الطفل يف 

منظومة العدالة(

ثالثاً: استغالل األطفال يف الحروب والنزاعات 

والرصاعات املسلحة والتنظيامت اإلرهابية

رابعاً: استغالل األطفال )إتجار، زواج، عمل..(

خامساً: العنف اللفظي ضد األطفال

سادساً: األطفال ذوو اإلعاقة 

سابعاً: العنف الجسدي ضد األطفال

ثامناً: الطفل ذو السلوك النادر أو غري املألوف 

تاسعاً: الطفل ضحية اإلدمان واملخدرات 
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املحور األول: 
قامئة تصحيح املصطلحات الخطأ املتداولة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

أوالً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باالستغالل واالضطرابات الجنسية لألطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

اســتخدام عــدة مصطلحــات خطــأ لوصــف الطفل املُغتَصب 1

األطفــال )ذكور/إنــاث( الذيــن تعرضــوا لوقائــع 

الجنــي، مبــا يشــكل  االغتصــاب واالعتــداء 

انتهــاكاً لحقــوق هــؤالء األطفــال يف الحيــاة 

والرعايــة الصحيــة واألمــان.

ومل تُــرِش اتفاقيــة حقــوق الطفــل ملصطلــح 

ــة وأشــارت إىل االســتغالل  اغتصــاب أو املغتصب

حتــى  يُعتــد  ال  حيــث  الجنــي؛  واالنتهــاك 

املواقعــة  الطفلــة عــىل  أو  الطفــل  مبوافقــة 

أو  انتهــاكاً  أو  اســتغالالً  ويعتــر  الجنســية، 

اعتــداء.

الطفل ضحية االغتصاب	 

 الطفل ضحية االعتداء 	 

الجني

 االعتداء الجني عىل 	 

األطفال

القارص املُغتَصبة2

اغتصاب القارصات3

الفتاة املُغتَصبة 4

الرضيعة املُغتَصبة 5

الذكر املُغتَصب 6

البنت املُغتَصبة 7

الصغرية املُغتَصبة8

مصطلــح صكتــه بعــض وســائل اإلعــالم؛ لإلشــارة طفلة حامل9

إىل الطفــالت الــاليت يحملــن، نتيجــة اســتغاللهن 

أو االعتــداء عليهــن جنســياً.

مصطلــح خطــأ يف غــري موضعــه لتوضيــح صغــر طفلة البامرز10

ســن طفلــة حديثــة الــوالدة تعرضــت لالعتــداء 

الجنــي، ويحمــل يف جوهــره إهانــة للضحيــة.

مصطلحــان خطــأ تــم اســتخدامهام لإلشــارة إىل الطفل املغدور11

طفــل تــم قتلــه خنقــاً داخــل إحــدى البنايــات، 

ــل أحــد  ــن ِقب ــه م ــي علي ــداء الجن ــد االعت بع

أقاربــه.

 طفل البناية12

مصطلــح غــري دقيــق لوصــف واقعــة قتــل طفل العيد13

ــام  ــه أول أي ــي علي ــداء الجن ــد االعت ــل بع طف

ــى. ــد األضح عي
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تابع أوالً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باالستغالل واالضطرابات الجنسية لألطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

مصطلــح تــم اســتخدامه لتعريــف أهــل وأقارب أولياء الدم14

األطفــال ضحايــا القتــل واالعتــداء الجنــي، 

حضورهــم  حــال  يســتخدم  مــا  دامئــاً  وكان 

ــاين. ــدام الج ــة إع لحظ

أولياء الطفل املجني 	 

عليه

أولياء الطفل الضحية	 

دعارة األطفال15

اســتخدام عــدة مصطلحــات خطــأ وخادشــة 

الجنــي  االســتغالل  عــن  للتعبــري  للحيــاء 

لألطفــال.

 االستغالل الجني 	 

لألطفال

 األطفال ضحايا االستغالل 	 

الجني

الدعارة القرسية لألطفال16

دعارة القارصات17

قارصات الدعارة18

دعارة الفتيات 19

دعارة البنات الصغار20

العاهرة الصغرية21

العبودية الجنسية 22

تجارة جنسية 23

مصطلــح  خطــأ يربــط بــن الطفــل ومــكان طفلة بيت الدعارة24

يحظــى بصــورة ســلبية ملامرســات جنســية غــري 

ــة. مرشوع

بعــض سوق النخاسة 25 يف  اســتخدامه   تــم  خطــأ  مصطلــح 

وســائل اإلعــالم للتعبــري عــن االســتغالل الجني 

ــم. ــال ألهاليه ــع امل ــل دف ــارصات، مقاب للق

مصطلــح خطــأ تــم اســتخدامه يف بعــض وســائل شبكات املنتجعات 26

ــا  ــد فيه ــن املتواج ــن األماك ــري ع ــالم للتعب اإلع

الــاليت يتــم اســتغاللهن جنســياً،  القــارصات 

ويحمــل إيحــاًء بــأن األطفــال ســلعة قابلــة 

ــرواج. لل

عــن بورنو األطفال27 للتعبــري  للحيــاء  خــادش  مصطلــح 

االســتغالل الجنــي لألطفــال عــر اإلنرتنــت، 

ملامرســة أعــامل منافيــة للحشــمة مع راشــدين، 

ــح شــديد الســلبية يوصــم هــؤالء  وهــو مصطل

األطفــال بأنهــم ســلعة “جنســية”.

 االستغالل الجني 	 

لألطفال عر اإلنرتنت

إعالم صديق للطفولة



42

تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

تابع أوالً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باالستغالل واالضطرابات الجنسية لألطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

ــة عــىل تــورط أطفال راغبو املتعة28 اســتخدام مصطلــح خطــأ للدالل

األطفــال يف جرائــم جنســية، مبــا يعطــي انطباعاً 

ــهواين” يبحــث  ــان “ش ــل إنس ــأن الطف ــلبياً ب س

عــن رغباتــه الجنســية.

 تورط األطفال يف 	 

اعتداءات جنسية

 مصطلــح خــادش للحيــاء يكــرس لصــورة منطيــة الطفل الشاذ29

ســلبية عــن األطفــال، دون دليــل طبــي موثــوق 

به

 الطفل ضحية مامرسات 	 

جنسية ِمثليّة أو مغايرة

اســتخدام وصــف »املُتحــرّش بــه« كتعريــف الطفل املُتحرّش به30

للطفــل الــذي تعــرض للتحــرش، ويتضــح وجــه 

إهانــة  يحمــل  مصطلحــاً  كونــه  يف  الخطــأ 

ــة. ــه ضحي ــم أن ــل رغ ــة للطف رصيح

 الطفل ضحية االعتداء 	 

الجني

الطفل ضحية التحرش	 

اغتصاب الراءة31

إىل  لإلشــارة  مصطلحــات  عــدة  اســتخدام 

األطفــال ضحايــا االعتــداء واالســتغالل الجنــي.. 

ويكمــن وجــه الخطــأ يف كونهــا مصطلحــات 

ــذاء نفــي  ــه مــن إي ســلبية، فضــالً عــام تحمل

لحــق  انتهــاكاً  وتشــكل  لألطفــال،  ومعنــوي 

هــؤالء األطفــال يف الحيــاة. 

 األطفال ضحايا االعتداء 	 

الجني

 األطفال ضحايا االستغالل 	 

الجنىس

 األطفال يف وضعيات 	 

تهديد

 األطفال يف أوضاع أو 	 

ظروف هشة

اغتيال الراءة32

تدنيس الراءة33

استغالل الراءة 34

افرتاس الراءة35

تشويه الراءة 36

دماء عىل ثوب الراءة37

دماء عىل أستار الكرامة38

الطفولة املُّهددة 39

الطفولة الهشة 40

أطفال ُمهّددون 41

املأساة الصامتة 42
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ثانياً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل يف نزاع مع القانون

 ) الطفل يف منظومة العدالة(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

أ- مصطلحات خطأ مرتبطة بالطفل يف متاس مع القانون )الطفل يف منظومة العدالة(

أطفال مجرمون43

يف  األطفــال  لوصــف  خطــأ  - مصطلحــات 

نــزاع مــع القانــون »يف منظومــة العدالــة«، 

عــىل  األحــداث،  رعايــة  بــُدور  واملودعــن 

ــف  ــم عن ــون يف جرائ ــم للقان ــة مخالفته خلفي

كونهــا  يف  الخطــأ  وجــه  ويكمــن  ورسقــة.. 

مصطلحــات توصــم األطفــال بصفــات شــديدة 

والبلطجــة. واالنحــراف  كاإلجــرام  الســلبية، 

- تحمــل َســباً وقذفــاً لتعريــف األطفال املخالفن 

للقانون.

- تعميــم وصــف مشــن يف املجتمــع لطفــل قــد 

يكــون ضحيــة قبــل أن يكــون مرتكبــاً للجرميــة.

 أطفال يف متاس مع 	 

القانون 

 أطفال يف منظومة 	 

العدالة

الطفل املعرض للخطر	 

املجرم الصغري 44

الصبية املجرمون45

الُقرصَّ املجرمون 46

فرخ املجرمن47

مجرمون باإلكراه 48

أطفال يف براثن اإلجرام 49

أطفال يف عامل الجرمية50     

جرائم األحداث51

جرائم باأليادي الناعمة52

الطفل املنحرف 53

انحراف األحداث54

انحراف األطفال 55

عنف األحداث 56

األحداث الفتوات57

الطفل البلطجي58

بلطجي املستقبل 59

الطفولة الجانحة60

األطفال الجانحون61

أطفال اإلصالحيات 62

أطفال يف زنازين63

أطفال يف السجون64

األطفال املحتجزون65

املساجن األصغر66

السجن الطفل 67

طفل موقوف 68

إعالم صديق للطفولة
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تابع ثانياً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل يف نزاع مع القانون

 ) الطفل يف منظومة العدالة(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع أ- مصطلحات خطأ مرتبطة بالطفل يف متاس مع القانون )الطفل يف منظومة العدالة(

ضحايــا أبناء الطالق 69 األطفــال  لتعريــف  خطــأ  مصطلــح 

ويعطــي  املحاكــم،  يف  األرسيــة  الخالفــات 

عنهــم. ســلبية  انطباعــات 

 األطفال ضحايا النزاعات 	 

األرسية

مصطلــح غــري دقيــق تــم اســتخدامه لتعريــف الطفل الضائع 70

طفــل يبلــغ مــن العمــر 5 ســنوات، هجرتــه أمــه 

ــادرت إىل  ــه وغ ــن والدت ــط م ــن فق ــد يوم بع

ــه تلــك الفــرتة  ــه مــع امــرأة رعت بالدهــا، وتركت

إىل أن تعــرت ماديــاً فأودعتــه لــدى امــرأة 

ــة ســلمته للرشطــة. ويكمــن وجــه الخطــأ  ثالث

ــه  ــم كون ــل رغ ــاع للطف ــة الضي ــب صف يف نس

ــروب األم. ــة له ضحي

 الطفل ضحية هروب 	 

األم

مصطلحــان اســتخدمتهام بعــض وســائل اإلعــالم طفل مفقود71

يف  ولــدوا  األرجنتــن  يف  أطفــال  إىل  لإلشــارة 

الســجون أثنــاء اعتقــال أهاليهــم، وقــام بعــض 

املواطنــن بتبّنيهــم، ووصفــوا هــؤالء باملرسوقــن 

ــم. ــري أهاليه ــع غ ــوا م ــم ترب ــن ألنه واملفقودي

 الطفل ضحية نزاعات 	 

قانونية
طفل مرسوق72

ب- املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال الصادر ضدهم أحكام

الدوليــة إعدام األطفال73 املعايــري  مــع  يتناقــض  مصطلــح 

والقوانــن املحليــة، التــي تحظــر إنــزال عقوبــة 

أطفــال  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم  يف  اإلعــدام 

تحــت ســن 18 عامــاً.

 حكم قضايئ بعقاب 	 

أطفال
الراءة املذنبة74

الجرائــم ممــن  توصيــف األطفــال مرتكبــي 

أحــكام. صــدرت ضدهــم 
أطفال يف قفص االتهام75

األطفال املحبوسون76

توصيــف خطــأ لواقعــة الحكــم عــىل طفــل طفل املؤبد77

ــل 4  ــر وقت ــه بالتجمه ــد التهام ــوام باملؤب 4 أع

ــة،  ــري الدولي ــع املعاي ــض م ــن، ويتناق متظاهري

ــل. ــوق الطف ــارخ لحق ــاك ص وانته
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تابع ثانياً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل يف نزاع مع القانون

 ) الطفل يف منظومة العدالة(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

جـ. املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال املتهمني يف جرائم القتل

أطفال وقتله78

اســتخدام خطــأ لعــدة مصطلحــات تحمــل 

َســباً وقذفــاً لتعريــف األطفــال مرتكبــي جرائــم 

القتــل تحديــداً، ويكمــن وجــه الخطــأ يف كونهــا 

ــى  ــن مرتكب ســابقة إلصــدار حكــم قضــايئ يدي

الجرائــم، وتحمــل مبالغــة شــديدة يف توصيــف 

الحــدث.

اتهام طفل بالقتل	 

الطفل املتهم بالقتل	 

طفل يف نزاع مع القانون 	 

متهم يف جرمية قتل 

قتلة تحت السن79

الطفل القاتل80

القاتل الصغري81

العاق القاتل82

تالميذ برتبة قتلة83

االبن القاتل84

الوحش الصغري 85

الطفل املتوحش86

السفاح الصغري87

الطفل السفاح88

طفل السالح89

-توصيــف خطــأ لحادثــة فرديــة ارتكبهــا طفــل القاتل بالوراثة90

عــىل أنهــا بالوراثــة عــن والــده.

د. املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال املتهمني بجرائم رسقة

الطفل السارق91

مصطلحــات خطــأ تحمــل َســباً وقذفــاً لتوصيف 

ســابقة  الرسقــة،  جرائــم  مرتكبــي  األطفــال 

ــاة.  ــن الُجن ــايئ يدي ــم قض ــدار حك إلص

الطفل املتهم بالرسقة	 

 طفل يف نزاع مع القانون 	 

متهم يف جرمية قتل 

السارق الصغري92

اللص الصغري93

الطفل الحرامي94

أطفال لصوص 95

طفل الراكاجات96

الجناة األطفال97

عربدة املنحرفن98

عصابات األطفال 99
مصطلحــات خطــأ تشــري إىل تشــكيالت عصابيــة 

أعضاؤهــا أطفــال صغــار، ويتورطــون يف الرسقــة 

ــأ  ــه الخط ــن وج ــب.. ويكم ــات والنه والراكاج

أيضــاً يف نســب هــؤالء األطفــال لعصابــات 

إجراميــة.. مــا يشــكل وصــامً لهــم رغــم كونهــم 

ــا. ضحاي

األطفال ضحايا العصابات	 

 أطفال يف نزاع مع 	 

القانون متهمون بتكوين 

تشكيل عصايب

عصابة ناني 100

والد الحفيانة101
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تابع ثانياً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل يف نزاع مع القانون

 ) الطفل يف منظومة العدالة(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

هـ- املصطلحات املرتبطة باألطفال املتهمني يف جرائم التحرش

الطفل املتحرش102

مصطلحــات خطــأ يف غــري موضعهــا لوصــف 

ــابق  ــه س ــة أن ــرش؛ خاص ــم بالتح ــل املته الطف

ــايئ. ــم قض ــدار حك إلص

الطفل املتهم بالتحرش	 

طفل يف نزاع مع القانون	 

طفل متهم يف جرمية 	 

تحرش

املتحرش الصغري103

القارص املتحرش 104

املراهق املتحرش105

االبن املتحرش106

تلميذ متحرش107

مرشوع متحرش108

الطفل املُغتِصب109

جرميــة  مرتكــب  للطفــل  خطــأ  توصيــف 

الغتصــاب. ا

الطفل املتهم باالغتصاب	 

طفل يف نزاع مع القانون	 

 طفل متهم يف جرمية 	 

تحرش

أطفال تغتصب أطفاال110ً

و- املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال املتهمني باالتجار يف املخدرات

مصطلــح يحمــل وصــامً اجتامعيــاً لتعريــف الديلر الصغري111

ــابق  ــدرات، س ــار يف املخ ــم باالتج ــل املته الطف

ــايئ. ــم قض ــدار حك إلص

األطفال املستغلون يف 	 

االتجار باملخدرات

ل- املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال مرتكبى جرائم الغش يف االمتحانات

الغشاش الصغري112
مصطلحــات خطــأ لوصــف الطفــل الــذي يغــش 

يف االمتحانــات.

اتهام »طفل« بالغش	 

الطفل املتهم بالغش	 
الطفل الغشاش113

غش األطفال114

الغش الريء  115

ك- مصطلحات خطأ مرتبطة باألطفال مرتكبي االنتحار

مصطلحــات خطــأ تكــرس لصــورة منطيــة ســلبية الطفل املنتحر116

عــن األطفــال ألنهــا تعكــس إقدامهــم عــىل 

ــال  ــاكاً صارخــاً لحــق األطف ــع تشــكل انته وقائ

يف الحيــاة، ألســباب أغلبهــا يرتبــط بألعــاب 

ــوت األزرق. ــل الح ــة مث إلكرتوني

الطفل ضحية االنتحار	 
الطفل املشنوق117

الصبية املنتحرة118

التلميذة املنتحرة119
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تابع ثانياً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل يف نزاع مع القانون

 ) الطفل يف منظومة العدالة(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

م- مصطلحات خطأ أخرى مرتبطة بالطفل يف متاس مع القانون ) الطفل يف منظومة العدالة(

أحــد توربيني صغري 120 ارتكبهــا  قدميــة  حادثــة  بــن  الربــط 

ــر أحــد  ــة الشــارع عــىل ظه ــال يف وضعي األطف

ــت  ــى”، ونال ــة بـــ “التوربين ــارات املعروف القط

ــداول  ــا تت ــا جعله ــعاً مب ــاراً واس ــة انتش الحادث

ــاً، كــام أنهــا ليســت لهــا عالقــة بتفســري  إعالمي

الظاهــرة أو تحليلهــا. 

 ذكر االتهام املوجه 	 

للطفل دون صك 

مصطلح يعمم عىل 

األطفال مرتكبى الجرائم 

يف كل زمان ومكان.

طفل مخالف للقانون	 

توربيني جديد121

الربــط بــن أحــد األفــالم الســينامئية واألطفــال، طفل عبده موته122

يف إشــارة لتقليــد الطفــل لســلوكيات بطــل هــذا 

لعمل.  ا

- طفل ضحية تقليد فيلم 	 

عبده موته

 طفل ضحية العنف 	 

الدرامي

مصطلحــان خطــأ لتعريــف األطفــال الذيــن أطفال الحرقة 123

تــم ضبطهــم مــع أرَُسهــم عــىل القــوارب أثنــاء 

ــة”.     ــة  “الحرق ــري النظامي ــرة غ الهج

األطفال ضحايا الهجرة 	 

غري الرشعية
أطفال قوارب املوت124

ــال أطفال عصابات الكنرتة125 ــؤالء األطف ــب ه ــه ينس ــأ ألن ــح خط مصطل

ــا. ــم ضحاي ــال أنه ــة والح ــات إجرامي لعصاب

األطفال ضحايا عصابات 	 

التهريب )الكنرتة(
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ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

جيل الحروب 126

مصطلحــات خطــأ لوصــف األطفــال املترريــن 

ــن  ــلحة، ويكم ــات املس ــروب والنزاع ــن الح م

الخطــأ يف وصــم األطفــال بصفــات كالحــرب 

واالســتغالل والضعــف والضيــاع والعــذاب رغــم 

ــا. ــم ضحاي كونه

  األطفال ضحايا الحروب	 

  األطفال املستغلون 	 

يف النزاعات املسلحة 

والحروب

 جيل الخوف والرعب 127

يتامى الحروب 128

أطفال الحرب 129

طفولة الحرب 130

أطفال بلد املوت131

أطفال املوت 132

أطفال الرصاص133

أطفال تحت الرصاص 134

جيل ضائع135

اغتصاب الطفولة املسكينة136

طفولة يف مرمى النريان137

طفولة رسقتها الحروب138

طفولة معذبة 139

الحلقة األضعف 140

األطفال املنسيون141

الرضــع القتىل الرُّضع 142 لتعريــف  اســتخدامه  تــم  مصطلــح 

الحــروب. ويــالت  بســبب  ميوتــون  الذيــن 
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تابع ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

األطفال املُستَغلون 143

اســتخدام مصطلحــات خطــأ لتعريــف األطفــال 

ــل  ــم تجنيدهــم واســتغاللهم مــن قب ــن يت الذي

ــأ  ــه الخط ــن وج ــة.. ويكم ــامت اإلرهابي التنظي

يف وصمهــم بصفــات تجردهــم مــن الــراءة 

كالقتــال، واالنتحــار.. وغريهــا. كــام أن هــذه 

ــي  ــة الت ــراف الدولي ــف األع ــات تخال املصطلح

ــات  ــل الجامع ــن ِقب ــال م ــد األطف ــرّم تجني تُج

املســلحة واإلرهابيــة، وتشــكل  والتنظيــامت 

ــم. ــاكاً لحقوقه انته

  استغالل األطفال يف 	 

الحروب

تجنيد األطفال	   

   التجنيد القرسى لألطفال	 

  استغالل األطفال يف 	 

صفوف تنظيم »...... «.

  األطفال ضحايا 	 

التنظيامت اإلرهابية

األطفال وقود الحرب144

املجندون الصغار 145

املحاربون الصغار146

الطفل املحارب147

األطفال الجنود148

األطفال املجندون149

املجندون األطفال150

الصبية املجندون 151

الفتية املجندون 152

الفتية املُغّرر بهم153

الصبية املقاتلون 154

األطفال املقاتلون 155

جيش األطفال املقاتلن156

املقاتل الصغري157

أطفال عىل جبهات القتال 158

أصغر مقاتلة 159

العسكر األطفال160

أطفال مسلحون161

أطفال السالح162

أطفال الكالشنكوف163

أطفال كوماندوز164
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تابع ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

كتيبة حراسة من األطفال165

اســتخدام مصطلحــات خطــأ لتعريــف األطفــال 

ــل  ــم تجنيدهــم واســتغاللهم مــن قب ــن يت الذي

ــأ  ــه الخط ــن وج ــة.. ويكم ــامت اإلرهابي التنظي

يف وصمهــم بصفــات تجردهــم مــن الــراءة 

كالقتــال، واالنتحــار.. وغريهــا. كــام أن هــذه 

ــي  ــة الت ــراف الدولي ــف األع ــات تخال املصطلح

ــات  ــل الجامع ــن ِقب ــال م ــد األطف ــرّم تجني تُج

املســلحة واإلرهابيــة، وتشــكل  والتنظيــامت 

ــم. ــاكاً لحقوقه انته

  استغالل األطفال يف 	 

الحروب

 تجنيد األطفال	 

  استغالل األطفال يف 	 

صفوف تنظيم»...... «

  األطفال ضحايا 	 

التنظيامت اإلرهابية

وقود معارك املستقبل اإلرهابية166

إرهابيو املستقبل 167

اإلرهابيون الصغار168

أطفال إرهابيون169

الصبية اإلرهابيون 170

جيل من اإلرهابين171

األشبال اإلرهابيون172

أطفال يف ثوب اإلرهاب173

أطفال وقود اإلرهاب 174

األطفال املُفّخخون175

أجساد صغرية مفخخة 176

صبي مفخخ 177

مخرون صغار178

أجراس إنذار179

أطفال مؤسسات صناعة التطرف 180

فروخ التطرف181

أطفال انتحاريون 182

مهاجمون انتحاريون183

االنتحاريون الصغار 184

االنتحاريون املتطوعون185
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تابع ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

صبي انتحاري186

ــال  ــف األطف ــأ لتعري ــتخدام مصطلحــات خط اس

ــل  ــن قب ــتغاللهم م ــم واس ــم تجنيده ــن يت الذي

التنظيــامت اإلرهابيــة.. ويكمــن وجــه الخطــأ يف 

وصمهــم بصفــات تجردهــم مــن الــراءة كالقتــال، 

واالنتحــار.. وغريهــا. كــام أن هــذه املصطلحــات 

ــد  ــرّم تجني ــي تُج ــة الت ــراف الدولي ــف األع تخال

والتنظيــامت  الجامعــات  ِقبــل  مــن  األطفــال 

املســلحة واإلرهابيــة، وتشــكل انتهــاكاً لحقوقهــم.

