دليل التعاون اإلعالمي
لخطوط مساندة الطفل

وإذاأردنا ان نحقق
هدفنا،عليناحينئذ،تسليحأنفسنا
بسالح املعرفة ،وحاميةأنفسنا
بالتوحد والتعاضد”.
-مالاليوسف زاي

مقدمة
أثناء سنوات عميل املبكرة مع خط مساندة الطفل يف جنوب افريقيا ،اكتشفت قوة العمل مع
االعالم ،ليس فقط إلبراز قضايا العنف ضد األطفال ،ولكن أيضا الطالع العموم ،وعىل األخص
األطفال ،عىل الخدمات املتوفرة للوقاية واالستجابة بشكل مناسب للقضايا املتعلقة بحاميتهم.
وقد أدركت ،يف بعض األحيان ،أنني أحمل ارا ًء تختلف جدا ً عن اراء الصحافيني تجاه األطفال ،وما
يتعرضون له من عنف ،وما يتوجب وضعه من اسرتاتيجيات للوقاية واالستجابة .مل أكن أعرف الكثري
عن الصحافة وما الذي ميكن فعله عمليا عند محاولة رفع مستوى وعي الجمهور بقضية قد يفضل
الكثريون عدم معرفة يشء عنها.
وقد ساعدين الصحفيون واملراسلون وغريهم من اإلعالميني عىل فهم كيفية عمل االعالم ،وأهمية
القدرة عىل بيع الصحف ،والكتب ،واملواد البرصية املالمئة لألنرتنت والتلفزيون .وبدورنا قمت
أنا وزماليئ يف خط مساندة الطفل مبساعد ة هؤالء اإلعالميني والصحفيني عىل التعرف عىل قضايا
العنف ضد األطفال ومدى تأثريها ،واسرتاتيجيات الوقاية ،سواء تلك املستندة إىل الدالئل أو تلك
املستندة إىل املامرسة .وقد ًمكن هذا االمر اإلعالميني الذين عمل معهم خط مساندة الطفل من
كتابة مواد نوعية زادت من وعي الجمهور وتفهمه للتحديات التي تواجه األطفال .وقد تطور
تبادل املعرفة هذا حول األطفال والتغطية اإلعالمية املسؤولة الخاصة بهم ليصبح اآلن مساقا يد ًرس
كدبلوم جامعي يف الصحافة واألطفال.
وبالطبع ،عىل املرء أن يأخذ يف عني االعتبار حامية األطفال من وسائل االعالم ،إذ قد يتسبب ظهور
قضية طفل ما إىل العلن يف معاناة إضافية للطفل ،أو زيادة ضعفه .وهذا األمر أدى ،يف بعض
األحيان ،إىل حدوث توترات بني الصحفيني وخط مساندة الطفل ،وكان علينا دامئاً أن نذّكر أنفسنا
(وممثيل وسائل االعالم) بجوهر عملنا ،وهو حامية األطفال.
وقد حدثت إحدى أكرث الرشاكات إثارة خالل عميل مع وسائل االعالم أثناء عملية اصالح القوانني
بعد تفكيك نظام الفصل العنرصي ،االبارتايد ،وخالل سنوات الحكومة الدميقراطية املبكرة يف جنوب
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أطفال فريق كرة قدم يف مدينة ليام
يتحدثون مع مراسل صحفي

مقدمة
فاملعرفة واالسرتاتيجيات التي يتضمنها امللف هي ذات قيمة كبرية تضمن أن
يتم طرح قضايا األطفال أمام الجمهور بأسلوب مسؤول وفاعل .فهؤالء الذين
يستخدمون هذا امللف ،سيكونون قادرين عىل تجنب األخطاء الكثرية التي
ارتكبتها أنا خالل هذه الرحلة.