  استغالل األطفال يف 	 

الحروب

 تجنيد األطفال	 

  استغالل األطفال يف 	 

صفوف تنظيم»...... «

  األطفال ضحايا 	 

التنظيامت اإلرهابية

املتطرفون الصغار187

الذئاب املنفردة188

األشبال االنتحارية189

الفتية املجاهدون190

دروع برشية191

معسكرات  األطفال192

قنابل موقوتة 193

قنابل برشية194

أسلحة برشية مدمرة195

األطفال الوحوش196

وحوش داعش الصغار197

الراءة القاتلة198

وقود موت 199

وقود القتل200

قاتل محرتف201

الطفولة الضائعة 202

خراب الطفولة 203

ــات مخطوفات بوكو حرام 204 ــف الفتي اســتخدام مصطلحــات خطــأ لتعري

الــاليت تــم خطفهــن مــن تنظيــم بوكــو حــرام.
الفتيات ضحايا....	 

رهائن بوكو حرام 205

اســتخدام مصطلحــات خطــأ يف غــري موضعهــا أطفال بوكو حرام 206

صفــوف  يف  املوجوديــن  األطفــال  لوصــف 

واإلرهابيــة،  املســلحة  والتنظيــامت  الكيانــات 

األطفــال. لحقــوق  انتهــاكا  تشــكل 

نســب األطفــال إىل تنظيــامت وجامعات مســلحة 

وإرهابيــة رغــم أنهــم ضحايــا لعمليــات التجنيــد 

القرسي.

 استغالل )..........( 	 

لألطفال يف الحروب 

والنزاعات املسلحة 

واإلرهاب

 تجنيد األطفال من 	 

قبل تنظيم أو جامعة 

).........(

 تجنيد تنظيم ).....( 	 

لألطفال

صبية بوكو حرام 207

أطفال القاعدة208

أجيال تنظيم القاعدة209

أطفال الحوثين210

وقود الحوثين 211

أشبال الزرقاوي 212

أطفال النرصة213
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تابع ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأ املصطلح الخطأم

أطفال داعش214

لعــدة  موضعــه  غــري  يف  خطــأ  اســتخدام 

مصطلحــات لتعريــف األطفــال املجنديــن يف 

ــن  ــايب، ويكم ــش« اإلره ــم »داع ــوف تنظي صف

وجــه الخطــأ يف نســب األطفــال إىل تنظيــم 

اإلرهــايب. “داعــش” 

تجنيد ..... لألطفال	 

استغالل األطفال يف 	 

صفوف 

تنظيم »...... «	 

األطفال ضحايا.......	 

التجنيد القرسي لألطفال	 

أطفال تنظيم داعش اإلرهايب215

أطفال يف رَشَك داعش 216

الطفل الداعيش217

الفتي الداعيش218

أشبال البغدادي219

أشبال الخالفة220

أبناء الخالفة 221

أشبال الدولة اإلسالمية 222

أشبال داعش223

أشبال القائد 224

ليوث وقتلة املستقبل225

داعيش صغري226

أشبال التنظيم227

أطفال هتلر الجديد228

األطفال امللثمون229

امللثمون الصغار230

الدواعش الصغار231

املنتمــن األطفال االنغامسيون232 األطفــال  لتعريــف  خطــأ  مصطلــح 

»الخليــة  داعــش،  تنظيــم  خاليــا  إحــدى  إىل 

االنغامســية”.

األطفال ضحايا داعش	 
مصطلــح خطــأ لتعريــف األطفــال املجنديــن يف إنكشارية البغدادي 233

صفــوف تنظيــم »داعــش« اإلرهــايب، وتعنــي 

كلمــة “إنكشــارية” صبيــة ينشــئون عــىل الطاعة، 

ــح يف نســب األطفــال إىل  ويكمــن خطــأ املصطل

ــم داعــش اإلرهــايب. ــد تنظي قائ
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تابع ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأ املصطلح الخطأم

عرائس املقاتلن 234

اســتخدام مصطلحــات خطــأ لوصــف املامرســات 

ــا  ــات ضحاي ــا الفتي ــرض له ــي تتع ــية الت الوحش

تنظيــم داعــش، مــن اســتغالل واعتــداء جنــي، 

واالتجــار بأجســادهن. ويكمــن وجــه الخطــأ يف 

ــق. ــال كرقي ــار األطف إظه

فتيات ضحايا داعش	 

نسوة داعش 235

عرائس داعش 236

مراهقات يف أحضان داعش237

غنائم حرب 238

األطفال بضاعة 239

األطفال سبايا 240

أطفال الوصم 241

مصطلحــات خطــأ لتعريــف األطفــال الرضــع 

الذيــن يتــم إنجابهــم نتيجــة اغتصــاب الفتيــات 

ــم داعــش اإلرهــايب. ــل أعضــاء تنظي ــن قب م

 األطفال ضحايا االعتداءات 	 

الجنسية لداعش............

أطفال مجهولو الهوية 242

أبناء مجهولو النسب243

صغار عدميو الهوية 244

أطفال املُغتَصبات من داعش245

أبناء سبايا 246

أطفال عوائل داعش247

ــال  ــف األطف ــأ لوص ــات خط ــتخدام مصطلح اس

داعــش  لتنظيــم  املنضمــة  العائــالت  أبنــاء 

اإلرهــايب، وتــم تجنيدهــم واســتغاللهم يف تنفيــذ 

عمليــات إرهابيــة، ويكمــن وجــه الخطــأ يف 

ــم  ــم كونه ــن رغ ــش، واملقاتل ــم بالدواع وصمه

ــا.  ضحاي

األطفال ضحايا 	 

تجنيد األطفال.	 

أطفال مجندون قرسياً ...	 

التجنيد القرسي لألطفال.	 

 األطفال ضحايا أرسهم يف 	 

النزاعات املسلحة

مولود داعيش248

أبناء منتسبو تنظيم الدولة249

أطفال مقاتلو تنظيم داعش250

أبناء الجامعات الداعشية251

أطفال الداعشيات252

أطفال املقاتلن253

أبناء مقاتلو داعش254

أبناء أعضاء داعش املحتجزين255

أبناء املقاتلن256

أطفال املتطرفن257

أطفال إرهابيّي تنظيم داعش258

أطفال اإلرهابين259
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املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأ املصطلح الخطأم

أبناء اإلرهابين260

اســتخدام مصطلحــات خطــأ لوصــف األطفــال أبنــاء 

العائــالت املنضمــة لتنظيــم داعــش اإلرهــايب، وتــم 

تجنيدهــم واســتغاللهم يف تنفيــذ عمليــات إرهابيــة، 

بالدواعــش،  الخطــأ يف وصمهــم  ويكمــن وجــه 

ــا. واملقاتلــن رغــم كونهــم ضحاي

األطفال ضحايا 	 

تجنيد األطفال.	 

أطفال مجندون قرسياً ...	 

التجنيد القرسي لألطفال.	 

 األطفال ضحايا أرسهم يف 	 

النزاعات املسلحة.

أبناء الدواعش261

أوالد الدواعش262

أوالد تربية الدواعش263

أطفال الدواعش264

أبناء املنتمن للتنظيم اإلرهايب265

أبناء ُمسلّحي داعش266

أطفال مقاتي تنظيم الدولة268

أيتام آلباء متشددين269

أيتام مسلحو التنظيامت 270

اإلرهابية

أيتام دواعش271

 أيتام داعش272

أبناء عنارص إرهابية273

أطفال الجهادين274

أبناء الجهادين275

أبناء الحسبة النسائية”النساء 276

املسلحات”

أطفال منتسبو داعش277

أطفال رقيق يف سوق داعش278

أطفال مقاتي داعش279

مصطلــح خطــأ لكونــه يربــط بــن األطفــال أطفال الصواريخ280

املســلح. الــرصاع  يف  واســتغاللهم 

استغالل األطفال يف 	 

النزاعات املسلحة أطفال الزناد 281

 الطفل املُعتَقل282
مصطلــح خطــأ لتعريــف األطفــال املوجوديــن يف 

ســجون التنظيــامت اإلرهابيــة.

األطفال ضحايا التنظيامت	 

األطفال ضحايا الحروب	 
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تابع ثالثاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 
والتنظيامت اإلرهابية

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأ املصطلح الخطأم

ــض رُّضع انتحاريون283 ــتنكار بع ــار اس ــرز يف إط ــأ ب ــح خط مصطل

وســائل اإلعــالم، اســتغالل جامعــة بوكــو حــرام 

بنيجرييــا لســيدات، يســتغللن أطفالهــن كغطــاء 

للهــروب مــن نقــاط التفتيــش وتنفيــذ عمليــات 

صفــة  نســب  يف  الخطــأ  ويكمــن  انتحاريــة، 

االنتحــار لألطفــال الرضــع رغــم كونهــم ضحايــا.

األطفال ضحايا التنظيامت 	 

اإلرهابية.

انتحاريون من األطفال الرضع284

ــن إعدام األطفال285 ــال االنتحاري ــف األطف ــأ لوص ــح خط مصطل

الذيــن يســلمهم أهاليهــم للجامعــات التكفرييــة 

ــون ويفجــرون أنفســهم. ــاد، فيقتل ــم الجه بزع

 استغالل األطفال يف 	 

صفوف تنظيم »...... «.

ربــط بــن طفــل قــى 13 عامــاً يف ســجون طفل جوانتنامو286

ــتهرت  ــي اش ــكرات الت ــد املعس ــو وأح جوانتنام

بالتعذيــب.

الطفل املُحتجز مبعسكر 	 

جوانتنامو

دروع سياسية287

عــن  للتعبــري  مصطلحــات  عــدة  -اســتخدام 

اإلرهابيــة  الجامعــات  وتوظيــف  اســتغالل 

لألطفــال.

االستغالل السيايس لألطفال	 

الزج باألطفال يف الرصاعات 	 

السياسية

األطفال ضحايا الجامعات 	 

اإلرهابية

األطفال املأجورون288

األطفال املرتزقة289

األطفال املرتزقة290
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رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

أ- مصطلحات خطأ للتعبري عن الظاهرة بشكل عام

اغتصاب الطفولة 291

ــات  ــف عملي ــأ لوص ــات خط ــتخدام مصطلح اس

االســتغالل التــي يتعــرض لهــا األطفــال؛ ســواء 

ــم وتشــغيلهم رغــم صغــر  ــم مــن التعلي بحرمانه

ــم. ــار به ــك االتج ــنهم، وكذل س

 األطفال ضحايا االتجار 	 

واالستغالل

استغالل األطفال	 

 االستغالل االقتصادي 	 

لألطفال

االتجار باألطفال	 

بيع األطفال	 

نزيف الطفولة 292

طفولة ُمنّكل بها 293

الطفولة الهشة 294

الطفولة املهمشة 295

الطفولة املُستغلّة 296

الطفولة املرسوقة  297

الطفولة املرشدة 298

قرُّص يف قبضة العصابات 299

محرومون من التعويض 300

اغتيال الطفولة 301

الطفولة الضائعة302

طفولة ُمنتهَكة 303

طفولة مغتالة 304

طفولة ُمغتَصبة 305

 اغتيال الراءة306

ب- املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال يف وضعية الشارع

أطفال الشوارع307

لوصــف  مصطلحــات  لعــدة  خطــأ  اســتخدام 

ــة الشــارع، ويكمــن  ــال يف وضعي ــف األطف وتعري

ــاء شــوارع،  وجــه الخطــأ يف وصــف األطفــال بأبن

والتهميــش  والعــداء  التــرشد  ونســب صفــات 

ــق  ــاً ملواثي ــك مخالف ــد ذل ــم، ويع ــرام إليه واإلج

حاميــة األطفــال التــي تلــزم بعــدم اســتخدام 

مثــل هــذه املصطلحــات، ملــا تتضمنــه مــن إهانــة 

ــال. ــق األطف ــح بح وتجري

  األطفال يف وضعية 	 

الشارع

أبناء شارع 308

أوالد الشوارع 309

أطفال السوس310

أطفال الضياع311

أطفال الكباري312

الطفل املترشد/ املرشد313

األوالد املرشدون 314

زبالون صغار315

أوالد الحرام 316
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع ب- املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال يف وضعية الشارع

صغار مشاريع مجرمن 317

لوصــف  مصطلحــات  لعــدة  خطــأ  اســتخدام 

ــة الشــارع، ويكمــن  ــال يف وضعي ــف األطف وتعري

ــاء شــوارع،  وجــه الخطــأ يف وصــف األطفــال بأبن

والتهميــش  والعــداء  التــرشد  ونســب صفــات 

ــق  ــاً ملواثي ــك مخالف ــد ذل ــم، ويع ــرام إليه واإلج

حاميــة األطفــال التــي تلــزم بعــدم اســتخدام 

مثــل هــذه املصطلحــات، ملــا تتضمنــه مــن إهانــة 

ــال. ــق األطف ــح بح وتجري

  األطفال يف وضعية 	 

الشارع

أبناء قهر الحياة 318

طفل عدايئ 319

أبرياء يف قفص االتهام 320

األطفال الفقراء 321

األطفال املُهَملون322

أطفال الخطفة والراكاجات 323

الكلوشارات الصغار )املترشدون( 324

أطفال مهمشون325

مجرمو شوارع326

األطفال املرُسّحون327

ــرز األطفال الرباشة 328 ــون بف ــن يقوم ــال الذي ــأ لألطف ــف خط توصي

النفايــات يف مصــب الفضــالت، ويكمــن وجــه 

الخطــأ يف وصــف األطفــال مبصطلحــات تتضمــن 

ــاً. ــة وتجريح إهان

صغار الرباشة329

وصف األطفال باملتسولنأطفال التسول 330

)استخدام لغوي خطأ(

 استغالل األطفال يف 	 

التسول األطفال املتسولون331

األوالد املتسولون332

املتسولون الصغار 333

متسولو الشوارع من األطفال 334

الشحاذون الصغار335
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

 تابع ب- املصطلحات الخطأ املرتبطة باألطفال يف وضعية الشارع

فتيات الخطفة 336

ــا لوصــف  اســتخدام مصطلحــات يف غــري موضعه

الفتيــات يف وضعيــة الشــارع، وبعضهــن يتعرضــن 

الجنــي،  واالعتــداء  االغتصــاب  لحــوادث 

وأخريــات يتزوجــن عرفيــاً، وهــي يف مجملهــا 

تكــرس لصــورة ســلبية مفادهــا أن هــؤالء الفتيــات 

ــال. ــل امل ــادهن مقاب ــن أجس يبع

 فتيات يف وضعية الشارع	 

 فتيات يف وضعية الشارع 	 

ضحية االنتهاكات 

الجسدية

 فتيات ضحايا الزواج 	 

العريف

 فتيات ضحايا االعتداء 	 

الجني

بنات الشوارع337

أمهات الشوارع338

لحم الشوارع339

والدات الشوارع340

قارصات الشوارع341

ج. املصطلحات الخطأ املرتبطة بزواج األطفال

زواج الُقرّص342

لتعريــف  لعــدة مصطلحــات  اســتخدام خطــأ 

األطفــال الذيــن يتزوجــون دون بلــوغ الســن 

زواج األطفال	 القانــوين.

زواج القارصات343

زيجات القارصات344

تزويج القارصات345

القارصات املتزوجات 346

األمهات القارصات347

طفلة أنجبت طفلة348

الزواج القرسي للقارصات 349

قارصات.. زوجات ناضجات350

أطفال خلف قضبان الزواج 351

أصغر عروسن352

مصطلــح خطــأ لوصــف األطفــال “الذكــور” ممــن عريس بقرار إجرامي353

ــريات دون  ــم لصغ ــىل تزويجه ــم ع ــق أرسه تواف

ــة. بلوغهــم الســن القانوني

زواج األطفال	 

مصطلحــات خطــأ لبيــان مــا تتعــرض لــه الفتيــات املعرضات للخطر354

الــاليئ يتزوجــن دون بلــوغ الســن القانونيــة مــن 

مخاطــر قــد تــؤدي إىل وفاتهــن.
األطفال ضحايا الزواج	 

القارصات املتررات355

اســتخدام مصطلــح خطــأ لتعريــف الطفلــة التــي الطفلة األرملة356

ــم  ــة، ث ــن القانوني ــوغ الس ــا دون بل ــم تزويجه يت

يتــوىف زوجهــا األكــر منهــا ســناً.
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع ج. املصطلحات الخطأ املرتبطة بزواج األطفال

طالق القارصات357
ــال  ــف األطف ــأ لتعري ــات خط ــتخدام مصطلح اس

الصغــار الذيــن يتــم طالقهــم بعــد تزوجهــم دون 

ــة. بلــوغ الســن القانوني

طالق األطفال	  القارصات املطلقات358

الطفلة املطلقة 359

االغتصاب الرشعي 360

مصطلحــات خطــأ تكــرس صــورة منطيــة، مفادهــا 

ــرة  ــهل املتاج ــلعة “جنســية” يس ــال س أن األطف

فيهــا، مــن قبــل أرسهــم مقابــل املــال.

االستغالل الجني لألطفال	 

زواج األطفال	 

االتجار باألطفال	 

اغتصاب زوجي 361

اغتصاب القارصات 362

الزواج القرسي 363

زواج السخرة 364

الدعارة املقننة365

زواج املسيار366

زواج املتعة367

د. املصطلحات الخطأ املرتبطة باالتجار باألطفال

الزواج السياحي لألطفال368

عــىل  للداللــة  خطــأ  مصطلحــات  اســتخدام 

تزويــج األرَُس ألطفالهــا مقابــل الحصــول عــىل 

مبالــغ ماديــة، تكــرس لصــورة منطيــة ســلبية بــأن 

األطفــال “ســلعة” للمتاجــرة.

االتجار باألطفال	 

الزواج التجاري 369

زواج الصفقة370

عرايس تيك أواي 371

رشاء الفتيات 372

تجارة القارصات 373

سوق / بيع القارصات 374

بيع عذراوات صغريات 375

ــه زواج السرتة 376 ــال، وصكت ــة زواج األطف ــح خطــأ لرشعن مصطل

ــض  ــر البع ــتناداً لتري ــالم اس ــائل اإلع ــض وس بع

ــه. ــزواج وإجازت ــن ال ــط م ــذا النم له

ــات الزواج الصيفي377 ــارة إىل الفتي ــأ لإلش اســتخدام مصطلــح خط

الصغــريات، الــاليئ يتــم تزويجهــن مــن أثريــاء 

ــة،  ــازة الصيفي ــالل اإلج ــم خ ــىل بالده يتوافدونع

نظــري أن يحصــل األهــل عــىل مقابــل مــادي. 

ويكــرس أيضــاً لصــورة ســلبية بــأن األطفــال ســلعة 

ــرة. للمتاج
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع د. املصطلحات الخطأ املرتبطة باالتجار باألطفال

بيع األطفال378

مصطلحــات خطــأ تكــرس صــورة منطيــة عــن 

األطفــال بكونهــم ســلعة تُبــاع وتُشــرتى.. كــام أنها 

ــوق  ــة بحق ــق الخاص ــف املواثي ــات تخال مصطلح

ــل  ــح للطف ــة وتجري ــن إهان ــا م ــا فيه ــل؛ مل الطف

ووصــم بصفــات ســلبية كـــ “الكــراء” أي اإليجــار.

االتجار باألطفال	 

إيجار الطفل379

أطفال الكراء380

صفقة األطفال381

كراء الطفل 382

كراء الرضع 383

مافيا املتاجرة بأطفال الفقراء384

بيع حديثي الوالدة 385

مصطلــح خطــأ يكــرس صــورة ســلبية بــأن الطفــل رضيع مزعج  للبيع386

ــح يف  ــذا املصطل ــرز ه ــرتي، وب ــاع وتش ــلعة تب س

ــزاد  ــع يف م ــا للبي ــرض أم ابنه ــف ع ــار  توصي إط

ــا.   إلكــرتوين بأملاني

ــار” قطع غيار387 ــع غي ــال بـ”قط ــبّه األطف ــأ يش ــح خط مصطل

بــرز  املصطلــح  وهــذا  فيهــا،  االتجــار  ميكــن 

ــا  ــر أرسه ــي تضط ــال الت ــاة األطف ــف مأس لتوصي

النزاعــات  بلــدان  يف  خاصــة  فيهــا؛  لالتجــار 

والرصاعــات املســلحة مثــل ســوريا واليمــن وليبيــا. 

ــارة أطفالنا فرئان تجارب 388 ــالم لإلش ــائل اإلع ــه بعــض وس ــح صكت مصطل

ــم اســتغاللهم إلجــراء تجــارب دواء  إىل  أطفــال ت

أمريــيك، مقابــل منــح كل طفــل 50 دينــاراً.. وهــي 

واقعــة تــم تجســيدها يف فيلــم وثائقــي بعنــوان: 

“هــل يصنــع القتلــة الــدواء؟”.

مصطلحــات خطــأ تشــري إىل اســتغالل املطلقــات َسبُوبة املطلقات389

ألطفالهــن إلجبــار أزواجهــن الســابقن عــىل دفــع 

مبلــغ مــايل مقابــل رؤيــة أوالدهــن، تكــرس صــورة 

ســلبية عــن األطفــال كـــأنهم “ســلعة” للمتاجــرة.

 األطفال ضحايا الطالق	 

 استغالل األطفال يف 	 
النزاعات األرسية والطالق

الزوج السبوبة390
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

هـ. املصطلحات الخطأ املرتبطة بـ “عمل األطفال”

األطفال املُشغلّون391

اســتخدام مصطلحــات خطــأ للتعبــري عــن ظاهــرة 

األطفــال،  بــراءة  تنتهــك  األطفــال«،  »عمــل 

وحقوقهــم يف الحاميــة والحيــاة والتعليــم.