افريقيا .فقد كانت بعض مجموعاتنا السكانية تجهل متاما ،أو لديها وعي ضئيل بالوضع الذي كان
يعيشه غالبية األطفال يف جنوب افريقيا ،ومبدى ما كانوا يتعرضون له من حرمان ،وكيف كانت
سياسة الفصل العنرصي تنتهك حقوقهم اإلنسانية .وقد ساعدت وسائل اإلعالم يف زيادة الوعي
بحجم معاناة األطفال ،كام أسهمت أيضا يف خلق وعي عام حيال ما هو مطلوب عمله من أجل
ضامن التمسك بحقوق األطفال .وخالل تلك الفرتة ،عمل خط مساندة الطفل يف جنوب افريقيا
ورشكائه من مقدمي الخدمة لألطفال مع كل صنوف وسائل االعالم من أجل التثقيف والتحفيز،
ولوضع قوانني وسياسات من شأنها تأمني تقديم خدمات متساوية توفر حامية شاملة لحقوق
األطفال.
إن دليل التعاون اإلعالمي هذا سيمكّن القارئ واملستخدم من التعامل مع االعالم بشكل مثمر،
دفاعا عن قضية حقوق األطفال
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أطفال فريق كرة قدم يف مدينة ليام
يتحدثون مع مراسل صحفي

ما الغاية منوضع دليل للتعاون اإلعالمي
خاص بخطوط مساندة الطفل؟
إن التعاون الوثيق بني خطوط مساندة الطفل والرشكاء اإلعالميني ميكن أن يفيض إىل منهج أكرث فاعلية يف تقديم الخدمات لألطفال
والشباب .وعىل املدى البعيد يساعد مثل هذا التعاون عىل تقوية نظام وآليات حامية األطفال يف أي بلد.
ولكن التحدي يكمن يف حقيقة أن عمل املؤسسات اإلعالمية يف أي بلد ال يتقاطع مع عمل خطوط مساندة الطفل بشكل تلقايئ .إذ
ميكن أن تقوم أية وسيلة إعالمية محلية بتطوير برامج لألطفال والشباب بدون استشارة هذه الخطوط أو اإلشارة إليها .كام ميكن أن
يقوم خط مساندة الطفل بإدارة عملياته املعتادة دون التفكري بأن الربامج التلفزيونية واالذاعية قد تكون وسائل لتعميق الوعي بالقضايا
التي يروج لها .كام قد يقوم رشيك اعالمي بتطوير برامج تلفزيونية واذاعية بدون تضمني رؤى الشباب يف هذه الربامج .ولذلك يجب
بناء وتعزيز التعاون بني رشكاء االعالم وخطوط مساندة الطفل.
ووصوال إىل صياغة دليل التعاون اإلعالمي هذا ،فقد تم استشارة ومقابلة خمسة رشكاء اعالميني ،وأحد عرش خط مساندة ،وخمسة
ممثلني عن الشباب ممن لديهم رؤى وخربات مختلفة .كام ساهمت أربع زيارات اىل اليونان ،والفلبني ،والبريو ،وجنوب افريقيا يف
تعظيم الرثوة املعلوماتية املستخدمة يف الدليل.
إننا نأمل ،بهذه الوثيقة ،أن نوفر معلومات وأدوات مفيدة لـ خطوط مساندة الطفل التي مل تقم بعد باستكشاف أو تنفيذ رش ٍ
اكات مع
وسائل إعالم محلية ،وأن نعزز التعاون بني خطوط مساندة الطفل ورشكاء االعالم حيثام تواجد مثل هذا التعاون.
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بدون دعم الرشكاء اإلعالميني ،تف ًوت خطوط
مساندة الطفل الفرصة للتحدث عن أعاملها.
وبدون خطوط مساندة الطفل ،يخفق الرشكاء
االعالميون يف الحصول عىل الصورة الكاملة
للحقائق التي يواجهها األطفال والشباب كل يوم.
يهدف دليل التعاون اإلعالمي اىل تحسني آليات
التعاون بني قطاع االعالم وخطوط مساندة
الطفل.
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طفلة تشــارك يف برنامج حواري حول يوم األطفال العاملي للبث
 ICDBعــى راديو كابيتال إف إم ()Capital FM