 االستغالل االقتصادي 	 

لألطفال

عمل األطفال	 

األطفال العاملون 392

العامل الصغري393

تشغيل القرص394

أصحاب عيال395

طفل رب أرسة396

مصطلحــات يف غــري موضعهــا تشــري إىل عمــل أجساد تحرتق397

األطفــال يف مهــن خطــرة، حددتهــا وزارة الشــئون 

واملناجــم  باملحاجــر  العمــل  يف  اإلجتامعيــة 

ــدات.. وغريهــا. ــة املبي ــع ومناول واملجــاري وتصني
األطفال ضحايا أسوأ 	 

أشكال العمل

أطفال خارج أنظار الدولة398

طفولة معذبة 399

طفولة مسلوبة 400

اســتخدام مصطلــح يف غــري موضعــه لوصــف الطفل امليكانييك 401

األطفــال املهــرة يف مجــال الكهربــاء، وكهربــاء 

يف  الخطــأ  ويكمــن  وامليكانيــكا،  الســيارات، 

ــرة  ــن خط ــال يف مه ــل األطف ــول عم ــج لقب الرتوي

وشــاقة ال تناســب صغــر ســنهم. 

امليكانييك الصغري 402

الكهربجي املتدرّب 403

طموح الورشة404

معينات منزليات405

الفتيــات  عمــل  لوصــف  خطــأ  مصطلحــات 

ــكل  ــي تش ــازل، وه ــات يف املن ــريات كخادم الصغ

ــاة والرعايــة  انتهــاكاً لراءتهــن وحقوقهــن يف الحي

الصحيــة والتعليــم. 

تشغيل األطفال	 

 األطفال  ضحايا أسوأ 	 

أشكال العمل

أطفال يعملون يف .....	 

األطفال ضحايا االتجار 	 

بالبرش

عامالت منزليات406

قارصات عامالت407

الفتيات العامالت408

بنت املعمل409

تشغيل القارصات 410

القارصات املُشتغالت411

َعَملة منازل412

الخادمة الصغرية 413

الخادمات القارصات414

األمهات العازبات 415

الفتيات الخادمات416

خادمة بالسخرة 417

مصطلــح خطــأ تــم اســتخدامه لإلشــارة إىل  طفــل الطفل بائع الهندي418

يبيــع التــن الشــويك عــىل الطريــق، تــويف بســبب 

حــادث مــرور.

عمل األطفال	 

 االستغالل االقتصادي 	 

لألطفال 
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع هـ. املصطلحات الخطأ املرتبطة بـ “عمل األطفال”

طفل يرعي األغنام	 مصطلح يصف األطفال الذين يرعون األغنام.الطفل الراعي419

 عمل طفل يف رعاية 	 

األغنام

 االستغالل االقتصادي 	 

لألطفال

ــتعباد العاملة املُستعبَدة 420 ــة االس ــال بصف ــان األطف ــان  ينعت مصطلح

ــاة. والرع

 األطفال ضحايا أسوأ 	 

أشكال  العمل

عمل األطفال يف...	 

تشغيل األطفال يف .....	 

أطفال يعملون يف.....	 

أطفال يعملون رعاة421

إىل أطفال الرمال422 لإلشــارة  اســتخدامه  تــم  خطــأ  مصطلــح 

الرمــال. حمــل  يف  يعملــون  الذيــن  األطفــال 

مصطلــح خطــأ لوصــف األطفــال العاملــن يف أطفال القبور423

حفــر القبــور بعــدة بلــدان عربيــة.

مصطلــح خطــأ لتوصيــف عمــل الطفــل يف مصانــع أطفال قامئن الطوب424

الطوب.

مصطلــح خطــأ قدمتــه بعــض وســائل اإلعــالم أصغر بائع أسلحة 425

ــك خــرة  ــنوات، ميتل ــره 10 س ــل عم لوصــف طف

الكبــار يف أنــواع أســلحة الصيــد وأســعارها، وهــو 

مصطلــح ينعــت الطفــل بصفــة ســلبية ال تتناســب 

مــع صغــر ســنه.

مصطلــح تــم صكــه لوصــف فتــاة ال يتجــاوز فتيات البطاطس 426

عمرهــا 10 ســنوات، تعمــل يف حقــول البطاطــس 

ــا.  ــاعدة أرسته ــة، ملس ــدول العربي ــدى ال بإح

ــن يف املقاهــي، عامل الرنجيلة الصغار427 ــال العامل ــح يصــف األطف مصطل

ــي “الشيشــية”. ــة تعن ــة الرنجيل فكلم
عمل األطفال باملقاهي	 

مصطلــح خطــأ لوصــف األطفــال الذيــن يعملــون  أطفال املقابر428

يف أعــامل التكفــن ودفــن املــوىت، ويكمــن الخطــأ 

ــن  ــن العمــل يف أماك ــة وب ــن الطفول ــط ب يف الرب

تســبب أذى وانتهــاكاً نفســياً وبدنيــاً لهــم.

عمل األطفال يف املقابر	 
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع هـ. املصطلحات الخطأ املرتبطة بـ “عمل األطفال”

مصطلــح يصــف األطفــال الذيــن يتجولــون يف بائع متجول 429

واملناديــل،  والعلكــة  الحلــوي  لبيــع  الشــارع 

ــه  ــك براءت ــات ســلبية تنته ــل بصف ويوصــم الطف

وحقــه يف الحيــاة.

 االستغالل االقتصادي 	 

لألطفال

مصطلح يصف األطفال بائعي الخضار.الخرجي الصغري430

تشغيل األطفال يف ......	  مصطلــح يصــف األطفــال بائعــي الــورد ومشــموم األطفال بائعو املشموم431

الياســمن.

مصطلحــات لتوصيــف األطفــال الذيــن يعملون يف ماسحو األحذية الذين ال يكرون432

مهنــة مســح األحذيــة رغــم صغــر ســنهم، ويكمــن 

الخطــأ يف الرتويــج لقبــول عمــل االطفــال يف مهــن 

تنتهــك براءتهــم وحقهــم يف الحيــاة والتعليــم.

 االستغالل االقتصادي 	 

لألطفال

 أسوأ أشكال عمل 	 

األطفال

ماسحو األحذية األطفال 433

أطفال بالسخرة434

الذيــن  األطفــال  لوصــف  خطــأ  مصطلحــات 

يعملــون يف مهــن شــاقة وخطــرة دون حصولهــم 

عــىل حقوقهــم املاديــة، وهــي يف مجملهــا تشــكل 

ُجرْمــاً يف حــق هــؤالء األطفــال، وانتهــاكاً لحقوقهم 

ــة.  ــة الصحي ــاة والرعاي ــم والحي يف التعلي

 أطفال ضحايا أسوأ 	 

أشكال العمل.

 أطفال ضحايا العمل 	 

القرسي

 أسوأ أشكال العمل 	 

واالستغالل لألطفال

 عمل األطفال يف املحاجر	 

عامل صغار بالسخرة 435
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تابع رابعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع هـ. املصطلحات الخطأ املرتبطة بـ “عمل األطفال”

 مصطلــح خطــأ لوصــف األطفــال املنترشيــن عــىل أطفال الرتتوار436

األرصفــة، لبيــع ســلع، أو مامرســة أعــامل التســول.

  أطفال ضحايا أسوأ 	 

أشكال العمل.

  أطفال ضحايا العمل 	 

القرسي

  أسوأ أشكال العمل 	 

واالستغالل لألطفال

 عمل األطفال يف املحاجر	 

ــد طفل عصامي437 ــف أح ــه لتعري ــري موضع ــأ يف غ ــح خط مصطل

ــل املــال  ــة، مقاب األطفــال، يعمــل لســاعات طويل

لإلنفــاق عــىل نفســه وأرستــه، ويكمــن وجــه 

الخطــأ يف كــون املصطلــح ينــزع عــن الصغــري 

ــة. ــوب الطفول ث

الشــاقة وهــو ذو أطفال األشغال الشاقة438 الرتويــج ملصطلــح األشــغال 

مدلــول ســلبى يرتبــط بالســجن.

ــل الطفل العصفورة439 ــري إىل عم ــا تش ــري موضعه ــات يف غ -  مصطلح

أطفــال املحاجــر يف نقــل الطــوب واألحجــار بــن 

الســيارات.

ــن  ــل يف أماك ــن العم ــة وب ــن الطفول ــط ب -  الرب

ــم. ــاً له ــياً وبدني ــاكاً نفس ــبب أذى وانته تس

أطفال املحاجر440

صغار املوت441

صغار لقمة العيش442

أطفال املوت 443

الصغار الشقيانين444
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خامساً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالعنف اللفظي ضد األطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

أ. مصطلحات خطأ بشأن األطفال ضحايا العالقات خارج إطار الزوجية )الزواج خارج إطار الصيغ القانونية(

أطفال السفاح445

مصطلحــات خطــأ تــم اســتخدامها لوصــف 

وتعريــف أطفــال العالقــات خــارج إطــار الزواج 

)ضحايــا الــزواج خــارج إطــار الصيــغ القانونية(، 

ــا  ــات الزن ــرتان صف ويكمــن وجــه الخطــأ يف اق

املحرمــة  والعالقــات  واالغتصــاب  والّســفاح 

والعــار واللعنــة باألطفــال، رغــم كونهــم ضحايــا  

ــكاب الجــرم. ــب لهــم يف ارت ال ذن

أطفال مولودون خارج 	 

إطار الزواج

 أطفال ضحايا الزواج 	 

خارج إطار الصيغ 

القانونية

أطفال زنا املحارم 446

مواليد بيوت الدعارة447

ولد الزنا 448

طفل الزنا449

أطفال االغتصاب 450

مولود غري رشعي451

مثرات العالقات الخنائية452

مثرة عالقات ُمحرّمة453

مثرة الزواج العرىف454

طفل الزواج العريف 455

أطفال العار456

أطفال الحب املمزوج بالعار457

أبناء اللعنة458

أطفال الخطيئة459

مواليد الشوارع460

أطفال غري رشعين461

ابن الحرام462

أطفال مجهولو النسب463

ــن  ــال الذي ــف األطف ــأ لتعري ــات خط مصطلح

داخــل  أو  الشــارع  يف  عليهــم  العثــور  يتــم 

يف  امللقــاة  والكراتــن  القاممــة،  صناديــق 

الشــوارع. 

طفل معثور عليه	 

األطفال مجهولو الوالدين	 

األطفال فاقدو الّسند 	 

العائي

 األطفال فاقدو الرعاية 	 

الوالدية أو األرسية

طفل مجهول الهوية 464

أطفال فاقدو السند465

اللقيط 466

مولود لقيط 467

أطفال لقطاء 468

الصغار اللقطاء 469

رُّضع يف الشوارع470

املولود العاجز عن الدفاع471

أجّنة يف املزابل472

أطفال القاممة 473

أطفال الكرتونة 474
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املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع أ. مصطلحات خطأ بشأن األطفال ضحايا العالقات خارج إطار الزوجية )الزواج خارج إطار الصيغ القانونية(

األطفال املُهَملون475
ــن  ــال الذي ــف األطف ــأ لتعري ــات خط مصطلح

داخــل  أو  الشــارع  يف  عليهــم  العثــور  يتــم 

يف  امللقــاة  والكراتــن  القاممــة،  صناديــق 

الشــوارع.

طفل معثور عليه	 

األطفال مجهولو الوالدين	 

األطفال فاقدو الّسند 	 

العائي

 األطفال فاقدو الرعاية 	 

الوالدية أو األرسية

رضع عىل قارعة الطريق476

ترشد املولود 477

رضع يف طي النسيان478

طفولة محطمة479

جثث يف املزابل480
مصطلحــات خطــأ لإلشــارة إىل األطفــال مجهويل 

الوالديــن، املعثــور عــىل جثثهــم يف القاممة.
الرضيع الجثة481

جثث يف حاويات القاممة482

ــل أطفال بورقيبة 483 ــبق الراح ــس األس ــال إىل الرئي ــب األطف نس

ــة  ــس دوراً لرعاي ــذي أس ــة، ال ــب بورقيب الحبي

هــؤالء األطفــال.. ويكمــن وجــه الخطــأ يف كونــه 

ــارئ،  ــدى الق ــاس ل ــري االلتب ــالً يث ــاً مضل مفهوم

ــس الراحــل. ــاء الرئي ــال أبن ــأن هــؤالء األطف ب

األطفال املحرومون من األبوين484

مصطلحــات خطــأ  تشــري إىل األطفــال مجهــويل 

الوالديــن. 
أصحاب الدماء الخبيثة485

أطفال العدو486

ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

أطفال التوحد487
األطفــال  لتعريــف  خطــأ  لغــوي  اســتخدام 

توحــد. لديهــم  الذيــن 

األطفال الذين لديهم 	 

التوحد األطفال املتوحدون488

الطفل التوحدي 489

األطفــال أطفال الرصع490 لتعريــف  خطــأ  لغــوى  اســتخدام 

الــرصع. مبــرض  املصابــن 

األطفال املصابون بالرصع	 

األطفــال طفل الرسطان491 لتعريــف  خطــأ  لغــوي  اســتخدام 

الرسطــان. مبــرض  املصابــن  

الطفل مريض الرسطان	 

الطفل املصاب بالرسطان	 

األطفــال الطفل الرسطان492 لتعريــف  خطــأ  لغــوي  اســتخدام 

الرسطــان. بــرج  مواليــد 

طفل برج الرسطان	 
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تابع خامساً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالعنف اللفظي ضد األطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

مصطلحــات خطــأ بــرزت يف بعــض وســائل أطفال جياع493

اإلعــالم لوصــف األطفــال الذيــن يعانــون نقــص 

ــة. ــدان األفريقي ــض البل ــذاء يف بع الغ

أطفال ضحايا الجوع	  قرُّص جياع494

الطفل الجائع495

الطفل املحروم496
مــن  األطفــال  لتعريــف  خطــأ  مصطلحــات 

يف  يعيشــون  الذيــن  أو  الدخــل،  محــدودي 

مناطــق فقــرية، ويكمــن وجــه الخطــأ يف نعــت 

األطفــال بالفقــر، فــال يجــوز نعتهــم بالَعــَوز أو 

ــز. ــن متيي ــك م ــا يف ذل ــى مل الغن

طفل من أرس محدودة 	 

الدخل

األطفال الفقراء497

أبناء العائالت املُعَوزة498

أطفال الفقراء499

أطفال فقراء العاصمة500

أطفال املناطق املحرومة501

مصطلــح خطــأ يشــري إىل أبنــاء األثريــاء، ويكمن أطفال الطبقات الراقية 502

وجــه الخطــأ يف كونــه يحــض عــىل التمييــز بــن 

األطفال.

طفل ذو مستوى 	 

اقتصادي مرتفع

الطفل املدلل503

اســتخدام لغــوى خطــأ ملصطلحــن لوصــف 

الطفــل الــذي يحظــى مبكانــة خاصــة لــدى 

والديــه.

 تجنب الربط مبصطلحات 	 

تقدم انطباعاً سلبياً

طفل ضحية الرتبية 	 

الوالدية السلبية

الطفل املرذل504

لفظيــة التالميذ الفاشلون دراسيا505ً إهانــة  تحمــل  خطــأ  مصطلحــات 

الــدرايس. التحصيــل  ضعيــف  للطفــل 

  الطفل ضعيف التحصيل 	 

الدرايس

طفل متعر دراسياً	 

الطفل البليد506

لفظيــة  إهانــة  تحمــل  خطــأ  مصطلحــات 

الــدرايس. التحصيــل  ضعيــف  للطفــل 

  الطفل ضعيف التحصيل 	 

الدرايس

طفل متعر دراسياً	 

الطفل الفاشل دراسيا507ً

 مصطلح غري دقيق يف اإلشارة لألطفال يف 	 الطفل املتمدرس508

املراحل التعليمية املختلفة.

الطفل الدارس	 
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تابع ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

اســتخدام مصطلحــات خطــأ  لتعريــف الطفــل االبن العاق 509

الرافــض ألوامــر والديــه، وتكــرس صــورة ســلبية 

ــرد  ــات التم ــب صف ــبب نس ــال بس ــن األطف ع

ــان إليهــم. والعصي

الطفل غري املطيع	 

الطفل املارق لسلطة 	 

والديه

العاق الصغري510

الطفل العاق511

الطفل املتمرد512

مصطلــح تــم صكــه لوصــف فتــاة عاشــت فتاة اإلسطبل 513

ــة  ــات مبنطق ــطبل للحيوان ــنة بإس ــدة 28 س مل

الــرشاردة، وكانــت تعيــش عــىل وجبــات تقــدم 

ــت  ــطبل، وأصيب ــدار اإلس ــب يف ج ــن ثق ــا م له

ــان. ــرض الرسط مب

فتاة تعيش يف .............	 

فتاة ضحيّة سوء املعاملة	 

 فتاة ضحيّة املعاملة 	 

القاسيّة والالإنسانية

الطفل شديد البكاء	 مصطلح خطأ لتعريف الطفل شديد البكاء.الطفل املنهار514

طفل يبيك .....	 

اســتخدام لغــوي خطــأ يف نعــت الطفــل بـــ الطفل املتسخ 515

إطــار  يف  املصطلــح  هــذا  وبــرز  “املتســخ”، 

اســتعراض أوضــاع األطفــال يف مراكــز رعايــة 

ــن  ــون م ــم ال يتمكن ــارة إىل أنه ــال، لإلش األطف

جيــداً. االســتحامم 

 األطفال ضحايا اإلهامل 	 

وسوء الرعاية األرسية

مصطلــح خطــأ لتوصيــف حالــة طفــل استنشــق طفل املبيدات الحرشية516

ــاً وتــويف بعدهــا، ويكمــن الخطــأ  مبيــداً حرشي

يف نعــت الطفــل باملبيــدات الحرشيــة.

 طفل ضحية استنشاق 	 

املبيدات الحرشية

ــة طفــل تعــرض الطفل املنحور 517 مصطلــح خطــأ لتوصيــف حال

الــدول  إحــدى  والــده يف  يــد  للذبــح عــىل 

العربيــة. 

جرمية ذبح طفل	 

طفل ضحية القتل	 

مصطلحــات خطــأ تــم اســتخدامها لوصــف الطفل املتنمر 518

الطفــل الــذي ميــارس التنمــر بأشــكاله املختلفــة 

ضــد زمالئــه أو أقاربه أو حتي أشــقائه.. ويكمن 

الخطــأ يف نعــت األطفــال بصفــة الوحشــية رغم 

أنهــم يف النهايــة ضحيــة.

طفل ميارس التنمر	 

الولد املتنمر519

وحوش سوداء 520
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تابع ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

ــح خطــأ لوصــف طفــل مريــض بتمــدد طفل ُمعرض لالنفجار521 مصطل

قنبلــة  إنــه  وتشــبيهه  الليمفاويــة  الرشايــن 

موقوتــة.

 الطفل املصاب مبرض 	 

متدد الرشاين الليمفاوية

األطفال املختطفون522
األطفــال  لتعريــف  خطــأ  لغــوي  اســتخدام 

خطــف. لوقائــع  تعرضــوا  الذيــن 
األطفال ضحايا الخطف	  الطفل املخطوف 523

الطفل املفقود 524

مصطلحــان خطــأ لوصــف الطفــل املتمســك الطفل العنيد 525

ــه. برأي
الصغري العنيد526 الطفل املتمسك برأيه	 

اســتخدام لغــوي خطــأ لنســب صفــة »الكســل« الطفل الكسول527

إىل األطفــال.

الطفل ضعيف النشاط	 

الطفل كثري اإللحاح	 استخدام لغوي خطأ لوصف الطفل اللحوح.الطفل الزنّان528

ــري الطفل الرثار529 ــل كث ــف الطف ــأ لوص ــوي خط ــتخدام لغ اس

ــكالم. ال

الطفل كثري الكالم	 

ــة الطفل الوقح530 ــرتان صف ــبب اق ــأ بس ــوي خط ــتخدام لغ اس

»الســوء« باألطفــال، رغــم أنهــم صغــار وال 

يدركــون التمييــز بــن األمــور مــن حيــث الــرر 

ــع. والنف

 أطفال ضحايا الرتبية 	 

الوالدية السلبية

الطفل السيئ531

صفتــي الطفل الكاذب/ الكذاب532 لنســب  خطــأ،  لغــوي  اســتخدام 

األطفــال. إىل  واملكــر”  “الكــذب 
طفل ال يتوخى الصدق	  الطفل املاكر533

مصطلــح خطــأ لوصــف وتعريــف األطفــال أطفال املقابر 534

الذيــن يعيشــون مــع أرسهــم يف أحــواش املقابــر 

يف بعــض البلــدان العربيــة، مــا يشــكل انتهــاكاً 

ــم  ــاة والتعلي ــال يف الحي ــؤالء األطف ــوق ه لحق

ــان. ــن واألم والصحــة واألم

قاطنو املقابر من األطفال	 

األطفال قاطنو املقابر	 
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تابع ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

مصطلــح خطــأ لوصــف وتعريــف األطفــال أطفال القبور 535

ــا  ــر، م ــم يف املقاب ــع أرسه ــون م ــن يعيش الذي

يشــكل انتهــاكاً لحقــوق هــؤالء األطفــال يف 

الحيــاة والتعليــم والصحــة واألمــن واألمــان.

قاطنو املقابر من األطفال	 

األطفال قاطنو املقابر	 

الذيــن أطفال العشوائيات536 األطفــال  لتعريــف  خطــأ  مصطلــح 

ــوائية  ــق العش ــم يف املناط ــع أرسه ــون م يعيش

ــه  ــأ في ــه الخط ــة، ووج ــدان العربي ــض البل ببع

بعضهــا  يرتبــط  ســلبية  يحمــل دالالت  أنــه 

ــرتدي  ــر ب ــض اآلخ ــراف، والبع ــرشد واالنح بالت

األوضــاع املعيشــية، مــا يشــكل انتهــاكاً لحقــوق 

ــة  ــم والصح ــاة والتعلي ــال يف الحي هــؤالء األطف

ــان.  ــن واألم واألم

األطفال قاطنو 	 

العشوائيات

 األطفال الذين يعيشون 	 

يف العشوائيات

ضحايــا األطفال رهينة الخالفات الزوجية537 األطفــال  لتعريــف  خطــأ  مصطلــح 

الخالفــات الزوجيــة واألرسيــة التــي تنتهــي 

بالطــالق.

 األطفال ضحايا النزاعات 	 

األرسية أو الطالق

مصطلــح يف غــري موضعــه لوصــف األطفــال أطفال الكهف538

ــوا عالقــن داخــل أحــد الكهــوف يف  الذيــن كان

ــد. ــامل تايالن  تجنب الربط بن األطفال 	 ش

ومصطلحات تعطى 

انطباعاً سلبياً
ــة طفل البلكونة539 ــن واقع ــالم ع ــائل اإلع ــه وس ــح صكت مصطل

بإجبــار أم لطفلهــا لتســلق البلكونــة لفتــح بــاب 

الشــقة مــن الداخــل.

مصطلــح خطــأ لوصــف رشيحــة مــن األطفــال األطفال السود540

ــة  ــل عنرصي ــمراء، ويحم ــرشة الس ــاب الب أصح

واضحــة. 

األطفال أصحاب البرشة 	 

السمراء

اســتخدام مصطلــح ذي مدلــول وصــورة ســلبية أطفال الطالق541

يف املجتمــع املــرصى لتعريــف األطفــال ضحايــا 

انفصــال الزوجــن.

األطفال ضحايا الطالق	 
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تابع خامساً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالعنف اللفظي ضد األطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

األطفــال طفل الحصبة542 لتعريــف  خطــأ  لغــوي  اســتخدام 

الحصبــة. مبــرض  املصابــن 

الطفل املصاب بالحصبة	 

مصطلــح خطــأ لوصــف صغــار األطفــال الذيــن الطفل املكنسة543

يلتقطــون مــا أمامهــم يف مرحلــة الحبــو أو 

ــف. الزح

الطفل يف مرحلة الحبو 	 

أو الزحف

مصطلــح خطــأ لوصــف األطفــال املتعلقــن الطفل الشبطة544

باملحيطــن بهــم.

األطفال املتعلقون 	 

باملحيطن بهم

ــدث طفل موقعة الكلب545 ــن ح ــّرر ب ــري املُ ــط غ ــىل الرب ــز ع الرتكي

مشــاركة األم يف وقفــة احتجاجيــة للتضامــن مــع 

ــال.  ــات واألطف ــوق الحيوان حق

 استبعاد الربط بن 	 

الطفل وحدث ليس له 

عالقة مبارشة به

ــى أطفال الرعاية546 ــح منقــوص ال يعطــى معن اســتخدام مصطل

ــور. ــدى الجمه ــالً أو واضحــاً ل متكام

أطفال ُدور الرعاية 	 

ومؤسسات األحداث

األطفال املودعون بدور 	 

الرعاية اإلجتامعية البديلة

547
الجاسوس الصغري

تورط األطفال يف 	 توصيف غري مهني لسلوكيات طفل صغري. 

سلوكيات خطأ

ذكــر مصطلــح يربــط بــن طفــل متــت مكافأتــه طفل الفوطة548

بفوطــة كجائــزة لتفوقــه. 

 تجنب الربط بن 	 

األطفال ومصطلحات 

تعطى انطباعاً سلبياً. 

توصيــف لألطفــال شــديدي االرتبــاط بــاألم، ابن أمه549

ــن  ــة عــىل عــدم تكوي وســاعدت طريقــة الرتبي

ــه. ــتقلة ل ــخصية مس ش

الطفل ضعيف الشخصية	 

طفل ضحية سوء الرعاية 	 

الوالدية

استخدام لغوي خطأ لوصف االبن الوحيد.الطفل الحيلة550
الطفل الوحيد	 
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تابع خامساً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالعنف اللفظي ضد األطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

تابع ب.مصطلحات خطأ تحمل إهانة لفظية لألطفال

اســتخدام لغــوي خطــأ لنســب صفــة »الغبــاء« الطفل الغبي551

إىل األطفــال.

وال يوجــد طفــل غبــى يف األســاس: إمــا أطفــال 

ــاً  ــد نوع ــا تع ــي وهن ــو العق متأخــرون يف النم

ــل  ــر يف التحصي ــات، أو متأخ ــواع اإلعاق ــن أن م

ــة. ــاليب ابتكاري ــاج إىل أس ــدرايس ويحت ال

الطفل منخفض الذكاء	 

ــة طفل البرونة 552 ــن قضي ــالم ع ــائل اإلع ــه وس ــح صكت مصطل

اتهــام طفــل عمــره 4 أعــوام برسقــة مــواد 

محجريــة ومقاومــة ســلطات، والتــي حكــم 

فيهــا بحبســه 4 أعــوام وانتهــت بــراءة الطفــل 

يف النهايــة.

الطفل الصغري املتهم 	 

بـــ...

اتهام طفل صغري بـــ...	 
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سادساً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالعنف الجسدي ضد األطفال

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

الطفل املُعّنف 553
األطفــال  لوصــف  خطــأ  مصطلحــات 

ضحايــا العنــف، ومــا يتعرضــون لــه مــن 

أشــكال العنــف املختلفــة.

ا ألطفال ضحايا العنف 	 

الجسدي

الطفل املعذب554

طفل ُمكبّل الرجلن555

طفل مكبل الساقن 556

طفل مكتوف اليدين557

لوصــف الطفل الهالك558 اســتُخدمت  مصطلحــات 

األطفــال الذيــن ميوتــون بســبب العنــف 

الجســدي.

الطفل القتيل559

اســتخدام مصطلــح خطــأ لإلشــارة إىل القتيل األسود560

ضحيــة  أفريقيــة  أصــول  مــن  طفــل 

ــيك،  ــي أمري ــد رشط ــىل ي ــل ع ــة قت جرمي

ويكمــن وجــه الخطــأ يف كونــه مصطلحــاً 

يحــض عــىل التمييــز والعنرصيــة.

ذبــح الطفل املذبوح561 إىل  لإلشــارة  خطــأ  مصطلــح 

األطفــال.. ونــرشت الصحــف واملواقــع 

األطفــال. لذبــح  واقعــة  مــن  أكــر 

ــرز يف إطــار اســتعراض الطفل املحجوز 562 ــح خطــأ ب مصطل

الصحــف واملواقــع اإللكرتونيــة لحبــس 

طفلــن )أحدهــام 4 ســنوات، واآلخــر 

رضيعــة عمرهــا 8 شــهور(، داخــل غرفــة 

ــن. ــل الوالدي ــراً لعم ــام، نظ مبنزله

اســتخدام مصطلــح لوصــف طفــل ينــزف الطفل النازف 563

دمــاً مــن أنفــه بعــد رضبــه.

طفل ينزف......	 
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سابعاً: مصطلحات خطأ بشأن األطفال ذوي اإلعاقة

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

األطفال ذوو الحاجيات 564

الخصوصية 

ــدرج  ــام ين ــح ع االحتياجــات الخاصــة مصطل

أســفله فئــات أخــرى مــن األطفــال مثــل 

املوهوبــن أو عــىل ســبيل املثــال األطفــال 

مــرىض الســكر، كــام أن “املعــاق” توصــم 

الطفــل كلــه باإلعاقــة وال توحــي بأنــه طفــل 

ــاً. ــة ثاني ــه إعاق أوالً ولدي

الطفل ذو اإلعاقة	 

ا لطفل ذو اإلعاقة العميقة أو 	 

الشديدة

طفل ذو االحتياجات 565

الخصوصية

أطفال ذوو  االحتياجات 566

الخاصة.

أطفال حاملو اإلعاقة567

الطفل املعوق 568

االبن املعاق 569

أطفال عميقو اإلعاقة570

أوالد معاقون 571

األيتام املعاقون 572

الطفل العاجز573

طفل معاق/ الطفل املصاب 574

باإلعاقة/ الطفل الذي يعاين 

اإلعاقة 

ــا  مصطلحــات خطــأ تصــور اإلعاقــة عــىل أنه

ــري الشــفقة.  ــالء أو مــرض وتث ابت

اســتخدام لغــوي خطــأ لتعريــف األطفــال الطفل املكفوف 575

البرصيــة. اإلعاقــة  ذوي 
األطفال ذوو اإلعاقة البرصية	  طفل كفيف 576

اســتخدام لغــوي خطــأ لتعريــف األطفــال طفلة دون ساقن577

الحركيــة. اإلعاقــة  ذوي 
األطفال ذوو اإلعاقة الحركية	  طفل مبتور األيدي578

االبن األصم 579
اســتخدام لغــوي خطــأ لتعريــف األطفــال 

الســمعية. اإلعاقــة  ذوي 
األطفال ذوو اإلعاقة السمعية	  األطفال الصم 580

الطفل األصم581

اســتخدام لغــوي خطــأ لتعريــف األطفــال االبن األخرس/ االبن األبكم 582

الكالميــة. اإلعاقــة  ذوي 

الطفل ذوو اإلعاقة الكالمية	 

ذوي الطفل املتخلف583 األطفــال  لتعريــف  خطــأ  مصطلــح 

الذهنيــة. اإلعاقــة 

الطفل ذوو اإلعاقة الذهنية	 

ــال الطفل املشلول/ الطفل القعيد584 ــف األطف ــح خطــأ لتعري اســتخدام مصطل

ــن بالشــلل. املصاب

الطفل الذي لديه شلل	 
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ثامناً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل ذي السلوك النادر أو غري املألوف

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

الطفل املعجزة 585

مبالغة يف غري موضعها وتسبب ضغوطاً عىل األطفال.
الطفل املتفوق	 

الطفل الفرعون586

ابن فائق الذكاء587

الطفل األذىك يف العامل588

الطفل النابغة 589

نابغة الرياضيات590

األطفال ذوو القدرات 591

العالية

الطفل مرتفع الذكاء	 الطفل العبقري592

مصطلــح خطــأ صكتــه بعــض املواقــع اإللكرتونية لإلشــارة مولودة معجزة593

إىل رضيعــة وزنهــا 560 جرامــاً، وتــم إنجابهــا بعد 6 أشــهر 

وال تــزال يف قيــد الحيــاة.

عدم نعت الطفل باملعجزة	 

مصطلــح خطــأ لوصــف أحــد األطفــال محــرتيف لعبــة كــرة الطفل الساحر594

القــدم، وهــي مبالغــة يف غــري موضعهــا.

طفل ُمحرتف كرة القدم	 

مصطلــح خطــأ تناقلتــه بعــض الصحــف واملواقــع - عينــة الطفل املغناطيي595

الدراســة - لتعريــف طفــل بوســني تلتصــق القطــع 

ــمه. ــة بجس املعدني

 ذكر الواقعة دون نعت 	 

الطفل بذلك. 

 أضخم املواليد/ 596

الطفل العمالق
ــه  ــت علي ــاين أطلق ــود بريط ــة مول ــأ لحال ــف خط توصي

وســائل اإلعــالم هــذا املصطلــح ألنــه أكــر املواليــد حجامً.

 ذكر الواقعة دون استخدام 	 

تعبريات ذات دالالت 

سلبية.

توصيــف حالــة طفــل أســيوي ادعــت أرستــه أنــه يضــع طفل البيض  597

البيــض كالدجــاج.

 توصيف لحادثة قد تكون 	 

غري حقيقية.

طفل ذو مهارات خاصة	 توصيف يحمل قدراً من املبالغة لقدرات األطفال. الطفل االستثنايئ598

الطفل الخارق599
توصيــف خطــأ لحالــة طفــل أو ســلوك يقــوم به، ويشــكل 

انتهــاكاً لــراءة األطفال.
طفل ذو مهارات خاصة	  البطل الخارق600

الخارق الصغري601

توصيــف غــري موضوعــي ألطفــال يقومــون بــأكل لحــوم  آكلو لحوم البرش602

الدجــاج واللحــوم الحيــة.

األطفال املصابون مبرض....	 
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تابع ثامناً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل ذي السلوك النادر أو غري املألوف

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

الطفل املرعب603
توصيــف خطــأ لحالــة طفــل أو ســلوك يقــوم بــه، يعطــي 

دالالت تؤثــر يف نفســية أقرانــه مــن األطفــال.

 ذكر الواقعة دون استخدام 	 

تعبريات ذات دالالت 

سلبية.

604
طفل السوبرمان

الطفل قاهر السيارات605
توصيــف خطــأ لحالــة طفــل أو ســلوك يقــوم بــه، يشــكل 

خطــر عــىل اآلخريــن نتيجــة تقليــده أو يدفــع اآلخريــن 

لتقليــده.

 تجنب تعريض األطفال 	 

لسلوكيات تشكل خطراً 

عىل حياتهم أو تدفع 

اآلخرين لتقليدهم.

الطفل العنكبوت606

الطفل الشنيور607

الطفل قاهر النار608

 تجنب املتاجرة بأمراض 	 توصيف به مبالغة ملرض يعاين منه األطفال.زلط يف عيون األطفال609

األطفال،  واستخدام 

مصطلحات طبية لتوصيف 

خروج أحجار من العن 

بسبب التهاب مزمن يف 

الجهاز الدمعى.

 أطفال الجن  610

بالجــن  األطفــال  نعــت  بســبب  خطــأ  مصطلحــات 

والشــعوذة. للدجــل  تــرّوج  وقائــع  والقطــط، وذكــر 

 تجنب الرتويج ألفكار 	 

الدجل والشعوذة لحاالت 

مرضية من األطفال.

الطفل الجنى 611

أطفال القطط612

أطفال تحت األرض 613

أطفال ملبوسة614

الطفل املسحور 615

دراكوال األطفال616
ــا  ــه، مب ــوم ب ــلوك يق ــل أو س ــة طف ــأ لحال ــف خط توصي

يوحــي بالرعــب والتهويــل مــن الواقعــة بغــرض الدعايــة 

ــة. اإلعالمي

 توصيف الواقعة بيشء 	 

من التجرد دون اقرتانها 

بشخصية ترتسخ يف ذهن 

الكثريين بالرعب والفزع.

الفك املفرتس617

توصيــف بــه قــدر مــن املبالغــة، وقــد ينجــم عنــه عــدم الطفل الزجاجي618

فهــم  مــرض  تكــّون العظــام الناقــص، حيــث  يولــد بــه 

الطفــل ويتســبب يف تكــرار الكســور بدرجــة ملحوظــة.

مرض العظم الزجاجى	 

 تكّون العظم الناقص لدى 	 

األطفال

“الرّضيع الضخم” 619
املرعب 

توصيــف خطــأ لحالــة طفــل أو ســلوك يقــوم بــه، يعطــي 

دالالت تؤثــر يف نفســية أقرانــه مــن األطفــال.

 ذكر الواقعة دون استخدام 	 

تعبريات ذات دالالت 

سلبية.

 طفل لديه صفات غري 	 توصيف يحمل قدراً من املبالغة لقدرات األطفال.طفل شيطاين620

مألوفه
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تاسعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل ضحية اإلدمان واملخدرات

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

أطفال املخدرات 621

اســتخدام لغــوي خطــأ لنســب صفــة اإلدمــان للطفــل دون 

ســند طبــي.

الرتويــج ملصطلــح يعطــي انطباعــاً ســيئاً ومؤملــاً حــول حالــة 

طفــل ضحيــة اإلدمــان.

األطفال ضحايا اإلدمان 	 

أطفال ضحايا املخدرات	 

األطفال املتعاطون 622

للمخدرات

تلميذ ُمخّدر 623

تالمذة املخدرات624

تالميذ يف فخ الزطلة 625

طفل معمر الرأس626

مجموعة منحرفة627

الربــط بــن الزطلــة )الِقّنــب الهنــدي( أحــد العقاقــري طفل الزطلة 628

املصنفــة ضمــن املخــدرات ولفــظ األطفــال يف اقــرتان غــري 

ــق. مطاب

ــه بعــض الصحــف طفل الِجَعة 629 مصطلحــات خطــأ يف ســياق خــر نرشت

واملواقــع اإللكرتونيــة، مصحوبــاً بصــورة رجــل يجلــس 

معــه طفــل ابــن شــقيقة زوجتــه، ممســكاً بزجاجــة خمــر، 

ــا.  ــي منه ويحت

طفل يرشب الخمر630

الطفل املدمن 631

اســتخدام لغــوي خطــأ لنســب صفــة اإلدمــان للطفــل دون 

ســند طبــي.

تلميذات مدمنات632

طالبات مدمنات 633

فتيات مدمنات634

طفل مرشوع مدمن635

املدمن الصغري636

الرضع املدمنون637

طفل الرتامادول638

الربــط بــن أحــد العقاقــري املصنفــة ضمــن املخــدرات 

ولفــظ األطفــال يف اقــرتان غــري مطابــق.

طفل الفالكا639

طفل اإلسرتوكس640

طفل الحشيش641

طفل الهريوين642
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تابع تاسعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل ضحية اإلدمان واملخدرات

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

أطفال الشعلة 643

االسم الدارج ملادة 

الصقة قوية، يتم 

وضعها يف أكياس 

الربــط بــن أحــد العقاقــري أو املــواد الكيامويــة املصنفــة بالستيكية واستنشاقها

ضمــن املخــدرات ولفــظ األطفــال. 
الطفل ضحية اإلدمان	  طفل الباتيكس 644

أطفال الحشيشة 645

طفل محّشش 646

أطفال الفراولة 647

أطفال األركيلة648

أطفال األراغيل 649

أطفال الكبتاغون 650

أطفال الكلفرة 651

652

أطفال مدمنو 

الهريوين الرقمي
مصطلــح يف غــري موضعــه لتوصيــف األطفــال الذيــن يكر 

ــوب...  ــع التواصــل االجتامعــي واليوتي اســتخدامهم ملواق

إلــخ، ويكمــن الخطــأ يف إلصــاق مســمى مخــدر الهريويــن 

باألطفال.

إدمان األطفال لإلنرتنت	 

 األطفال ضحايا عدم 	 

االستخدام اآلمن لإلنرتنت

مصطلــح خطــأ لوصــف األطفــال الذيــن يتــم اســتغاللهم صغار املروجن653

يف ترويــج املخــدرات.

استغالل األطفال	 

 توصيــف حالــة أم تعــرض أبنائهــا للوقــوع ضحيــة  أم املدمنن 654

اإلدمــان. 

 أم واجهت إدمان أبنائها	 

أم ضحايا اإلدمان	 

األطفال مدمني 655

األجهزة الذكية 
ــتخدام  ــا االس ــال ضحاي ــأ األطف ــح خط ــتخدام مصطل اس

ــة. ــزة اإلليكرتوني ــا واالجه ــن للتكنولوجي ــري اآلم غ

 األطفال ضحايا اإلدمان 	 

اإللكرتوين

656PUBG إلكرتونيــة  أطفال ببجي للعبــة  بعــض األطفــال  إدمــان   توصيــف 

ببجــى.  تســمى 

األطفال ضحية لعبة ببجي	 

إدمان األطفال 657

املخدرات الصناعية 
 توصيــف تعاطــي فتيــات يف إحــدى الــدول  عقــار 

ريتالــن بدعــوى عــالج اضطــراب نقــص الرتكيــز واالنتبــاه.

فتيات ضحايا اإلدمان	 

 إدمان قرص ليلة 658

االمتحان 
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تابع تاسعاً: املصطلحات الخطأ املرتبطة بالطفل ضحية اإلدمان واملخدرات

املصطلح البديل االسرتشاديأوجه الخطأاملصطلح الخطأم

اســتخدام مصطلــح خطــأ لتعريــف أطفــال يدخنــون  صغار املدواخ 659

ــدواخ.    ــغ امل »تب

صغار يدخنون............	 

 عدم نسب األطفال 	 

لـ«املدواخ”.

أطفال ضحايا تدخن......	 

الذيــن رضيع مدخن 660 الصغــار  األطفــال  لوصــف  مصطلحــان خطــأ 

الســجائر. األطفال ضحايا التدخن.	 يدخنــون 
طفل البونطة 661

مصطلح خطأ يشري لألطفال الذين يدخنون الشيشةطفل األرجيلة 662



80

تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

املحور الثاىن:
قامئة توضيح املصطلحات الغامضة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية: 

التوضيحاملصطلح الغامضم

اإلساءة لألطفال/ سوء 663

معاملة األطفال

يُقصــد بهــا أي اعتــداء أو انتهــاك أو ســوء معاملــة أو حــاالت إيــذاء أو إهــامل يتعــرض 

لهــا األطفــال، أي أنهــا كل فعــل أو امتنــاع مــن شــأنه أن يــؤدي إىل أذي للطفــل يحــول 

دون تنشــئته ومنــوه عــىل نحــو ســليم وآمــن وصحــي. وتعــرف منظمــة الصحــة العامليــة 

الفئــات الرئيســية لإلســاءة عــىل أنهــا اإلســاءة الجســدية، واإلســاءة العاطفيــة، واملعاملــة 

التــي تنطــوي عــىل إهــامل، واالعتــداء الجنــي، واالســتغالل، واالعتــداء الجســدي الــذي 

ــة أو  ــة فعلي ــبب إصاب ــث يس ــة بحي ــدية العنيف ــوة الجس ــتخدام الق ــىل اس ــوي ع ينط

ــز، والحــرق، وتشــويه األعضــاء  ــرب، واله ــال، ال ــاة )عــىل ســبيل املث ــة أو معان محتمل

التناســلية لإلنــاث، والتعذيــب(. 

 يقصــد باعتيــاد ســوء املعاملــة تعريــض الطفــل للتعذيــب واالعتــداءات املتكــررة عــىل اعتياد سوء املعاملة664

ســالمته البدنيــة أو احتجــازه، أو اعتيــاد منــع الطعــام عنــه أو إتيــان أي عمــل ينطــوي 

عــىل القســوة مــن شــأنه التأثــري عــىل تــوازن الطفــل العاطفــي أو النفــي.

عــدم قيــام الوالديــن أو القائــم عــىل رعايــة الطفــل باتخــاذ التدابــري الالزمــة للمحافظــة إهامل الطفل665

ــة  ــر وحامي ــن الخط ــة م ــة واألخالقي ــية والعقلي ــة والنفس ــالمته البدني ــه وس ــىل حيات ع

ــة  ــه، املختلف حقوق

ــؤدي إىل رضر العنف ضد الطفل666 ــة، ت ــرد أو جامع ــل ف ــن قب ــل م ــوة ضــد أي طف ــد للق االســتخدام املتعم

ــاة. ــد الحي ــه يف قي ــل أو منــوه أو بقائ فعــي لصحــة الطف

العنف اللفظي/ اإلساءة 667

اللفظية للطفل

هــو كل إســاءة لفظيــة يتــم توجيههــا إىل الطفــل، ومــن أشــكاله التوبيــخ، اإللحــاح، التعبري 

عــن عــدم الرضــا، خيبــة األمــل، الــرصاخ، الزعيــق، الصيــاح، والســّب، واللعــن، واســتخدام 

األلفــاظ الســيئة التــي تشــمل الشــتم، واإلهانــة، والتحقــري للطفــل أمــام اآلخريــن. 

اإلساءة غري اللفظية668
ــل،  ــدم التحــدث إىل الطف ــا يف ع ــل مؤرشاته ــال تتمث ــاءة لألطف ــن أشــكال اإلس شــكل م

ــض  ــة إىل رف ــل، باإلضاف ــه، والتجاه ــاد عن ــه، واالبتع ــل مع ــال، أو التواص ــب االتص وتجن

توفــري االحتياجــات األساســية، مثــل: الطعــام، واملنــع مــن دخــول املنــزل، أو املؤسســة، 

أو الصــف. وكذلــك إعاقــة حاجــة الطفــل لتلقينــه درســاً، مثــل: إخراجــه مــن املدرســة، 

ــد للطفــل. والتوقــف عــن دفــع الرســوم املدرســية، ووقــف نشــاط يحقــق فوائ
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التوضيحاملصطلح الغامضم

العنف الجسدي/ 669

االنتهاك الجسدى/ سوء 

املعاملة الجسدية/ 

اإلساءة الجسدية

االســتخدام املتعمــد للقــوة الجســدية ضــد الطفــل، مــام يــؤدي - أو قــد يــؤدي- إىل إيــذاء 

ــا تشــمل الفشــل اإلدارى املتصــف  ــام إنه ــل، ك ــة الطف ــاء، أو منــو، أو كرام جســدي لبق

باإلهــامل يف منــع األذى الجســدي، وتتعــدد أشــكاله مــا بــن “الصفــع، اللطــم، الــرب 

عــىل الردفــن باليــد أو باســتخدام أداة، الحــرق مبيــاه ســاخنة أو باســتخدام أداة معدنيــة، 

ــري  ــري غ ــاء عقاق ــس أو إعط ــق، أو الحب ــل، الخن ــد بحب ــق، التقيي ــكان مغل ــس يف م الحب

مناســبة بهــدف الســيطرة عــىل ســلوك الطفــل.. وغريهــا”. 