البداية
 .1تشكل معرفة الطرف للطرف
اآلخر األساس للتعاون الناجح

الظروف الصعبة .وتستخدم هذه الخطوط يف عملها العديد
من املنهجيات لضامن أن يجد األطفال من يتحدثون إليه
يف أي وقت من األوقات .وتشمل هذه املنهجيات الخدمات
الهاتفية ،والرسائل النصية ،والدعم عرب اإلنرتنت من خالل
الربيد اإللكرتوين ،والدردشة واملنتديات ،والصناديق املغلقة
يف املدارس واملراكز املجتمعية ،والخدمات الربيدية ووحدات
االتصال املتنقلة .ويستمع املرشدون يف خطوط املساندة كذلك
إىل األطفال باهتامم كبري ويحيلوا األطفال إىل الجهات املناسبة
ويقدمون املساعدات الطارئة عند الحاجة .وإىل جانب ذلك،
تشكل خطوط مساندة الطفل مصادر غنية للمعلومات حول
قضايا حقوق األطفال ألنها تتابع األسباب التي تدفع األطفال
والشباب للتواصل معها .كام تعترب البيانات التي متتلكها خطوط
املساندة معيارا ً مفيدا ً لتقييم درجة تنفيذ حقوق الطفل يف بلد
ما .وميكن أيضاً استخدامها عىل املستويني الوطني واإلقليمي
كمصدر مهم للمعلومات وكأداة لجهود املنارصة املشرتكة.

تتمتع خطوط مساندة الطفل بخربة كبرية وواسعة يف التعامل
مع األطفال والشباب ،وهي يف العادة نقطة االتصال األوىل
لألطفال عندما يتواصلون مع خدمات حامية األطفال ،إىل
جانب كونها واحدة من السبل األكرث ثقة ضمن أي نظام حامية
أطفال يف الدول .فخطوط مساندة الطفل مؤهلة للرد عىل
مختلف االستفسارات والقضايا التي يطرحها األطفال ،والتي
ترتاوح ما بني تقديم املعلومات الرضورية وإنقاذ الطفل يف

الرشكاء اإلعالميون املحليون

تشكل معرفة الطرف للطرف اآلخر إىل جانب احرتام العمل
الذي يقوم به الطرف اآلخر املبدأ األسايس ألي رشاكة بني طرفني
أو أكرث .ومن غري املحتمل أن تؤيت أي عالقة مثارها إن مل تفهم
املنظامت املعنية طبيعة املهام التي يقوم بها الطرف اآلخر
وميثاق الرشف الذي تقوم عليه إجراءاتها .لذلك ،وقبل امليض
قدماً للحديث عن منهجيات هذا الدليل وأهدافه ،علينا أن
نع ّرف أهم األطراف املعنية به وأن نقدم ملحة عامة حول ما
تقدمه وكيف ميكنها دعم األعامل التي يقوم بها كل طرف.

خطوط مساندة الطفل

إن الرشكاء اإلعالميني املحليني هم املنظامت غري الحكومية أو
الكيانات الخاصة التي تعمل يف أي دولة واملنخرطة يف تطوير
وإنتاج املنشورات املطبوعة و/أو الربامج التي تذاع عرب التلفاز
أو اإلذاعة .ويشري مصطلح «املواد اإلعالمية املطبوعة» يف هذا
الدليل إىل الصحف واملنشورات ذات األهمية الخاصة سواء

املطبوعة و/أو النسخ اإللكرتونية منها .وغالباً ما يستخدم
الرشكاء اإلعالميون املحليون منصات وسائل التواصل االجتامعي
للتواصل مع جمهورهم الذي يتسم بالتفاعل وبشكل متزايد.
ولكن لن يتم أخذ وسائل التواصل االجتامعي مثل فيسبوك
وتويرت ويوتيوب يف الحسبان يف هذا الدليل.
تعد وسائل اإلعالم مصدرا ً قوياً إليصال قضايا حقوق الطفل
للجمهور املناسب؛ إذ ميكن للربامج أن متس القلوب وتؤثر عىل
األشخاص الذين يشاهدون ويسمعون هذه الربامج التي تذاع
يف مختلف املنصات اإلعالمية مثل التلفاز واملحطات اإلذاعية.
كام ميكن للربامج التلفزيونية واإلذاعية املعدة إعدادا ً جيدا ً أن
تحدث فرقاً إيجابياً يف حياة األطفال ،أو حتى تنقذها ،حيث
تغطي تلك الربامج املجتمعات املوجودة يف األماكن التي يصعب
الوصول إليها ،واملواطنني القاطنني يف املدن الكبرية وممثيل
الحكومات املحلية والوطنية وأعضاء املجتمع املدين.