العنف النفي/ االنتهاك 670

العاطفي/ اإلساءة 

العاطفية

ســلوك متعمــد ينقــل لألطفــال رســالة كئيبــة بأنهــم عدميــو القيمــة، أو مليئــون بالعيــوب، 

أو غــري محبوبــن، أو غــري مرغــوب فيهــم، أو مهــددون بالخطــر، أو أن قيمتهــم مرشوطــة 

ــات، الســب،  ــا اإلهان ــددة منه ــكال متع ــه أش ــن، ول ــم الحتياجــات اآلخري ــدى تلبيته مب

التجاهــل، العــزل، الرفــض،  التهديــد، الالمبــاالة العاطفيــة. كــام ميكــن أن يتضمــن اللــوم، 

التقليــل مــن الشــأن، اإلهانــة، التخويــف، الرتهيــب. مبعنــى آخــر أنــه ســلوك ُمــؤٍذ، أو قــد 

يكــون مؤذيــاً أو غــري حســاس الحتياجــات الطفــل، وميكــن أن يتســبب يف رضر نفــي أو 

عاطفــي للطفــل. 

رغــم تعــدد تعريفاتهــا فــإن أكرهــا شــمولية ذلــك التعريــف الــوارد يف القانــون الفيــدرايل اإلساءة الجنسية671

ــا “كل  ــا بأنه ــذي يصفه ــاه، ال ــة قضاي ــل ومعالج ــية للطف ــاءة الجنس ــن اإلس ــة م للوقاي

اســتغالل أو اســتخدام أو إقنــاع أو إغــراء أو اســتاملة أو إكــراه ألي طفــل عــىل املشــاركة 

ــح أو التظاهــر  أو مســاعدة أي شــخص آخــر عــىل املشــاركة يف أي ســلوك جنــي رصي

بســلوك مــن هــذ النــوع لهــدف تصويــره، واالغتصــاب أو التحــرش أو البغــاء أو أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال االســتغالل الجنــي للطفــل أو مامرســة ســفاح الُقــريب مــع األطفــال. 

وتتخــذ اإلســاءة الجنســية عــدة أشــكال، فيمكــن أن تكــون جســدية مبــا يف ذلــك اللمــس 

ــلية،  ــرض األعضــاء التناس ــل ع ــة مث ــل والتحــرش واالغتصــاب، وبرصي ــة والتقبي واملداعب

إظهــار مامرســات جنســية، عــرض أفــالم أو صــور إباحيــة تُظهــر أفعــاالً جنســية وشــفهية 

مثــل مخاطبــة الطفــل بطريقــة جنســية أو بكلــامت ذات إيحــاءات ومدلــوالت جنســية، 

واســتغالالً مثــل التقــاط صــور أو تصويــر الطفــل يف وضعيــات جنســية، وبغــاء األطفــال 

واالتجــار باألطفــال”.
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يعنــي إكــراه املُعتــدي عليــه ســواء كان ذكــراً أو أنثــي عــىل مامرســة الجنــس، أو االعتداء الجني672

ــك  ــا يف ذل ــدة مب ــكاالً عدي ــذ أش ــدي، ويتخ ــع املعت ــة م ــية فاضح ــامل جنس ــام بأع القي

ــة،  ــزواج املبكــر والقــرسي، واالغتصــاب، واملشــاركة يف املــواد اإلباحي ســفاح القــرىب، وال

واالســرتقاق الجنــي. وميكــن أن تشــتمل اإلســاءة الجنســية لألطفــال أيضــاً عــىل اللمــس 

غــري الالئــق أو التعــرض، وذلــك باســتخدام لغــة جنســية رصيحــة تجــاه الطفــل وعــرض 

ــم  ــرأة رق ــف ضــّد امل ــون القضــاء عــىل العن ــّدم قان ــال. وق ــام األطف ــة أم ــواد اإلباحي امل

58 لســنة 2017 يف فصلــه الثّالــث تعريفــاً آخــر لالعتــداء الجنــي، حيــث اعتــره “عنفــاً 

جنســياً” وعرّفــه باعتبــاره “كل فعــل أو قــول يهــدف مرتكبــه إىل إخضــاع املــرأة لرغباتــه 

أو رغبــات غــريه الجنســية، باســتخدام اإلكــراه أو التغريــر أو الضغــط وغريهــا مــن وســائل 

إضعــاف وســلب اإلرادة، وذلــك بغــض النظــر عــن عالقــة الفاعــل بالضحيــة”.

إنتــاج أو عــرض أو نــرش أو حيــازة أو تــداول صــورة أو فيلــم أو رســم عــن طريــق وســيلة إباحية األطفال673

مــن وســائل االتصــال أو شــبكات التواصــل اإلجتامعيــة أو غريهــا، أو أي وســيلة أخــري 

يظهــر فيهــا الطفــل يف وضــع مشــن يف عمــل جنــي أو عــرض جنــي واقعــي وحقيقــي 

أو خيــايل أو باملحــاكاة.

سفاح الُقرىب/ االغتصاب 674

الّسفاحي
أحــد أشــكال العنــف واالعتــداء الجنــي الــذي يتعــرّض لــه الطفــل مــن قبــل والــده أو 

أّي مــن أقاربــه، أي قــد يكــون املعتــدي األب أو األخ أو الجــد أو العــّم، والضحيــة األوالد 

أو املراهقــن واملراهقــات. أي ضحايــا االعتــداء الجنــي يف إطــار األرسة او القامئــن عــىل 

الرعايــة. 

حمــل ناتــج عــن ســفاح القــرىب، أي بعــد اغتصــاب طفلــة مــن والدهــا أو أّي مــن أفــراد حمل السفاح675

أرستهــا، مــا ينتــج عنــه حمــل، ووالدة أطفــال خــارج إطــار الزوجيــة.

االستغالل املادي 676

لألطفال/ االستغالل 

االقتصادي لألطفال

ــايل: يُقصــد  ــف الت ــم 26 التعري ــا رق ــة الطفــل التونســية يف فصله ــة حامي  قّدمــت مجلّ

باالســتغالل االقتصــادي تعريــض الطفــل للتســول أو تشــغيله يف ظــروف مخالفة للقانـــون 

أو تكليفــه بعمــــل مــن شــأنه أن يعوقــــه عــن تعليمـــه أو يكــــون ضـــاراً بصحتــه أو 

بسالمتـــه البدنيـــة أو املعنوية.

تعــرف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل القــرسي، 1930 )رقــم 29( بــأن العمل القرسي لألطفال677

ــل أي شــخص  ــوة مــن ِقب ــم فرضهــام عن ــة يت العمــل القــرسي هــو »كل عمــل أو خدم

تحــت التهديــد بــأي عقــاب، والــذي مــن أجــل تنفيــذه مل يقــم الشــخص املذكــور بتقديــم 

نفســه أو نفســها طواعيــة”.

هذا يشري إىل مختلف املهن واألعامل الخطرة الشاقة التي يعمل بها األطفال. مهن القسوة678
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يُعرّفــه الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال، »بأنــه أي بيع األطفال679

ــن  ــة م ــب أي شــخص أو مجموع ــن جان ــل م ــل طف ــم مبقتضــاه نق ــل يت ــل أو تعام فع

ــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛ قــد  األشــخاص إىل شــخص آخــر لقــاء مكاف

يكــون بيــع األطفــال بغــرض اســتغاللهم تجاريــاً يف أنشــطة جنســية، أو اســتخدامهم يف 

ــة، أو  ــطة الرياضي ــلحة، أو األنش ــات املس ــول، أو يف النزاع ــة، أو يف التس ــامل إجرامي أع

العمــل بالســخرة، أو التبنــي، أو الــزواج، أو اســتخدام أعضائهــم، أو أليــة أغــراٍض أخــرى«.

االتجار بالبرش/ االتجار 680

باألطفال
األطفــال،  بيــع  بشــأن  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  االختيــاري  الروتوكــول   يُعرّفــه 

ــد أو  ــق التهدي ــن طري ــتقبالهم، ع ــم أو اس ــم أو إيوائه ــخاص أو نقله ــد أش بأنه “تجني

اســتخدام القــوة أو غريهــا مــن أشــكال القــرس أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو 

ــة أو  ــغ مالي إســاءة اســتعامل الســلطة أو مــن موقــف ضعــف أو إعطــاء أو تلقــي مبال

مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــىل شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل 

ــتغالل  ــكال االس ــائر أش ــري أو س ــارة الغ ــتغالل دع ــد أدىن، اس ــل، كح ــتغالل يف العم االس

الجنــي، أو العمــل القــرسي أو الخدمــات، أو االســرتقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق، 

ــاء”.  ــزع األعض ــتعباد أو ن أو االس

ــه »زواج رســمي أو اقــرتان غــري رســمي قبــل بلــوغ ســن الـــ 18 زواج األطفال681 ــه اليونيســف بأن عرفت

عامــاً، وهــو حقيقــة واقعــة بالنســبة للفتيــان والفتيــات، عــىل الرغــم مــن أن الفتيــات 

أكــر تــرراً بشــكل غــري متناســب.”

َمــن يطلــق عليهــم »األطفــال خــارج إطــار الزوجيــة« ألن زواج املســاكنة يعنــي العيــش أطفال زواج املُساكَنة682

تحــت ســقف واحــد مــع رشيكتــه دون زواج إميانــاً منــه بــأن الــزواج يقتــل الحــب، وبــأن 

ــذا فهــم يعتــرون األطفــال  العالقــة بــن الرجــل واملــرأة ال تحتــاج إىل عقــود وعهــود؛ ل

ــاكَنة يف  ــرى أن زواج املُس ــاك مــن ي ــن، وهن ــال غــري رشعي ــك أطف ــن نتيجــة ذل املولودي

أبســط تعريفاتــه يعنــي »الزنــا«.

يُعقــد مــن دون إمتــام اإلجــراءات املفروضــة قانونــاً ورشعــاً، ولذلــك عقــد الــزواج الــراين الزواج الرّاين683

ال يســجل يف املحاكــم الرشعيــة، ويعترونــه يف بعــض البلــدان مثــل لبنــان أحــد أشــكال 

الــزواج مــن القــارصات.

توصيــف لإلشــارة لطفــل مثــرة زواج دون تقيــد بالطائفــة يف لبنــان بعــد رفــض والديــه طفل مدين684

إضافــة توصيــف مذهــب لطفلهــام األول، وذلــك بعــد أن حصــال عــىل حــق الــزواج املــدين 

األول يف لبنــان.
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مشايخ تحت الدرج/ 685

مشايخ ِغّب الطلب
مصطلــح يُطلــق عــىل املشــايخ الذيــن يعقــدون زواج القــارصات مقابــل املــال، رغــم أنهــم 

ــي  ــاين، الت ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــامدة 483 م ــاً لل ــه جرمية. فوفق ــداً إن ــون جي يدرك

تنــص عــىل أنــه »إذا عقــد أحــد رجــال الديــن زواج قــارص، مل يتــم الثامنــة عــرشة مــن 

عمــره دون أن يــدّون يف العقــد رىض مــن لــه الواليــة عــىل القــارص، أو أن يُســتعاض عنــه 

بــإذن القــايض، عوقــب بالغرامــة مــن 50 ألــف لــرية إىل 500 ألــف لــرية«.

قتــل األطفال أو 686

تشويههم
هو أي عمل يـــسفر عـــن املـــوت، أو اإلصـــابة الدامئـة أو الــــُمقعدة، أو يُخلـف ندوبـــاً، 

أو يـشــــوه الوجـــه، أو يــــؤدي إىل بتـر األعـضاء.

ــة و/أو اإلهامل687 ــدية والعاطفي ــل الجس ــات الطف ــة احتياج ــتمر يف تلبي ــل املس ــه الفش ــد ب يُقص

النفســية التــي يرّجــح أن يــؤدي الحرمــان منهــا إىل رضر  كبــري، ورمبــا يشــمل أيضــاً فشــل 

ــة  ــل يف حامي ــس، أو الفش ــأوى أو امللب ــكايف أو امل ــذاء ال ــري الغ ــل يف توف ــر الطف ويّل أم

ــة  ــىل الرعاي ــول ع ــن الحص ــل يف تأم ــر، أو الفش ــدي أو الخط ــن األذى الجس ــل م الطف

الطبيــة أو العــالج املناســب، أو عــدم التحفيــز أو عــدم الرقابــة، وميكــن أن يشــمل أيضــاً 

فشــل أو تأخــر النمــو لســبب غــري عضــوي.

ــم، التنمر / تحرش األقران688 ــن أو تخويفه ــتغالل  اآلخري ــراه الس ــوة أو اإلك ــتخدام الق ــه اس ــر بأن ــرّف التنم يُع

ــمل  ــن أن يش ــعادتهم، وميك ــال وس ــة األطف ــىل صح ــراً ع ــلوك خط ــذا الس ــكل ه ويش

ــداء الجســدي أو اإلكــراه، كــام ميكــن أن يكــون  ــد أو االعت ــة أو التهدي املضايقــة اللفظي

موجهــاً بصــورة متكــررة نحــو ضحايــا معينــن، وقــد يكــون ذلــك عــىل أســاس الِعــرق أو 

ــدرة. ــن أو الق ــس أو الس ــن أو الجن الدي

يشــري التحــرش إىل أي نــوع مــن االعتــداء البــدين أو العاطفــي أو االضطهــاد أو اإليــذاء؛ التحرش689

أي الســلوك القائــم عــىل الجنــس ويكــون يف آٍن معــاً غــري ُمرّحــب بــه وُمســيئاً للمتلقــي. 

ميكــن أن يكــون التحــرش الجنــي بدنيــاً )اللمــس الجســدي، اقــرتاب كبــري ال لــزوم لــه(، 

ــاة أو التوجــه الجنــي(، أو  ــر، وأســلوب الحي ــاً )التعليقــات واألســئلة حــول املظه لفظي

غــري لفظــي )صفــري، واإلميــاءات املوحيــة جنســياً، وعــرض مــواد جنســية(. 

العنرصيــة هــي التمييــز املوجــه ضــد شــخص مــن ِعــرق مختلــف، عــىل أســاس اعتقــاد العنرصية690

املــرء بــأن الِعــرق الــذي ينتمــي إليــه هــو األفضــل. 

ــح الطفل الجانح691 ــع لألمــم املتحــدة الطفــل أو الحــدث الجان ــة التاب ــب الشــئون اإلجتامعي ــرف مكت ًع

بأنه الطفــل املعــرض للخطــر يف حــدود ســن معينــة ميثــل أمــام هيئــة قضائيــة أو أيــة 

ســلطة أخــرى مختصــة بســبب ارتكابــه جرميــة جنائيــة؛ ليتلقــى رعايــة مــن شــأنها أن 

تيــرس إعــادة تكييفــه االجتامعــي.
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ــة؛ أي مل يصــل بعــد إىل الحدث692 ــغ بعــد ســن تحمــل املســئولية الجزائي كل ذكــر أو أنثــى مل يبل

ســن الرشــد الجــزايئ الــذي يعــّد بدايــة مرحلــة املســئولية الجزائيــة الكاملــة، وعــىل ذلــك 

ــزاع مــع القانــون والراشــد، مــن  ــدول بــن طفــل يف ن تفــرق الترشيعــات يف مختلــف ال

حيــث املعاملــة الجزائيــة ومــن حيــث القواعــد التــي تحكــم املســئولية الجزائيــة.

هم الذين يعتمدون عىل أنفسهم متاماً. أطفال ُمتخىّل عنهم693

هــم الذيــن يعملــون يف الشــوارع ويعــودون إىل أرسهــم ليــالً. أيضــاً يعــدون أطفــاالً يف أطفال عىل الشارع694

وضعيــة الشــارع حتــى لــو لهــم أرس يعــودون إليهــا ليــال أو بعــض الوقــت، حيــث يتلقــون 

وعيهــم وســلوكياتهم يف غيــاب القائــم بالرعايــة مــن الشــارع وأقرانهــم. 

الالجئــون هــم األشــخاص خــارج دولتهــم األصليــة ويطلبــون الحاميــة الدوليــة ألســباب الطفل الالجئ695

الخشــية مــن االضطهــاد، عــىل أســاس العــرق أو الديــن أو الجنســية أو الــرأي الســيايس 

ــة أو بســبب الــرصاع والعنــف املعمــم، أو ظــروف  ــة معين ــة اجتامعي أو االنتــامء إىل فئ

ــرد تعريــف  ــت بشــكل خطــري بالنظــام العــام مــام أجرهــم عــىل الفــرار. ي أخــرى أخلّ

ــك النظــام األســايس  ــة؛ وكذل ــن اإلقليمي ــام 1951 وصكــوك الالجئ ــة ع الالجــئ يف اتفاقي

ملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن. وتحــدد اتفاقيــة الالجئــن حقــوق الالجئــن 

ــه  ــىل أن ــده ع ــم تحدي ــى يت ــوء حت ــب لج ــخص طال ــون الش ــدول. يك ــئوليات ال ومس

الجــئ وفقــاً للقانــون الوطنــي والــدويل. وتســمى هــذه العمليــة تحديــد وضــع الالجــئ، 

ــة األمــم املتحــدة لشــئون الالجئــن و/أو الــدول. وتنفيــذه مــن قبــل مفوضي

إن األشــخاص النازحــن داخليــاً هــم األشــخاص أو الجامعــات الذيــن أجــروا عــىل مغــادرة الطفل النازح696

منازلهــم نتيجــة أو ســعياً لتفــادي آثــار النــزاع املســلح وحــاالت العنــف العــام، أو 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو الكــوارث الطبيعيــة أو التــي مــن صنــع اإلنســان، ولكــن 

ــة. ويشــكل الرحيــل غــري الطوعــي وحقيقــة أن الفــرد  الذيــن مل يعــروا الحــدود الدولي

ال يــزال يف بــالده نوعــن مــن العنــارص التــي تحــدد األشــخاص النازحــن داخليــاً. ومييــز 

العنــرص الثــاين األشــخاص النازحــن داخليــاً عــن الالجئــن، ألنــه بحكــم التعريــف، 

ــة.  ــم األصلي ــون خــارج دوله ــون يكون الالجئ

Three - person baby technique اســتخدام مــادة وراثيــة مــن امرأتــن ورجــل، تقنيــة الطفل الثاليث اآلباء697

تُســمى »اســتبدال امليتوكوندريــا« )MST( لوضــع الحمــض النــووي املأخــوذ مــن إحــدى 

ــة  ــة. هــو تقني ــات املنوي ــا بالحيوان ــل تخصيبه ــة، قب ــرأة مترع ــا، يف بويضــة ام بويضاته

يولــد بهــا طفــل يحتــوي عــىل مــادة وراثيــة مــن امرأتــن ورجــل، ويقــول مؤيدوهــا إنهــا 

تشــكل حــال لألمهــات اللــوايت يعانــن أمراضــاً معينــة، بينــام يــرى معارضوهــا أنهــا مثــرية 

للجــدل وتؤســس ملعضــالت أخالقيــة.
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مصطلــح يشــري إىل والدة طفــل يشــبه “الضفــدع” بســبب مــرض ناتــج عــن خلــل  يحصــل الطفل الضفدع698

يف أول شــهر مــن الحمــل، ســببه عــدم قفــل الجهــاز العصبــي يف أول ثالثــة أســابيع مــن 

لحمل.  ا

الطفل السمكة/ الرضيع 699

السميك
ــامك« منــذ لحظــة  مصطلــح يشــري إىل طفــل مصــاب مبــرض جلــدي نــادر يُســمى »السُّ

والدتــه أو يف أوىل مراحــل عمــره، يجعــل جلــده شــبيهاً بجلــد الســمك.  

ــُم األَطْــراف مــن الكلمتــن Phoce – فقمــة، -Meالطفل الُفَقَمة700 Phocomelia تََفقُّ  يُشــتق االســم

ــد مــن  ــادرة جــداً تشــمل العدي ــة ن ــراف هــي متالزمــة جيني ــُم األَطْ lia –  طــرف. تََفقُّ

ــراف  ــو( األط ــور )من ــدام تط ــا انع ــي يتقدمه ــع، والت ــدى الرض ــة، ل ــوهات الخلقي التش

العلويــة والســفلية، أو قُــرص جــي وضمــور حــاد فيهــا. يشــبه الطفــل املولــود الفقمــة 

ــاك  ــدها. هن ــي جس ــة بباق ــداً مقارن ــرية ج ــاً قص ــروف أطراف ــو مع ــام ه ــك ك ــي متل الت

ــات  ــي، إضطراب ــف عق ــمل: تخل ــة تش ــذه املتالزم ــر يف ه ــد تظه ــة ق ــوهات إضافي تش

 )Cleft lip( ــقوقة ــفة مش ــيك(، ش ــح حن ــقوق )cleft palate – فل ــك مش ــو، حن يف النم

ــروف. ــري مع ــوهات غ ــذه التش ــور ه ــن ظه ــئول ع ــي املس ــل الجين ــا. والخل وغريه

ــداد نظــام الطفل االفرتايض701 ــع املعززعــر إم ــال مــن خــالل نظــارات الواق ــاء” ســريون هــؤالء األطف “اآلب

تشــغيل عــىل الكمبيوتــر أي أطفــال إلكرتونيــن بــدءاً مــن عــام 2050 بالصفــات الوراثيــة 

ــم يف  ــم والتحك ــىل منوه ــام اآليل ع ــيعمل النظ ــألب أو األم، س ــووي ل ــض الن ــن الحم م

ــن.  ــل األطفــال العادي أشــكالهم وصفاتهــم، متامــاً مث

الطفل السمى/ الرضيع 702

السميك
مصطلــح يشــري إىل رضيــع بريطــاين مصــاب مبــرض جلــدي نــادر، أدى إىل تحويــل جلــده 

بالكامــل إىل مــا يشــبه قشــور األســامك.

أطفال متالزمة 703

املستذئبن
ــة التونســية لوصــف  ــع اإللكرتوني ــح غامــض اســتخدمته بعــض الصحــف واملواق مصطل

أطفــال أســبان تحولــوا إىل أشــباه ذئــاب يف مناطــق كتالونيــا وفالنســيا وغرناطــة- عــىل 

حــد وصفهــم، نتيجــة تنــاول عقــار خطــأ.

هــي حالــة طبيــة يتحــول فيهــا جلــد الطفــل إىل اللــون األزرق نتيجــة انخفــاض كميــة متالزمة الطفل األزرق704

الهيموغلوبــن يف دمــه. ويعتــر الرضــع الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 3 أشــهر هــم األكــر 

عرضــة لخطــر اإلصابــة بهــذه املتالزمــة.