تعد وسائل اإلعالم مصدراً قوياً إليصال قضايا
حقوق الطفل للجمهور املناسب
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األطفال والشباب
عادة ما يتم تهميش مشاركة الشباب يف سياسات حامية
األطفال ،فنحن منيل ألن نرى الشباب واألطفال يف صلب قضايا
تحتاج إىل معالجة ،وال نراهم جز ًءا من حل هذه القضايا.
إن مشاركة الشباب هي محور تركيز مرشوع «أخبار ودادا
لألطفال» ،الذي أطلقته منظمة «صحافة حرة بال حدود» ،إىل
جانب كونها يف محور فلسلفة منظمة «تشايلد هيلب الين
إنرتناشيونال» .وتشكل وجهات نظر األطفال والشباب جوهر
نرشات األخبار التي يقدمها مرشوع «أخبار ودادا لألطفال»،
التي ينتجها منتجون إعالميون بالغون مبشاركة الشباب الصغار؛
إذ يختار الشباب املوضوعات التي تهمهم ويشاركون يف
املقابالت ويبدون رأيهم ويقدمون ردود أفعالهم تجاه مختلف
القضايا .وباملثل ،فقد أطلق العديد من خطوط مساندة الطفل
جلسات استشارية للنظراء وسلسلة من املبادرات الشبابية.
ولذلك ،فإنه ال ميكن استثناء املمثلني الشباب عند التأسيس
ألي عالقة رشاكة قوية بني خطوط املساندة والرشكاء اإلعالميني
املحليني.
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أطفال يشــاركون يف برنامج حواري عىل راديو بالل
يف يــوم األطفال العاملي للبث اإلذاعي
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 .2مزايا الرشاكة مع وسائل اإلعالم وتحدياتها
ملاذا ينبغي عىل خطوط مساندة الطفل والرشكاء اإلعالميني التعاون فيام بينهم؟

من وجهة نظر خطوط املساندة ،ميكن لوسائل اإلعالم أن:

من وجهة نظر وسائل اإلعالم ،فإن خطوط مساندة الطفل تُ كنها من:

تصل إىل رشيحة أوسع من السكان ،مبا يف ذلك األطفال والشباب واألهايل واملعلمني وعامة
الناس ،وتعريفهم بالخدمات والعمليات والقيمة املضافة التي توفرها خطوط املساندة؛

طرح قصص ومعلومات وحقائق وبيانات وبحوث صادقة وميكن االعتامد عليها حول
القضايا املتعلقة باألطفال.

تثقيف عامة الناس حول خدمات حامية الطفل والوسائل املستخدمة لدعم األطفال
والشباب الذي يحتاجون للمساعدة؛

متكني جمهورها ،حيث تساعد خطوط املساندة الرشكاء اإلعالميني يف معرفة كيفية معالجة
املواضيع ذات الصلة باألطفال والشباب.

تدعم خطوط املساندة يف جهودها الرامية إىل تعزيز صورتها اإليجابية لدى الجمهور
والتواصل مع املانحني املحتملني لعقد فعاليات لجمع التربعات؛
توفر معلومات دقيقة وموثوقة حول قضايا األطفال والشباب بهدف زيادة مستوى الوعي
لدى املواطنني وحشدهم وتعزيز تعاطفهم تجاهها؛
تشجيع مشاركة الشباب من خالل إرشاك الشباب يف تقديم الربامج وإعداد املجالت التي
تناقش قضاياهم؛
تعزيز انتشار خطوط املساندة ورشكاء اإلحالة الخاصة بها من خالل التعريف بحمالت
املنارصة وأهم املبادرات التي تطلقها هذه الخطوط؛
التأسيس لحوار حول السياسات ومامرسة الضغوط عىل صناع القرارات والسياسات من
خالل طرح املواضيع ذات االهتامم عىل الجمهور.

ومع ذلك ،ال يخلو أي جهد تعاوين من وجود مخاطر وتحديات ال بد من معالجتها والتغلب عليها ،خاصة عند التعامل مع األطفال والشباب الذين يحتاجون
للرعاية والدعم
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بشكل خاص ،فإن بعض الرشكاء اإلعالميني ال ميكنهم:

ويف املقابل ،فإن املنظامت اإلعالمية تعاين من:

إدراك املدى الكامل مليثاق رشف خطوط املساندة وسياسة الرسية الخاصة بها؛

بطء اإلجراءات لدى بعض خطوط املســاندة؛

إدراك أنظمة حامية الطفل والترشيعات املحلية؛

عدم االلتـزام باملواعيد النهائية الصارمة؛

التدرب عىل كيفية التعامل مع القضايا الخاصة بحقوق الطفل بشكل خاص؛

اإلجـراءات الرسية ،مثــل الحظر التام عىل نرش صور األطفال؛

التحقق من املعلومات والبيانات التي قامت بجمعها قبل نرشها أو إذاعتها؛

محتوى الرســالة الذي ال يتناســب أحياناً مع الربامج اإلعالمية.