ــي ال أطفال القمر705 ــة والت ــعة الضوئي ــه األش ــبب في ــاً تتس ــاُ نوعي ــون مرض ــن يعان ــال الذي ــم األطف ه

يتحملهــا املصابــون بــه، مــام يدعوهــم إىل اإلحاطــة الصحيــة االســتثنائية خــارج األماكــن 

املغلقــة وارتــداء مالبــس خاصــة والتوقــي مــن أشــعة الشــمس.
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الطفل املنغويل/ أطفال 706

البالهة املنغولية/ طفل 

متالزمة داون

ــن مبــرض “متالزمــة  ــق عــىل األطفــال املصاب عــدة مصطلحــات شــائعة االســتخدام تُطل

داون”، يحملــون صفــات معينــة يف شــكلهم الخارجــي، نتيجــة خلــل يف النمــو الدماغــي، 

ــب  ــي تصي ــة الت ــراض الوراثي ــة األم ــن قامئ ــدرج ضم ــم، وين ــل والجس ــف يف العق وضع

ــال يشــبهون يف  ــوالدة. وســبب التســمية يعــود إىل أن هــؤالء األطف ــي ال ــال حديث األطف

ــا. ــة منغولي مالمحهــم ســكان دول

هــي اضطــراب حــريك، أو ظــرف عصبــي، -نفــي، مــن أبــرز أعراضهــا تشــّنجات الإراديــة، طفل متالزمة توريت707

وحــركات وأصــوات متكــّررة – مزمنــة وال طوعيــة.  وقــد يكــون الشــخص املصــاب 

ــه إطــالق هــذه التشــنجات.  ــة علي ــا لبعــض الوقــت، ولكــن يف النهاي ــادراً عــىل قمعه ق

وغالبــاً مــا تبــدأ هــذه األخــرية يف قرابــة ســن الســابعة، ويُرّجــح أن تــدوم مــدى الحيــاة، 

ــادًة  ــراض األوىل ع ــة. واألع ــة املراهق ــة مرحل ــع نهاي ــادًة م ــراض تخــف ع ــامً أّن األع عل

ــدأ  ــد تب ــم. وق ــاش الف ــة، أو ارتع ــام برسع ــن وإغالقه ــح العين تشــنجات يف الوجــه، كفت

ــى بتشــنجات متعــّددة  ــح والشــهيق، أو حتّ ــت باألصــوات، كالتنحن أيضــاً متالزمــة توري

الحــركات واألصــوات.

مصطلح تم إطالقه عىل طفلة مولودة يف الهند تشبه يف مالمحها الكائنات الفضائية. الطفل الفضايئ708

مصطلــح تــم صكــه عــىل طفــل عمــره 14 عامــاً، أنشــأ مفاعــالً نوويــاً حقيقيــاً، ليصبــح الطفل النووي709

أصغــر شــخص يف العــامل يف مجــال النــووي.  

املهــق حالــة نــادرة الحــدوث يولــد بهــا اإلنســان، وهــي غــري معديــة وإمنــا وراثيــة. ويف أطفال املهق710

ــاً ال بــد أن يكــون كال الوالديــن حامــالً للجــن لــيك ينتقــل  جميــع أشــكال املهــق تقريب

املهــق إىل األبنــاء، حتــى وإن مل تظهــر عالمــات املهــق عــىل الوالديــن. وينجــم املهــق عــن 

غيــاب صبغــة امليالنــن يف الشــعر والجلــد والعينــن؛ مــام يجعــل الشــخص املصــاب بــه 

شــديد التأثــر بالشــمس والضــوء الســاطع. ويــؤدي ذلــك إىل معانــاة كل املصابــن باملهــق 

ــد. وال يوجــد أي  ــة برسطــان الجل ــون عرضــة لإلصاب ــرص ويكون ــن ضعــف الب ــاً م تقريب

عــالج لغيــاب امليالنــن الــذي هــو الســبب األســايس للمهــق.

طفــل مــن ذوي اإلعاقــة  تــم حبســة ألكــر مــن 20 عامــا داخــل قبــو مظلــم وبــارد ال طفل التتخيتة711

ــة”.   ــه الشــمس “التتخين تدخل

أطفال طيف اضطرابات 712

التوحد 
مصطلــح يشــمل املصطلحــات اآلتيــة: التوحــد، ومتالزمــة إســرجر، ويعــاين هــؤالء 

األطفــال مشــكالت يف الفهــم والتواصــل االجتامعــي مــع اآلخريــن. 
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مصطلــح يعنــي الطفــل الــذي لديــه اضطــراب الذاتويــة، ومــن ســامت هــؤالء األطفــال الطفل الذاتوي713

ــد  ــه، وتجم ــن حول ــام عم ــزال الت ــن، واالنع ــع اآلخري ــل م ــىل التواص ــدرة ع ــدم الق ع

ــد. ــل املتوح ــل للطف ــة كبدي ــة العاملي ــة الصح ــه منظم ــف، ووضعت العواط

األطفال املبترسون/ طفل 714

الخداج
مصطلــح يُطلــق عــىل األطفــال الذيــن يتــم والدتهــم قبــل الشــهر التاســع، وينطبــق عليهم 

ــوالدة،  ــي لل ــوزن الطبيع ــاً يف ال ــون نقص ــا يعان ــاً م ــبعة”، وغالب ــائع “أوالد س ــل الش املث

وهــم أكــر عرضــة للــوالدة دون اكتــامل الرئــة، وبالتــايل فالخــداج هــو الــوالدة املبكــرة.

الطفل املُِسن/ الرضيع 715

املسن
ــوالدة تظهــر  ــل وســائل اإلعــالم لتعريــف طفــل حديــث ال ــم صكــه مــن قب ــح ت مصطل

عليــه عالمــات الشــيخوخة وكــر الســن، وهــي حالــة مــن الحــاالت النــادرة التــي تصيــب 

ــبه  ــكل يش ــد بش ــد يف الجل ــؤدي إىل تجاعي ــي ي ــل جين ــة خل ــدث نتيج ــال وتح األطف

ــد الشــيخوخة. تجاعي

ــرأس، وهــي بحســب الطفل الصعل716 ــن يعانــون صغــَر ال ــح يبدوغامضــاً لتعريــف األطفــال الذي مصطل

ــرأس أو يتوقــف  ــد فيهــا الرضيــع صغــري ال ــة يُول تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة حال

رأســه عــن النمــو عقــب الــوالدة، وهــي حالــة نــادرة ال تصيــب إال رضيعــاً واحــداً مــن 

بــن عــدة آالف رضيــع. ومــن أكــر الســبل موثوقيــة لتقييــم مــا إذا كان الطفــل مصابــاً 

بصغــر الــرأس أم ال هــو قيــاس محيــط رأســه بعــد مــرور 24 ســاعة عــىل والدتــه، ومقارنة 

النتيجــة مبعايــري النمــو املعمــول بهــا يف املنظمــة، واالســتمرار يف قيــاس معــدل منــو رأســه 

أثنــاء مرحلــة الطفولــة املبكــرة. 

الطفل املحرتق نفسياً/ 717

الطفل املصاب 

بـ “متالزمة االحرتاق 

النفي”

متالزمــة االحــرتاق النفــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الضغــوط النفســية والذهنيــة التــي 

ــب  ــن يتطل ــن، أو الذي ــىل مســاعدة اآلخري ــة ع ــن القامئ ــا األشــخاص يف امله ــرض له يتع

نشــاطهم املهنــي التزامــات كثــرية يف عالقــات العمــل، تحــدث عندمــا يشــعر الشــخص 

باإلرهــاق الشــديد نتيجــة الضغــط املســتمر واملتواصــل، واإلجهــاد الذهنــي، مــا يُفقــده 

أحيانــاً قدرتــه عــىل أداء املهــام املطلوبــة منــه. وقــد بــدأ األطفــال يعانــون منهــا نتيجــة 

الضغــط املســتمر مــن أرسهــم عليهــم لتحقيــق أفضــل الدرجــات يف الدراســة، وحرمانهــم 

مــن قضــاء وقــت فراغهــم بالطريقــة التــي يرغبونهــا.

ــد يف الطفل السيكوبايت718 ــة تتجس ــلوكياته عنيف ــة، وس ــديد العدواني ــياً، ش ــرب نفس ــل املضط ــف للطف تعري

الكــذب، العدوانيــة، الرسقــة، الخــداع، التكســري، الغــرية الشــديدة، رضب األطفــال 

اآلخريــن، محاولــة اإليقــاع باآلخريــن، قتــل الحيوانــات.. وغريهــا مــن املامرســات العنيفة، 

كــام يتميــز بالســطحية وانعــدام الشــعور بالخجــل، وفقــر عــام يف االنفعــاالت، والبعــد 

عــن العالقــات الشــخصية، ويحتمــل أن يكــون ضحيــة حرمــان انفعــايل ومعاملــة قاســية 

ــه املبكــرة.  وقــت طفولت
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ــة أطفال األحداث719 ــلوكيات مخالف ــة بس ــن القانوني ــن الس ــم ع ــل أعامره ــن تق ــرّص الذي ــام الُق ــو قي ه

للقانــون، مبــا قــد ينتهــي بالحكــم عليهم بوضعهــم تحــت إرشاف ُدور الرعايــة حيث تضع 

معظــم الــدول قوانــن ومحاكــم وســجوناً خاصــة باألحــداث. ووضعــت األمــم املتحــدة 

وثيقــة مبــادئ توجيهيــة ملنــع جنــوح األحــداث. وهنــاك وصــم للطفــل باســتخدام كلمــة 

حــدث وتــم اســتبدالها بطفــل مخالــف للقانــون يف غالبيــة األدلــة العامليــة.

أي طفــل يرتبــط بقــوة عســكرية أو بجامعــة عســكرية هــو أي شــخص دون ســن الثامنــة الطفل الجندي720

ــكرية أو  ــوة عس ــطة ق ــتخَدماً بواس ــداً أو ُمس ــزال أو كان مجّن ــر وال ي ــن العم ــرشة م ع

جامعــة عســكرية يف أي صفــة، مبــا يف ذلــك - عــىل ســبيل املثــال وليــس الحــرص - األطفــال 

والغلــامن والفتيــات الذيــن يتــم اســتخدامهم محاربــن أو طهــاة أو حاّملــن أو جواســيس 

أو ألغــراض جنســية. والتجنيــد القــرسي يعــد جرميــة دوليــة.

هــو كل مــن تعــرض ألي مــن الحــاالت الصعبــة التــي تهــدد صحــة الطفــل أو ســالمته الطفل املُهّدد721

البدنيــة أو املعنويــة، وكــام حددتهــا مجلــة جاميــة الطفــل، هــي مثــاين حــاالت: فقــدان 

الطفــل لوالديــه وبقائــه دون ســند عائــي، تعــرض الطفــل لإلهــامل والتــرشد، التقصــري 

ــة الطفــل، اســتغالل الطفــل  ــاد ســوء معامل ــة، اعتي ــة والرعاي البــن واملتواصــل يف الرتبي

ذكــراً كان أو أنثــي جنســياً، اســتغالل الطفــل يف اإلجــرام املنظــم، تعريــض الطفل للتســول 

أو اســتغالله اقتصاديــاً، عجــز األبويــن أو مــن يســهر عــىل رعايــة الطفــل عــن اإلحاطــة 

والرتبيــة.

 يُقصــد باإلهــامل تعريــض ســالمة الطفــل العقليــة أو النفســية أو البدنيــة للخطــر؛ ســواء الطفل املُهَمل722

بتخــي األبويــن عنــه مــن دون موجــب مبــكان أو مؤسســة عموميــة أو خاصــة، أو بهجــر 

ــل  ــول الطف ــض قب ــه، أو رف ــة ل ــق الالزم ــري املراف ــة ودون توف ــدة طويل محــل  األرسة مل

مــن كال األبويــن عنــد صــدور قــرار يف الحضانــة أو االمتنــاع عــن مداواتــه والســهر عــىل 

عالجــه. 

ــري فصام الشخصية الطفويل723 ــكل غ ــع بش ــه الواق ــاب ب ــل املص ــرس الطف ــث يف ــاد، حي ــي ح ــراب دماغ ــو اضط ه

طبيعــي، ينطــوي فصــام الشــخصية عــىل مجموعــة مــن املشــكالت يف التفكــري )اإلدراك( 

أو الســلوك أو العواطــف، وقــد يــؤدي إىل مجموعــة مــن الهلوســات واألوهــام والتفكــري 

ــس  ــه لتعك ــراب وأعراض ــك االضط ــات ذل ــوع عالم ــراب، وتتن ــديد االضط ــلوك ش والس

ــن  ــرة م ــة مبك ــر يف مرحل ــليم، ويظه ــكل س ــامل بش ــة األع ــىل تأدي ــدرة ع ــف الق ضع

العمــر، منهــا التأخــر اللغــوي، الحبــو املتأخــر أو غــري الطبيعــي، تأخــر املــيش، ســلوكيات 

ــام  ــرض الفص ــاً أن م ــن؛ خصوص ــة الذراع ــح أو رفرف ــل التأرج ــة مث ــري طبيعي ــة غ حركي

ــاة. يتطلــب عالجــاً مــدى الحي
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ــة. فرط الحركة عند األطفال724 ــري طبيعي ــورة غ ــيطا بص ــل نش ــا الطف ــون فيه ــة يك ــة بدني ــي حال ــة ه ــرط الحرك ف

يُســتخدم املصطلــح العامــي مفــرط النشــاط )hyper( لوصــف شــخص يف حالــة مفرطــة 

مــن النشــاط، وهــي مشــكلة ســلوكية تواجــه العديــد مــن األطفــال، وتجعلهــم اندفاعيــن 

ــة التــي توصــل اإلشــارات  ــز نتيجــة خلــل يف املــواد الكيميائي وغــري قادريــن عــىل الرتكي

العصبيــة للدمــاغ، وعوامــل وراثيــة؛ حيــث إن إصابــة أحــد الوالديــن بهــذا املــرض يزيــد 

ــرض  ــرية، وتع ــّمامت الخط ــض التس ــرض لبع ــه، والتع ــاء ب ــة األبن ــة إصاب ــن احتاملي م

ــام أن تدخــن األم  ــه، ك ــل وراحت ــوم الطف ــاعات ن ــدد س ــة ع ــألذى، وأيضــاً قل ــاغ ل الدم

ــرِّض الطفــل ملشــكلة فــرط الحركــة. ــة الحمــل يُع خــالل مرحل

اجرتار طفوىل725

 childhood 

 rumination

االضطــراب االجــرتاري )Rumination Disorder( اضطــراب خــاص بــاألكل، يصيــب 

ــات  ــاص والفئ ــكل خ ــهراً بش ــن 12-3 ش ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــع الذي ــال والرض األطف

العمريــة األخــرى بشــكل عــام، وقــد يصيــب األطفــال املصابــن باعتــالل القــدرات 

اإلدراكيــة، إذ يقــوم الطفــل فيــه باســرتجاع الطعــام املبتلــع وإعــادة مضغــه ثانيــة بشــكل 

جــزيئ، ليقــوم بعدهــا بإعــادة ابتالعــه مــرة أخــرى أو بصقــه خارجــاً، فيــام يكــون هــذا 

ــح. ــمئزاز واض ــؤ أو اش ــان أو تقي ــود دون أي غثي ــري مقص ــرراً وغ ــرصّف متك الت

األطفال فاقدو السند/ 726

أبناء فاقدو السند/ 

أطفال األمهات 

العازبات/ طفل السينجل 

مازر/ / األطفال فاقدو 

الرعاية الوالدية

ــال  ــؤالء األطف ــمى ه ــزواج، ويُس ــار ال ــارج إط ــال خ ــاب أطف ــوم إنج ــذا املفه ــي ه يعن

ــة دون زواج. ــا أموم ــا بأنه ــم وصفه ــذا يت ــي.. ل ــند العائ ــدو الس ــم فاق بأنه

األطفال غري املصحوبن 727

واملنفصلن عن ذويهم
األطفــال غــري املصحوبــن )ويدعــون أيضــا الُقــرّص غــري املصحوبن(هــم األطفــال الذيــن 

ــار الذيــن، بحكــم القانــون أو  ــوا عــن الوالديــن وال تتــم رعايتهــم مــن قبــل الكب انفصل

العــرف، يكونــون مســئولن عــن رعايتهــم، أمــا األطفــال املنفصلــون فهــم األطفــال الذيــن 

انفصلــوا عــن الوالديــن أو الرعايــة األوليــة القانونيــة أو العرفيــة الســابقة، ولكــن ليــس 

بالــرورة عــن كل إنســان مل يتجــاوز الثامنــة عــرشة مــا مل يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك 

بحســب »أقــارب آخريــن.
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ــم األرس البديلة728 ــة، خاصــة مجهــوىل النســب ألرس يت ــة األرسي إلحــاق األطفــال املحرومــن مــن الرعاي

اختيارهــا وفقــاً لــرشوط ومعايــري تؤكــد صالحيــة األرسة وســالمة مقاصدهــا لرعايــة هؤالء 

األطفــال دون اســتغالل أو ملصالــح ذاتيــة.. وتتعــدد فئــات األطفــال املســتهدفة مــا بــن 

مجهــويل النســب، األطفــال غــري الرشعيــن الذيــن يتخــي عنهــم ذووهــم، األطفــال الذيــن 

ال ميكنهــم اإلرشــاد عــن ذويهــم وتعجــز الســلطات املختصــة عــن االســتدالل عنهــم. أي 

أن األرسة البديلــة يُعهــد إليهــا بحضانــة الطفــل ورعايتــه.  

يشــري هــذا املصطلــح إىل الفتيــات الــاليت مل يتزوجــن، رغــم تقدمهــن يف العمــر، أي تأخــر األمومة املؤجلة729

ســن الــزواج أو العزوبــة املطولــة عنــد بعــض الفتيــات وبالتــايل مل ينجــن أطفــاالً. 

الشخص املسئول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.القائم عىل رعاية الطفل730

الشــخص املرخــص واملكلــف مــن الســلطة املختصــة أو الجهــات املعنيــة - حســب اختصايص حامية الطفل731

األحــوال - باملحافظــة عــىل حقــوق الطفــل وحاميتــه يف حــدود اختصاصاتــه حســبام ورد 

ــون. يف القان

هــي شــكل مــن أشــكال الرعايــة األرسيــة يف املجتمعــات اإلســالمية التــي ال تنطــوي عــىل الكفالة732

ــل  ــة، أو طف ــة قراب ــن دون صل ــل م ــمح للطف ــا تس ــب، ولكنه ــم أو النس ــري يف االس تغي

مجهــول األبويــن، أن يتلقــى الرعايــة والحاميــة القانونيــة. وتحظــر الرشيعــة اإلســالمية 

ــري االســم  ــإن تغي ــك ف ــة لذل ــل، ونتيج ــن للطف ــن البيولوجي ــري األبوي ــل لغ نســب الطف

وحقــوق اإلرث غالبــاً مــا تحظــر يف املجتمعــات اإلســالمية. وتختلــف الطريقــة التــي يتــم 

فيهــا التعامــل مــع الكفالــة ومامرســتها اختالفــاً كبــرياً مــن بلــد إىل آخــر، بــدءاً مــن الدعــم 

املــايل مــن مجهــول، لطفــل تــم وضعــه يف وحــدة رعايــة ســكنية، إىل شــكل مــن أشــكال 

التبنــي غــري الرســمي أو عــىل املــدى الطويــل الحضانــة البديلــة يف الرعايــة.

تُّعــرف اليونيســف ورشكاؤهــا يف أنحــاء العــامل »اليتيــم« بأنــه طفــل فقــد أحــد والديــه أو األطفال األيتام733

كليهــام. وطبقــاً لهــذا التعريــف، مــن بــن أكــر مــن 132 مليــون طفــل يُصّنفــون بأنهــم 

ــام، فقــد 13 مليــون طفــل فقــط كال والديهــم، وال ميثــل هــذا الرقــم الضخــم عــدد  أيت

ــاً ولكــن  األطفــال الذيــن فقــدوا والديهــم كليهــام، بــل أيضــاً األطفــال الذيــن فقــدوا أب

ــزال  ــن فقــدوا أمــاً ولكــن ال ي ــاة، أو األطفــال الذي ــد الحي ــة يف قي توجــد لديهــم أم باقي

األب يف قيــد الحيــاة.

ــة أطفال مكفولو الدولة734 ــة الكامل ــة الرعاي ــم الدول ــدم له ــة، وتق ــز املندمج ــون باملراك ــال يقيم ــؤالء األطف ه

ــي. ــند العائ ــدى الس ــم فاق باعتباره
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األطفال املكفولون بنظام 735

نصف اإلقامة
هــؤالء األطفــال يقيمــون بالوســط الطبيعــي لــدى عائالتهــم، وتوفــر وزارة املــرأة واألرسة 

والطفولــة وكبــار ســن لهــؤالء األطفــال )الوســط الطبيعــي( الخدمــات النهاريــة املتمثلــة، 

ــم  ــب دع ــة إىل جان ــة الرتبوي ــية والرعاي ــة النفس ــدريس واإلحاط ــم امل ــاً، يف الدع أساس

ــاس واألدوات املدرســية، باإلضافــة إىل خدمــات التنشــيط الرتبــوي  مــادي يتمثــل يف اللّب

واالجتامعــي والرتفيهــي.

مصطلــح صكتــه بعــض وســائل اإلعــالم لوصــف األبــاء أو األمهــات، الذيــن يلقــون قتلة املواليد الجدد736

بصغارهــم ورُّضعهــم يف الشــوارع.

ــي هوية الطفل737 ــة االســم واللقــب العائ ــه.. وتشــمل الهوي ــذ والدت ــة من ــكل طفــل الحــق يف الهوي  ل

ــوالدة والجنســية. ــخ ال وتاري

هــم أطفــال مــن آبــاء أو أمهــات أجنبيــات، وبعــض هــؤالء األطفــال تــم ضبطهــم أثنــاء أطفال الزواج املختلط738

تهريبهــم إىل أمهاتهــم املقيــامت بالخــارج، مــن قبــل بعــض املهربــن.

ــة أو الزواج االضطراري739 ــا العائل ــد تفرضه ــدة ق ــل ع ــزواج لعوام ــراً لل ــه مضط ــن نفس ــد القرين ــد أح يج

ــه  ــة تجعل ــة عمري املجتمــع أو التقــدم يف الســن، حيــث يصــل أحــد الطرفــن إىل مرحل

متلهفــاً عــىل الــزواج ألســباب إنجابيــة أو اجتامعيــة، ومــن أجــل درء الوصــم االجتامعــي 

الــذي يرافــق املــرأة التــي تلقــب بـــ “العانــس” يف نعــت واصــم، والذكــر كذلــك لديــه 

محاذيــره ومخاوفــه التــي تجعلــه مترسعــاً يف الــزواج إذا مــا قــارب األربعــن أو جاوزهــا.

هــذا النمــط مــن الــزواج منتــرشاً بــن الفئــات بعــد ســن الثامنــة عــرشة عامــاً، حيــث الزواج غري الناضج740

يصطــدم الزوجــان فيــام بعــد بواقــع الــزواج ومتطلباتــه املاديــة واالجتامعيــة واألرسيــة 

ــد  ــة أح ــن رغب ــراً ع ــاً ومع ــالق رسيع ــرار الط ــاذ ق ــل اتخ ــا يجع ــو م ــية، وه والجنس

ــا حســبان يف  ــي مل يكــن له ــة الت ــاء الزوجي ــن األعب ــص م ــام يف التخل الرشيكــن أو كليه

فــرتة الخطوبــة، كــام أن التــرسع يف اختيــار الرشيــك وعــدم بنــاء مؤسســة الــزواج عــىل 

أســس صحيحــة مبنيــة عــىل التوائــم الثقــايف واالجتامعــي، وعــىل االنجــذاب الحقيقــي 

بــن الرشيكــن، وتدخــل العائلــة يف الحيــاة الخاصــة للزوجــن، كلهــا متثــل قادحــا التخــاذ 

ــزوج أو الزوجــة  ــاً مــن مســئوليات اكتشــف ال ــراه متخــذه مهرب ــذي ي ــرار الطــالق ال ق

بعــد القــران أنهــا جســيمة. 
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ــدي األطفال ذوو اإلعاقة741 ــل الجس ــور أو الخل ــكال القص ــن أش ــر م ــكل او أك ــم  ش ــن لديه ــال الذي »األطف

ــم  ــة إىل حرمانه ــلوكية وبيئي ــق س ــى أدت عوائ ــي، مت ــي أو الح ــي أو الذهن أو العق

ــم مــن  ــات األساســية، ومنعه ــم عــىل الخدم ــة حصوله ــم اإلنســانية، وإعاق مــن حقوقه

املشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة يف املجتمــع عــىل قــدم املســاواة مــع اآلخريــن« وبالتــايل، 

فهــي تقييــد عــىل املشــاركة يف األنشــطة ناتجــة عــن عــدم إجــراء تعديــالت تتيــح للطفــل 

ــاً. ــام بالنشــاط مــع أقرانــه، كنتيجــة للخلــل أو القصــور غالب القي

هــي عبــارة عــن نقــص يف نســبة ذكاء الطفــل مــام يــؤدي اىل عــدم قدرتــه عــىل التكيــف اإلعاقة الذهنية 742

مــع نفســه والبيئــة املحيطــة بــه، وقــد حــددت الجمعيــة األمريكيــة لإلعاقــات الذهنيــة 

ــف  ــور يف وظائ ــا: قص ــة بأنه ــة الذهني ــة اإلعاق ــدة األمريكي ــات املتح ــة بالوالي والنامئي

القــدرات املعرفيــة مصحوبــاً بقصــور يف التكيــف االجتامعــي فيــام يخــص مهــارات الحيــاة 

اليوميــة اإلجتامعيــة والعمليــة.

مصطلــح اســتخدمته بعــض وســائل اإلعــالم لإلشــارة إىل أطفــال البوســنة املولوديــن خارج األطفال غري املرئين743

ــات والســيدات خــالل حــرب البوســنة،  ــة نتيجــة اغتصــاب الفتي ــة الزوجي إطــار العالق

وأودع معظمهــم يف دور األيتــام، ويعرفــون يف البوســنة بـــ “األطفــال غــري املرئيــن”.

ــن عــىل أطفال نكلوديون744 ــال الحاصل ــح غامــض اســتخدمته بعــض وســائل اإلعــالم لإلشــارة لألطف مصطل

ــون.  ــاة نكلودي ــز مــن قن جوائ

توصيف غامض لحادثة طفلة غرقت يف برئ للرصف الصحي.طفلة املطر745

توصيف خطأ  لطفل ولد بإعاقة جسامنية من دون أنف او عيون.كيدز موديل746

توصيف حالة طفل تعرض للغرق والسقوط يف برئ.طفل البرئ747

 توصيف غامض ملرض “جيني نادر الحدوث بن األطفال”.طفل »هارليكوين«748

هــي جعــل أعــىل مصلحــة ميكن بلوغهــا للطفــل فــوق كل اعتبــار وذات أولويــة وأفضلية، املصلحة الفضىل للطفل749

يف جميــع الظــروف ومهــام كانــت مصالــح األطــراف األخرى.

التسجيل القضايئ املتأخر 750

لوالدة األطفال
هــو الترصيــح بالــوالدة وتســجيلها بعــد مــي ســنة عــىل حدوثهــا، فيتــم قيــد املولــود 

مبوجــب قــرار قضــايئ يصــدر عــن القــايض املنفــرد بنــاء عــىل طلــب صاحــب العالقــة.

هــو كل شــخص ال تعتــره أي دولــة مواطنــاً فيهــا مبقتــى قوانينهــا، أي ال يحمــل جنســية عديم الجنسية751

أي دولــة.
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»طفــل مل يُســّجل يف القيــود الخاصــة يف ســجالت األحــوال الشــخصية، وبالتــايل مل يحصــل أطفال مكتومو القيد752

عــىل هويــة لبنانيــة« فهــذا املفهــوم لبنــاين ينطبــق عــىل أشــخاص عدميــي الجنســية حالياً 

لكــن لهــم الحــق بالجنســية اللبنانيــة بحكــم القانــون بســبب والدتهــم مــن أب لبنــاين 

أو مــن أب مــن أصــول لبنانيــة، أو والدتهــم يف لبنــان وعــدم اكتســابهم جنســية أجنبيــة 

بالبنــوة بالــوالدة أو مــن والديــن مجهولــن أو مجهــويل الجنســية، أو والدتهــم مــن أصــول 

لهــا الحــق بالجنســية اللبنانيــة الحكميــة.

ــه،  ويتــم مــن خــالل االعرتاف الرضايئ753 ــد غــري الرشعــي ببنوت ــَدي الول ــة إقــرار أحــد أو كال وال هــو عملي

شــهادة منظمــة لــدى املختــار«أي شــخص منتخــب مــن قبــل املواطنــن عــىل املســتوى 

ــون  ــا القان ــه به ــي يكلّف ــة الت ــئون املحلي ــض الش ــي( إلدارة بع ــة أو الح ــي (القري املح

ــق باألحــوال الشــخصية«، بحضــور شــاهدين. ــا مســائل تتعل ومنه

هــي منظمــة غــري حكوميــة بريطانيــة تأسســت عــام 1919 تُعنــى بالدفــاع عــن حقــوق هيئة إنقاذ الطفولة 754

الطفــل حــول العــامل. تُعتــر أول حركــة مســتقلة تدافــع عــن األطفــال، حيــث أنهــا تقــدم 

مســاعدات إغاثيــة كــام تســاعد يف دعمهــم يف البلــدان الناميــة.

الهيئة الوطنية ملكافحة 755

االتجار بالبرش 
ــاً للفصــل 44  ــس وفق ــار باألشــخاص يف تون ــة ملكافحــة االتج ــة الوطني ــم إنشــاء الهيئ ت

ــر  ــى األم ــا مبقت ــمية أعضائه ــت تس ــنة 2016 ومت ــدد 61 لس ــايس ع ــون األس ــن القان م

ــن  ــد م ــام بالعدي ــة القي ــوىل الهيئ ــري 2017. وتت ــخ 9 فيف ــدد 219 بتاري ــي ع الحكوم

املهــام كضــامن تطبيــق واحــرتام القانــون، حاميــة ضحايــا اإلتجــار، التنســيق بــن الجهــات 

الفاعلــة والعمــل عــىل التوعيــة بظاهــرة االتجــار يف تونــس وخطورتهــا. ووضعــت الهيئــة 

ــه. ــع االتجــار بالبــرش ومكافحت ــة تهــدف إىل من اســرتاتيجية وطني

يُقصــد بــه ضــامن الحاميــة مــام يهــدد الطفــل أو يهــدد ســالمته البدنيــة أو النفســية أو الحق يف الحامية756

ــه  ــأيت: فقــدان الطفــل لوالدي ــا ي ــة م ــة، ويســتدعي حقــه يف الحامي ــة أو العقلي األخالقي

وبقــاؤه دون عائــل أو كافــل، تعــرض الطفــل للنبــذ واإلهــامل والتــرشد، التقصــري البــّن 

واملتواصــل يف الرتبيــة والرعايــة، اعتيــاد ســوء معاملــة الطفــل، تعــرض الطفــل لالســتغالل 

ــل التنظيــامت غــري املرشوعــة  أو اإلســاءة الجنســية، تعــرض الطفــل لالســتغالل مــن قب

ويف اإلجــرام املنظــم كــزرع أفــكار التعصــب والكراهيــة أو تحريضــه عــىل القيــام بأعــامل 

ــن أو  ــز الوالدي ــتغالله اقتصادياً،عج ــول أو اس ــل للتس ــض الطف ــع، تعري ــف والرتوي العن

ــه، تعــرض الطفــل للخطــف أو البيــع  ــة الطفــل عــن رعايتــه أو تربيت القائــم عــىل رعاي

أو االتجــار بــه ألي غــرض أو اســتغالله بــأي شــكل مــن األشــكال، إصابــة الطفــل بإعاقــة 

ذهنيــة أو نفســية تؤثــر يف قدراتــه عــىل اإلدراك.



إعالم صديق للطفولة

ي
ثان

 ال
ور

مح
ال

95 دليل اسرتشادي

التوضيحاملصطلح الغامضم

تتــاح لألطفــال يف تونــس الفرصــة للتنظيــم يف إطــار فضــاء حــوار ميكنهــم مــن التعبــري عن  برملان الطفل 757

آرائهــم يف املواضيــع ذات الصلــة بحقوقهــم، وتعويدهــم عــىل روح املســئولية وتجذيــر 

الحــس املــدين لديهــم ونــرش ثقافــة حقــوق الطفــل، وقــد )أضيفــت بالقانــون عــدد 41 

لســنة 2002 املــؤرخ يف 17 أفريــل 2002(.

يــوكل ملنــدوب حاميــة الطفولــة بتونــس مهمــة التدخــل الوقــايئ يف جميــع الحــاالت التــي مندوب حامية الطفولة758

يتبــن فيهــا أن صحــة الطفــل أو ســالمته البدنيــة أو املعنويــة مهــددة أو معرضــة للخطــر 

ــي يقــوم  ــه الطفــل، أو لألنشــطة واألعــامل الت ــش في ــذي يعي ــك نتيجــة للوســط ال وذل

بهــا أو لشــتى أنــواع اإلســاءة التــي تســلط عليــه، ويجــب عــىل منــدوب حاميــة الطفولــة 

قبــل مبارشتــه ملهامــه أداء اليمــن التاليــة أمــام املحكمــة االبتدائيــة املنتصــب بدائرتهــا 

الرتابيــة: “أقســم باللــه العظيــم أن أقــوم بوظائفــي بــكل رشف وأمانــة وأن أســهر عــىل 

احــرتام القانــون وأن أحافــظ عــىل الــرس املهنــي”.

روضـــة األطفال هــــي مؤسســـة تربويـــة اجتامعيـــة يؤمهـــا األطفال املرتاوحـة أعامرهـم روضة األطفال759

بيـــن 3 و6 ســـنوات، حيـــث يتـم التعهـد بهـم تربويـاً مبـا يســـاهم فـي منوهـم الذهنـي 

والبدنـــي، النفســـي الحركـــي والعاطفـــي واالجتامعـي مـن خـالل تنشـــيطهم وتأطريهـم 

وحاميتهـــم مبـــا يتالءم مـع احتياجاتهـــم النامئيـة.

نــــوادي األطفــــال العموميــة يف تونس هــي مؤسســــات اجتامعيــة تربويــة تحتضــن نادى األطفال 760

األطفــــال مــــن ســــن 6 ســــنوات إلــــى ســــن 15 ســــنة، تتولــــى تقديــــم خدمــــات 

التنشـــيط الرتبـــوي االجتامعـــي لفائـــدة أطفـــال الجـــوار خــــارج أوقــــات الدراســــة، 

حيــــث يتعاطــــون أنشــطة ترفيهيـة وثقافيـة وعلميـة ورياضيـة وفنيـة مختلفـة( علــم 

الفلــــك والبيئــة والصحــة والرتبيــة املروريــة واملســرح واملوســيقى واألدب والتعبيــر 

الجســــامين والرياضــــة واأللعــاب(.

هــــو مؤسســــة اجتامعيــــة تربويــــة تونسية تقــــدم خدمــــات الوقايــــة والتنشــــيط مركب الطفولة761

الرتبـــــوي االجتامعــي ألطفــال املنطقــة وتأميــــن اإلحاطــة الرتبويــــة والنفســــية لهــــم، 

ــن أو  ــنة املهدديــ ــن 6  و18 ســ ــم بيـ ــة أعامرهـ ــال املرتاوحـ ــه األطف ــع بخدماتـ ينتفـ

الفاقديــــن للســــند العائلــــي واملنحدريــن مــن عائــالت غيــر قــــادرة علــى اإلحاطة 

بأبنائهـــا بســـبب الصعوبـــات اإلجتامعيــة واالقتصاديــة التــــي تواجههــــا.
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مركز اإلعالمية املوجهة 762

للطفل
هــــي مؤسســــة تربويــــة اجتامعيــــة تونســية تســــتقبل األطفــــال الذيــــن تتــــراوح 

أعامرهــــم بيــــن 15 و 18 ســنة، وهــي متخصصــة فــي تكويــن األطفال فــي مجــال 

تكنولوجيــــات املعلومــــات واالتصال الحديثــــة علــــى أســــس تربويــة ســــليمة؛ ممــا 

يســــهم فــــي تنميــــة جملــــة مــن املؤهــــالت املعرفيــــة واملهاريــــة واملوقفيــة فــي 

شــــخصية الطفــــل؛ وذلــك وفــــق مقاربــات بيداغوجيــة خاصــــة وأســاليب تنشــيط 

مالمئة لطبيعــــة هــــذه التكنولوجيــــات الحديثــــة. ويتوافــر بهــــذة املراكــز فضــاءات 

مختصــــة تحتــوي علــى تجهيــــزات مالمئــة لفائــدة األطفال ذوي اإلعاقة تأخـذ بعيـن 

االعتبار خصوصياتهـــم( فاقـــدي ومحــــدودي البصــــر، فاقــــدي ومحــــدودي الســــمع، 

محــــدودي القــــدرات الذهنيــة ومحــــدودي الحركيــة).

املركز املندمج للشباب 763

والطفولة
هــــو مؤسســــة عموميــــة تونسية ذات صبغــة إداريــة تتمتــــع بالشــخصية املعنويــة 

واالســتقالل املالــــي، يتولــــى تأميـــن مختلـــف خدمــات التنشـــيط الرتبـــوي االجتامعــي 

ــم  ــية لهــ ــة والنفســ ــن اإلحاطــة الرتبويــ ــا وتأميــ ــن بهــ ــدة األطفــال املكفوليــ لفائــ

ودعــــم قــــدرات األرس لحســن تنشــئة أبنائهــا، ينتفــــع بخدماتهــا األطفال املرتاوحــة 

أعامرهــــم بيــــن 6 و18 ســــنة واملزاولــون للتعليـــم أو التكويـــن املهنـــي واملتمتعــون 

بالسالمة البدنيــــة والذهنيــــة مــــن فاقــــدي الســــند واملهدديــن.

مركز اصطياف وترفيه 764

األطفال
هــــو مؤسســــة عموميــــة تونسية ذات صبغــة إداريــة تتمتــــع بالشــخصية املعنويــة 

واالستقالل املالــــي، مُيّكــــن املركـــز األطفال مـــن ذوي االحتياجات الخصوصيـة واألطفال 

فاقــــدي الســــند العائلــــي واملرتاوحــــة أعامرهــم بيــــن 6 و15 ســــنة، مــن مامرســة 

حقهــــم فــي الرتفيــه واالصطيــاف.

ــاً، مبــا يف الطفل الضحية765 ــاً أو جامعي ــا” األشــخاص الذيــن أصيبــوا بــرر فردي يُقصــد مبصطلــح “الضحاي

ذلــك الــرر البــدين أو العقــي أو املعانــاة النفســية أو الخســارة االقتصاديــة، أو الحرمــان 

بدرجــة كبــرية مــن التمتــع بحقوقهــم األساســية، عــن طريــق أفعــال أو حــاالت إهــامل 

تشــكل انتهــاكاً للقوانــن الجنائيــة النافــذة.

يُصنــف العنــف بــن الخفيــف والشــديد، ويعتمــد األثــر الــذي يرتكــه العنــف عــىل جســد العنف الخفيف766

الضحيــة معيــاراً للتفرقــة، فــإذا مل يخلــف االعتــداء أثــراً بأئنــاً، أو أثــراً دامئــاً فإنــه يكيــف 

قانونــاً مــن قبيــل املخالفــة طبقــاً ملقتضيــات الفصــل 319 مــن املجلــة الجزائيــة.

يُعتــر وليــاً عموميــاً: مترصفو املستشــفيات واملــآوي ومعاهــد الرضع ومديــرو اإلصالحيات الويل العمومي767

ومــآوي األطفــال عندمــا يتعهــدون بحفظهــم، وكذلــك الــوالة يف جميع الصــور األخرى.
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التوضيحاملصطلح الغامضم

الحصــول عــىل منافــع أيــاً كانــت طبيعتهــا مــن خــالل توريــط شــخص يف أعــامل دعــارة االستغالل الجني768

أو بغــاء أو يف تقديــم أي أنــواع أخــرى مــن الخدمــات الجنســية، مبــا يف ذلــك اســتغالله 

يف املشــاهد اإلباحيــة بإنتــاج مشــاهد ومــواد إباحيــة أو مســكها أو ترويجهــا بــأي وســيلة 

كانــت.

ــية أماكن االحتجاز769 ــة التونس ــة الدول ــع لوالي ــن أن تخض ــع أو ميك ــي تخض ــن الت ــا كل األماك ــد به يقص

وســيطرتها، أو التــي أقيمــت مبوافقتهــا والتــي ميكــن أن يوجــد فيهــا أشــخاص محرومــون 

مــن حريتهــم مبوجــب أمــر صــادر عــن ســلطة عموميــة أو بإيعــاز منهــا أو مبوافقتهــا أو 

ســكوتها، وتعتــر أماكــن احتجــاز بالخصــوص »الســجون املدنيــة، مراكــز إصــالح األطفــال 

ــالج  ــات الع ــاظ، مؤسس ــز االحتف ــال، مراك ــة األطف ــواء أو مالحظ ــز إي ــن، مراك الجانح

النفــي، مراكــز إيــواء الالجئــن وطالبــي اللجــوء”.

إن مجلــة حاميــة الطفــل يف الفصــل 31 تحمــل واجــب إشــعار منــدوب حاميــة الطفولــة واجب اإلشعار770

عــىل كل شــخص مبــن يف ذلــك الخاضــع للــرس املهنــي، كلــام تبــن أن هنــاك مــا يهــدد 

ــن  ــن )د و هـــ( م ــى الفقرت ــىل معن ــة ع ــة أو املعنوي ــالمته البدني ــل أو س ــة الطف صح

الفصــل 20 مــن هــذه املجلة.ويكــون إشــعار منــدوب حاميــة الطفولــة وجوبــاً يف جميــع 

الحــاالت الصعبــة املشــار إليهــا بالفصــل 20 مــن هــذه املجلــة، إذا كان الشــخص الــذي 

ــن لوجــود هــذه الحالــة ممــن يتــوىل بحكــم مهنتــه العنايــة باألطفــال ورعايتهــم،  تفطّ

كاملربــن واألطبــاء وأعــوان العمــل االجتامعــي وغريهــم ممــن تعهــد لهــم بوجــه خــاص 

ــة  ــه أو ســالمته البدني ــدد صحت ــن شــأنه أن يه ــا م ــن كل م ــه م ــل وحاميت ــة الطف وقاي

ــة، مراســلة  ــارشة، الهاتــف، الفاكــس، مراســلة إلكرتوني ــة. وســيلة اإلشــعار: مب أو املعنوي

خطيــة، الرقــم األخــر.
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املحور الثالث: 
قامئة تصحيح الصور الخطأ املتداولة حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

أوالً: الصور الخطأ املرتبطة باالستغالل واالعتداء واالضطرابات الجنسية لألطفال

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صورة الطفل ضحية االعتداء 771

 الكشــف عــن مالمــح الطفــل ضحيــة االعتــداء الجني

الجنــي يعــرض ســالمة الطفــل للخطــر، وقــد 

يجلــب عــىل الطفــل الكثــري مــن العــار واملذلــة، 

ــؤدي إىل  ــاً، وي ــاً عميق ــه رضراً عاطفي ويُلحــق ب

توتــر عالقتــه بأرستــه وأصدقائــه ومجتمعــه 

املحــي.

 الكشــف عــن مالمــح الطفــل ضحيــة االعتــداء 

الجنــي، يف أوضــاع مأســاوية وخادشــة للحيــاء، 

مــا يســبب إيــذاًء نفســياً ومعنويــاً للمشــاهدين 

مــن الجمهــور العــام أو جمهــور األطفــال، أو أي 

مــن أرسة الضحيــة أو أقاربــه.

  متويه وجه الضحية، وعدم 	 

إظهار وجه الطفل

 نرش صور تعبريية	 

 بث فيديو متثيي للجرمية	 

  نرش انفوجراف عن حوادث 	 

االعتداء الجني لألطفال

نرش صورة لجثة الطفل ضحية 772

االعتداء الجني.

بث فيديو يرز اغتصاب شاب 773

لطفل.

بث فيديوهات “لقاءات” ألطفال 774

تعرضوا لالغتصاب، ويرون 

وأرسهم تفاصيل وقائع االعتداء 

عليهم.

نرش عدة صور مركبة لطفل 775

عمره 5 سنوات إحداها توضح 

معامل االعتداء عليه مع الكشف 

عن مالمحه.

نرش صور أرشيفية ألطفال ليسوا  776

طرفاً يف الواقعة.
الكشــف عــن مالمــح هــؤالء األطفــال بالكامــل، 

مــع أنهــم ال عالقــة لهــم باملوضــوع.

نرش رسم تعبريى يجسد 	 

الواقعة

نرش صور ألرسة الطفل ضحية 777

االعتداء الجني أو أّي من 

أقاربه.

الكشــف عــن هويــة أرسة الطفــل  ضحيــة 

أقاربــه. أو أي مــن  الجنــي،  االعتــداء 

متويه صور األرسة واألقارب	 

نرش صور تقارير الطب الرشعي 778

بشأن وقائع االغتصاب التي 

يتعرض لها األطفال

االعتــداء  ضحيــة  األطفــال  هويــة  كشــف 

الجنــي وأرسهــم  بشــكل واضــح، مــن خــالل 

ذكــر بياناتهــم كاملــة.

  نرش صورة أي من وكالء 	 

النيابة املحققن يف 

الواقعة.

  نرش صورة مصلحة 	 

الطب الرشعي أو رئيس 

املصلحة.

نرش صور الجناة مرتكبي وقائع 779

اغتصاب األطفال.
كشــف هويــة ومالمــح الجــاين رغــم أن القضيــة 

ال تــزال محــل التحقيــق.

 متويه صورة الجاين 	 

مرتكب الجرمية.
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ثانياً: الصور الخطأ املرتبطة بالطفل يف نزاع مع القانون

 )الطفل يف منظومة العدالة(

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صورة الطفل مرتكب 780

الجرمية

 الكشــف عــن مالمــح هــؤالء األطفــال  يف 

هامــش  وعــىل  آدميتهــم،  تنتهــك  مشــاهد 

مضامــن شــديدة الســلبية يف أغلبهــا توصــم 

األطفــال باإلجــرام رغــم كونهــم ضحايــا. 

متويه وجه الطفل	 

نرش فيديو متثيي 	 

للجرمية

نرش رسم تعبريى	 

نرش صور ألطفال يف وضعية 781

الشارع، بحوزتهم أسلحة بيضاء  

بث فيديو لطفل يتحرش بالنساء 782

بث فيديو يروي فيه الطفل 783

مرتكب الجرمية تفاصيل الواقعة 

نرش صور أرشيفية ألطفال ال 784

عالقة لها بالجرمية.

نرش صور أطفال خلف القضبان.785

نرش صورة طفل ممسكاً مبسدس 786

عىل هامش مضامن الجرمية.

نرش صور أطفال انتحروا.787

بث فيديو يتضمن عدة صور 788

مصحوباً برسالة صوتية لطفلة 

انتحرت بسبب الحوت األزرق.

نرش صور أطفال ضحايا النزاعات 789

األرسية يف املحاكم

نرش صور تعبريية دموية مثل 790

صورة لطفل غري واضحة املعامل، 

لكنها ملطخة بالدماء ويظهر 

بجانبها سكن، وأخرى لجثة 

طفل.   

العنــف  معــاين  لتجســيد  دمويــة  صــور   

عليــه  تنــص  مــا  مــع  تتســق  ال  والجرميــة، 

مواثيــق األطفــال، بتجنــب مظاهــر العنــف 

املرئيــة. أو  املكتوبــة  املضامــن  يف  ســواء 

 نرش صورة اإلدارة العامة 	 

لرعاية األحداث أو 

للمؤسسة العقابية.

نرش صور أرسة الطفل مرتكب 791

الجرمية.
الكشــف عــن هويــة أرسة الطفــل مرتكــب 

الجرميــة.  

متويه صور األرسة.	 

 تصميم انفوجراف عن 	 

معدالت الجرمية عند 

األطفال.
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ثالثاً: الصور الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 

والتنظيامت اإلرهابية

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صور وفيديوهات 792

ألطفال يرتدون زياً عسكرياً 

وعىل رأسهم شارة التنظيم 

اإلرهايب”سنقتل الكفار”، 

ينفذون عمليات قتل وإعدام 

رمياً بالرصاص.

الحــروب  ضحايــا  األطفــال  هويــة  كشــف 

ــة،  ــف دموي ــاهد عن ــلحة يف مش ــات املس والنزاع

تكــرس صــوراً منطيــة وحشــية عــن األطفــال، 

ضحايــا  أنهــم  رغــم  براءتهــم،  عنهــم  وتنــزع 

القــرسي والتجنيــد  االســتغالل  لعمليــات 

متويه وجه األطفال.	 

 نرش فيديو متثيي يجسد 	 

الواقعة.

نرش صور األطفال الذين تم 793

إطالق رساحهم من داعش مع 

أرسهم.  

نرش صور وفيديوهات ألطفال 794

يرتدون زياً عسكرياً أثناء 

تدريبهم عىل حمل السالح 

والقتال.

نرش صورة أطفال ملثمن 795

موجودين يف صفوف 

التنظيامت اإلرهابية، حاملن 

كالشنكوف وقنابل، وأسلحة 

بيضاء. 

نرش صور ألطفال مفخخن 796

أثناء القبض عليهم.

بث فيديو يظهر استغالل 797

داعش لألطفال يف القتال.

نرش صورة أثناء دفن طفل 798

أحرقه تنظيم داعش اإلرهايب 

بسبب رفضه قتل أرسته.
مشــاهد عنــف دمويــة ال يجــوز عرضهــا، باإلضافــة 

إىل إنهــا تجــاوز مهنــي آخــر يتعلــق بانتهــاك 

ــال. ــوت لألطف ــة امل حرم

 متويه وجه األطفال.تصميم 	 

»انفوجراف« يوضح أعداد 

األطفال ضحايا القتل يف 

النزاعات املسلحة.

بث فيديو أثناء إعدام  وذبح 799

تنظيم »داعش« ملجموعة من 

األطفال.

نرش صور أرس األطفال ضحايا 800

النزاعات والحروب املسلحة.
جّندهــم  الذيــن  األطفــال  أرس  هويــة  كشــف 

نفــي  إليــذاء  يعرضهــم  قــد  مبــا  »داعــش«، 

ومعنــوي.

 تظليل الصور بحيث يتم 	 

طمس هوية أرس هؤالء 

األطفال.
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تابع ثالثاً: الصور الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 

والتنظيامت اإلرهابية

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صور وفيديوهات الفتيات 801

ضحايا العنف الجني لتنظيم 

داعش اإلرهايب.

ــاليب  ــول أس ــة ح ــة يف الفظاع ــع غاي ــر وقائ ذك

ــم داعــش، وهــذه  ــا تنظي ــي اتبعه االغتصــاب الت

ــح  ــف مالم ــا تكش ــاكاً ألنه ــكل انته ــاهد تش املش

ــات، باإلضافــة إىل انتهــاك حقهــن يف  هــؤالء الفتي

الحيــاة، فضــالً عــن مــا تســببه مــن إيــذاء نفــي 

ــا. ــن ضحاي ــوي، خاصــة أنه ومعن

متويه وجه الفتيات. 	 

 فيديو ألطفال يقلدون أفعال 802

داعش اإلرهابية.
كشــف هويــة أطفــال ال عالقــة لهــم بتنظيــم 

ــه عــر مشــاهد ،  ــون أفعال ــم يحاك داعــش، لكنه

وهــو مــا ال يجــوز عرضــه؛ نظــراً ملــا يحويــه مــن 

ــف. ــاهد عن مش

 طمس هوية األطفال 	 

املوجودين يف الفيديو.

 تحذير املشاهدين من 	 

خطورة املشاهد عىل 

األطفال وذوى القلوب 

الضعيفة.

نرش صور األطفال يف البلدان 803

محل النزاعات والرصاعات ال 

عالقة لهم بالواقعة.

كشــف هويــة أطفــال ال عالقــة لهــم بالتنظيــامت 

اإلرهابيــة، وتــم الــزج بهــم. 

 نرش صور تعبريية عن 	 

الواقعة.
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تابع ثالثاً: الصور الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال يف الحروب والنزاعات والرصاعات املسلحة 

والتنظيامت اإلرهابية

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صور مأساوية لألطفال 804

ضحايا النزاعات والرصاعات يف 

بعض البلدان. 

الكشــف عــن مالمــح األطفــال يف أوضــاع مأســاوية 

التعليــم،  يف  األساســية  مــن حقوقهــم  تنتهــك 

والحيــاة، واألمــان... إلــخ، إضافــة إىل تجــاوز آخــر 

ــة املــويت. ــاك حرم ــق بانته يتعل

 إخفاء هوية الضحايا 	 

ومالمحهم. 

 فيديو متثيي يجسد هذه 	 

الوقائع.

 رسم تعبريى يجسد مأساة 	 

هؤالء األطفال.

نرش بوسرتات ملصق عليها 805

صور أطفال - واضحة املعامل - 

ضحايا الحروب والنزاعات يف 

أوضاع مأساوية.

نرش صورة لطفل رضيع تبنته 806

املمثلة انجلينا جويل، تويف 

والده يف الحرب، ووصفته 

الصحف بالالجئ.

نرش صور ألطفال مختبئن 807

مع أرسهم يف الكهوف بسبب 

ويالت الحرب.

نرش صور وفيديوهات تتضمن 808

مشاهد دموية ألشالء أطفال 

وجثثهم ورضع تم إنقاذهم 

من تحت األنقاض.
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رابعاً: الصور الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

عدة صور تم تركيبها يف صورة 809

واحدة إلبراز صورة أطفال نامئن 

بالشوارع، وآخرين يتعاطون 

املخدرات، وفئة ثالثة تعيش 

وسط القاممة. 

ــارع، يف  ــة الش ــال يف وضعي ــح األطف ــف مالم كش

مشــاهد تنتهــك آدميتهــم، وحقهــم يف الحيــاة 

شــديدة  صــور  وتكــرس  الصحيــة،  والرعايــة 

الســلبية عنهــم، رغــم كونهــم ضحايــا.

متويه وجه األطفال.	 

 تصميم ونرش انفوجراف 	 

يوضح أعداد األطفال يف 

وضعية الشارع.

نرش صور ألطفال يف وضعية 810

الشارع يعملون يف مهنة جمع 

القاممة.

نرش صور ألطفال نامئن يف 811

الشارع

نرش صورة ألطفال يف وضعية 812

الشارع يدخنون 

صور وفيديوهات يظهر فيها 813

عدد من أطفال يف وضعية 

الشارع أثناء تعاطيهم املخدرات.

صور وفيديوهات ألطفال يف 814

وضعية الشارع مقبوض عليهم.

صور ألطفال مبالبس ممزقة يف 815

الشوارع.

نرش صور وفيديوهات تتضمن 816

لقطات مأساوية عن األطفال 

يف وضعية الشارع، وتشغيل 

األطفال.

 بث فيديوهات ألطفال يف 817

وضعية الشارع بعدة بلدان 

يروون مأساتهم. 

صور أرشيفية ألطفال يف املدارس 818

ال عالقة لهم باألطفال يف وضعية 

الشارع.

كشــف هويــة أطفــال تــم الــزج بهــم، وهــم 

الشــارع. ليســوا يف وضعيــة 
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تابع رابعاً: الصور الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صور ألطفال يف وضعية 819

الشارع ميارسون التسول يف 

الطرق العامة
االتجــار  ضحايــا  األطفــال  هويــة  كشــف 

واالســتغالل االقتصــادي مــن قبــل العصابــات 

التســول. يف  املتخصصــة 

متويه صور األطفال.	 

 نرش صورة تعبريية تجسد 	 

مأساة تسول األطفال.

 نرش كاريكاتري يناهض 	 

ظاهرة الزج باألطفال يف 

أعامل التسول.

نرش صورة طفلة تجلس يف 820

الشارع لبيع الحلوى، وتذاكر 

دروسها يف الوقت ذاته.

نرش صور ألطفال أثناء خطوبتهم 821

وزفافهم تعبرياً عن ظاهرة زواج 

األطفال.

كشــف هويــة ومالمــح األطفــال ضحايــا الــزواج  

املبكــر، مــا يشــكل انتهــاكاً لحقــوق هــؤالء 

األطفــال يف الحيــاة والتعليــم والرعايــة الصحية، 

فضــالً عــام يثــريه مــن إحبــاط لــدي الجمهــور.

متويه وجه األطفال.	 

 تصميم “انفوجراف” 	 

باالعتامد عىل األرقام 

واإلحصائيات ينذر 

بخطور الظاهرة.

 نرش صور تعبريية أو 	 

رسوم مناهضة للظاهرة

نرش صور فتيات ضحايا الزواج.822

نرش صورة لطفلة يف الثامنة من 823

عمرها تُوفيت بسبب العنف 

الجني من زوجها األربعيني.

فيديو لطفلة أثناء زفافها لرجل 824

مسن “يتجاوز عمره الـ 50 

عاماً”، والتقاطهام صور الزفاف.

بث فيديوهات أثناء محاورة 825

ضحايا زواج القارصات “ 

متزوجات/ مطلقات”.

نرش صورة لطفلة صغرية تحمل 826

ابنها.
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تابع رابعاً: الصور الخطأ املرتبطة باستغالل األطفال )اتجار، زواج، عمل...(

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صور أرشيفية ألطفال عىل 827

هامش مضامن زواج األطفال، ال 

عالقة لهم بالواقعة.

ــزج  ــال، وال ــح أطف ــة ومالم ــن هوي ــف ع الكش

ــا. ــم به ــة له ــع ال عالق ــم يف وقائ به

متويه وجه األطفال.	 

تصميم انفوجراف يوضح 	 

باألرقام تفاقم ظاهرة 

االتجار باألطفال.

نرش صور تعبريية	 

نرش صور مأساوية ألطفال عىل 828

هامش مضامن االتجار بالبرش. 
كشــف هويــة ومالمــح األطفــال يف مضامــن 

شــديدة الســلبية توصــف األطفــال بســلعة 

ــا. ــن بيعه ميك

نرش صورة ألطفال رضع واضحة 829

املعامل والتفاصيل مصحوبة 

بعنوان”افتتاح أول متجر لبيع 

األطفال يف العامل”.

نرش صور أرشيفية ألطفال 830

أجانب عىل هامش مضامن عمل 

الطفل، ال عالقة لها باملنت.

الكشــف عــن هويــة ومالمــح أطفــال ال ذنــب 

لهــم يف الواقعــة.

نرش صور وفيديوهات أطفال 831

يعملون يف مهن خطرة بالورش.
كشــف هويــة األطفــال يف مشــاهد شــديدة 

ــاة والتعليــم  القســوة تنتهــك حقوقهــم يف الحي

ــة. ــة الصحي ــة والرعاي والحامي

نرش صور فتيات يعملن 832

كمعينات يف املنازل، يف أوضاع 

تنتهك حقوقهن يف الحياة 

والتعليم الرعاية الصحية.



106

تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

خامساً: الصور الخطأ املرتبطة بالعنف اللفظي ضد األطفال

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور الخطأم

نرش صورة الطفل ضحية العنف 833

“صورة يف الكردونة”.

كشــف هويــة ومالمــح األطفــال ضحيــة العنــف 

اللفظــي، رغــم أن ذلــك يخالــف مواثيــق الطفل 

التــي تنــص عــىل عــدم عــرض صــور األطفــال يف 

متويه وجه األطفال.	 أي مشــهد مــن مشــاهد العنــف.

نرش رسوم كاريكاتريية.	 

بث فيديو لطفل رضيع داخل 834

كيس يف القاممة، وهو يبيك.

فيديو لطفل يحبس دموعه 835

أثناء توبيخ والدته له »العنف 

اللفظي«.

نرش بوسرت عليه صورة لطفلة 836

مصحوبة مبصطلح أطفال فاقدو 

السند، رغم أنه ال عالقة لها 

بالواقعة.

نرش صور لطفل يبيك بشدة 837

بسبب سخرية أصدقائه منه.

نرش فيديوهات أثناء محاورة 838

األطفال ضحية العنف اللفظي.

نرش صورة طفل تويف إثر 839

استنشاقه ملبيد حرشي يف 

الواقعة التي عرفت إعالمياً بـ 

“طفل املبيدات الحرشية«.

بث فيديو عن طفل عريب مصاب 840

بالرسطان “10 معلومات مؤثرة 

عن طفل الرسطان”.

نرش صورة لطفل أسيوي عارياً 841

ُصنف بأنه أكر األطفال بدانة 

يف العامل.

نرش صورة أرشيفية ألطفال 842

أجانب عىل هامش مضامن 

تحمل إهانة لفظية لألطفال رغم 

كونهم ال عالقة لهم بالواقعة.

كشــف هويــة ومالمــح أطفــال تــم الــزج بهــم، 

رغــم كونهــم ليســوا ضحايــا للعنــف اللفظــي.



إعالم صديق للطفولة

ث
ثال

 ال
ور

مح
ال

107 دليل اسرتشادي

سادساً: الصور الخطأ بشأن األطفال ذوى اإلعاقة

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

نرش صورة لطفلة دون ساقن.843

يف  الطفــل  وهويــة  مالمــح  عــن  الكشــف 

ــره بشــكل  أوضــاع شــديدة الحساســية، وتصوي

املســتجدي، مبــا يشــكل إيــذاًء نفســياً ومعنويــاً 

ــه. ــل، وأرست ــق الطف يف ح

متويه وجه الطفل.	 

 التوقف عن نرش مثل 	 

هذه الصور ملا تسببه من 

أذى نفي ومعنوي.

نرش صورة طفل مبتور األيدي.844

بث فيديو لطفل ذى إعاقة 845

سمعية ووالدته تستغيث 

وتعرض كُلْيتها للبيع لعالجه.

نرش صورة طفلة صامء، مصحوبة 846

بعنوان »إيالف طفلة األربع 

سنوات ال تسمع وال تتكلم.. من 

ينقذها”

نرش صورة طفل ذى إعاقة 847

برصية، مصحوبة بعنوان »عزيز 

بات كفيفاً ويحتاج إىل عملية 

عاجلة الستعادة برصه”. 

نرش صورة لطفل لديه إعاقة 848

تحمله أمه عىل ظهرها.
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سابعاً: الصور الخطأ املرتبطة بالعنف الجسدي ضد األطفال

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور الخطأم

نرش صورة طفل واضحة املعامل 849

والتفاصيل، عر عىل جثته متفحمة.

 كشف هوية ومالمح األطفال ضحايا العنف 	 

الجسدي يف مشأهد مأساوية، خاصة مع بيان 

آثار التعذيب، والحرق يف مختلف أجزاء جسم 

الطفل.

 إظهار األطفال يف مشاهد قد تسبب آذًى نفسياً 	 

ملن يطالع صورهم وفيديوهاتهم، سواء من 

الجمهور العام أو من جمهور األطفال.

متويه وجه األطفال.	 

نرش رسوم تعبريية. 	 

نرش صورة طفلة مشوه الوجه بسبب 850

اعتداء كلب عليه.

نرش صورة لجسم طفل موضح بها 851

تشوهات جراء الرب الذي تعرض له.

نرش طفل ينزف دماً بعد رضبه 852

واالعتداء عليه.

نرش صورة األطفال الذين تُوفوا بسبب 853

العنف والتعذيب. 

نرش صورة طفل أثناء تعذيبه عىل يد 854

أحد اإلرهابين، قبل قيامه بقتل الطفل.

نرش صور أطفال  يتم تعذيبها بتقليع 855

أظفارها وحرقها بالسجائر. 

بث فيديو لطفل يبيك بشدة بسبب 856

تعرضه للرب.

نرش صورة أرشيفية لطفلة أجنبية تبيك 857

ال عالقة لها بالواقعة.
 الكشف عن مالمح طفلة ال عالقة لها بالواقعة.	 

بث فيديو أثناء محاورة طفلتن تعرضتا 858

للتعذيب من قبل والدهام.

- كشــف هويــة ومالمــح األطفــال ضحايــا العنــف 

الجســدي يف مشــأهد مأســاوية، خاصــة مــع 

بيــان آثــار التعذيــب، والحــرق يف مختلــف أجــزاء 

جســم الطفــل.

- إظهــار األطفــال يف مشــاهد قــد تســبب أذى 

ملــن يطالــع صورهــم وفيديوهاتهــم،  نفســياً 

ســواء مــن الجمهــور العــام أو مــن جمهــور 

األطفــال.

متويه وجه األطفال	 

تجنب تذكري األطفال 	 

بوقائع مؤملة ذات أثر نفي 

سيئ.

نرش فيديو متثيي يجسد 	 

الواقعة أو صور تعبريية، 

بدالً من صور األطفال يف 

أوضاع شديدة السوء؛ ملا 

فيها من انتهاكات كثرية 

كالرب والتعذيب والطعن.

تجنب عرض مشاهد 	 

مأساوية كاملالبس امللطخة 

بالدماء؛ ملا تسببه من أذى 

نفي للجمهور العام أو 

لجمهور األطفال.

 بث فيديو يتضمن لقاء مع طفلن 859

تعرضا للطعن.
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ثامناً: الصور الخطأ املرتبطة بالطفل ذوى السلوك النادر أو غري املألوف

البديل الفني االسرتشادي أوجه الخطأالصور/  الفيديوهات الخطأم

بث فيديوهات لألطفال ذوي 860

السلوك غري املألوف، أثناء تنفيذهم 

سلوكيات ال تتناسب مع صغر سنهم. 

كشــف هويــة األطفــال يف مشــاهد تكــرس 

هــؤالء  مامرســة  عــن  ســلبية  لصــورة 

ــة أو  ــوم النيئ ــأكل اللح ــواء ب ــال س األطف

ــاول الزجــاج  ــال بأســنانهم، تن حمــل أطف

وقطــع النــريان، شــد الســيارات وعبورهــا 

ــن  ــن أع ــط م ــتخراج زل ــم، اس ــن فوقه م

ــي  ــاهد الت ــن املش ــا م ــال،  وغريه األطف

ــال. ــراءة األطف ــع ب ــض م تتناق

 حذير من خطورة تلك 	 

املشاهد عىل األطفال 

وعدم تقليدها، وتجنب 

إرشاك األطفال يف أوضاع 

خطرة.

- نرش رسم تعبريى أو 	 

جرافيك يجسد الواقعة.

نرش صور األطفال ذوي السلوك غري 861

املألوف، أثناء تجسيدهم حركات 

غريبة. 

نرش صور ألطفال مع وصفهم 862

بصفات ال تتناسب مع صغر سنهم، 

وتحمل مبالغة يف غري موضوعها، 

مثل املعجزة وأضخم املواليد 

والعمالق. 

كشــف هويــة ومالمــح األطفــال، ونعتهــم  

بصفــة ســلبية.

ذكر الواقعة دون 	 

استخدام تعبريات ذات 

دالالت سلبية، وعدم نرش 

صورة الطفل.

تاسعاً: الصور الخطأ املرتبطة بالطفل ضحية اإلدمان واملخدرات

البديل الفني االسرتشاديأوجه الخطأالصور/ الفيديوهات الخطأم

صورة لطفل يدخن سجائر.863

كشف هوية الطفل ومالمحه. 
 متويه صورة الطفل 	 

ضحية اإلدمان.

 نرش انفوجراف عن 	 

أعداد األطفال ضحايا 

اإلدمان.

 نرش رسم يجسد الواقعة، 	 

ُمركّزاً باألساس عىل 

الجانب التوعوي.

صورة أرشيفية ليس لها عالقة مبنت 864

 Drugs الخر لطفلة تكتب كلمة

وتظهر سعادتها بها.

صورة أرشيفية لطفل ال عالقة له 865

بواقعة اإلدمان.

صورة أرشيفية لطفل يلف سجائر 866

املخدرات.

فيديو لطفل  يتعاطى املخدرات.867

فيديو ألم مدمنة وطفلتها الصغرية، 868

طفلة عمرها 5 شهور مدمنة هريوين.
ــن  ــة ع ــورة مضلل ــوان وص ــج لعن الرتوي

الطفلــة الرضيعــة.

نرش صور لفتيات صغريات بإحدى 869

الدول، يف سياق تقرير عن إدمانهن 

ملخدرات صناعية تزيد من قدرتهن 

عىل الرتكيز وجذب االنتباه

كشــف هويــة فتيــات صغــريات ال عالقــة 

لهــن بالواقعــة املذكــورة. 
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تصحيح املصطلحات والصور الخطأ املتداولة 
حول األطفال بوسائل اإلعالم العربية

الدليل في أرقام:

3

9

9

662

108

99

869

عدد الفئات التي شملها الدليل

قا�ة تصحيح املصطلحات الخطأ املتداولة حول األطفال
بوسائل اإلعالم العربية

قا�ة تصحيح الصور الخطأ املتداولة حول األطفال
بوسائل اإلعالم العربية 

قا�ة املصطلحات الخطأ

قا�ة املصطلحات الغامضة

قا�ة تصحيح الصور الخطأ

إج�يل عدد املصطلحات الخطأ والغامضة والصور الخطأ