تقديم منشورات أو برامج متوازنة ،حيث مييل بعض الرشكاء اإلعالميني إىل إضفاء طابع
املشاعر عىل القصص ،وتحريف الحقائق وخلق وصامت عار لألطفال واألرس.

يعالج هذا الدليل معظم هذه القضايا ويوفر حالً توافقياً جيداً من خالل األمثلة للمنظامت اإلعالمية وخطوط مساندة الطفل.
© Free Press Unlimited

مقابلة مع أطفال املدارس من أجل برنامج كاناســتارا
التابــع ملرشوع أخبار ودادا لألطفال يف بنغالديش
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 .3دليل التعاون اإلعالمي
اشــتمل اإلطار الذي تم تأسيســه عند وضع هذا الدليل عىل
الجوانب التالية للعالقة بني خطوط املســاندة ووســائل اإلعالم:

يتدرج دليل التعاون اإلعالمي من إيجاد رؤية مشــركة وهدف مشــرك إىل وضع خطة عمل .وســيوفر كل قســم أمثلة عىل
التعــاون مــع وســائل اإلعالم ميكن لخطوط املســاندة أن تكيفها مع عملها اليومي مع الــركاء اإلعالميني املحليني .وميكن أيضاً
أن يســاعد هذا الدليل خطوط املســاندة يف صياغة مذكرات تفاهم مع هؤالء الرشكاء ،وتحديد دليل إرشــادي حول اســتخدام
وســائل اإلعالم للبيانات وتحديد مدونة ســلوك خاصة مبشــاركة الشــباب .ويأمل هذا الدليل أن يســاعد يف تحقيق األهداف
التالية:

تشــارك االهتامم برفاه األطفال والشباب

مناقشــة املزيــد مــن املعلومات الحديثة حول قضايا األطفــال لتصبح جزءا ً من الربامج اإلعالمية؛

امتالك الخربات من قبل خطوط املســاندة والرشكاء
اإلعالميــن ،كل يف مجال عمله

أن تنظر وســائل اإلعالم املحلية إىل خطوط املســاندة بوصفها رشيك أســايس يف منهجية حامية األطفال وأن تتواصل مع هذه
الخطــوط عندما تتحدث عن قضايا األطفال؛
أن تنظر خطوط املســاندة إىل وســائل اإلعالم ليس بوصفها أداة وحســب ،بل كرشيك يف منهجيتها لحامية األطفال؛
أن تغــر وســائل اإلعــام ،نظرا ً ملعرفتها بالعمل الذي تقوم به خطوط مســاندة الطفل ،منط تفكريهــا وعقليتها عند التعامل مع
املواضيع الحساســة ،وذلك بأن تُبدي املزيد من الحساســية لخصوصيات التعامل مع األطفال؛

وضع بروتوكوالت للتعاون ،عىل أال تشــكل أي خرق 		
لسياســات كال الجهتني
تعزيز مشــاركة الشباب
التنســيق من خالل فريق اتصال
التفكري يف أشــكال التعاون األنســب لرسالة خطوط املساندة.

أن تتعلم وســائل اإلعالم املحلية كيفية مناقشــة قضايا األطفال ليس عىل أســاس كل حالة بعينها ،ولكن عىل أســاس شــمويل
ويف ســياق منهجية أشمل لحامية األطفال؛
أن ينخرط الشــباب يف وضع برامج هادفة وأن مينحوا املزيد من املســاحة يف هذه البيئة التي تتمحور حول البالغني.
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رؤية وخربات
وثقة مشرتكة
© TV Cultura - NAPA

طفــل يف تارابوتو ،بريو يتحدث مع صحفي

رؤية وخربات وثقة مشرتكة
ســيناقش هــذا الفصــل بالتحليل عمل خطوط مســاندة الطفل ودور الرشكاء اإلعالميني والتداعيــات األخالقية للعمل مع األطفال ومزايا
انخراط الشــباب يف التعاون اإلعالمي .وإىل جانب ذلك ،ســيرضب أمثلة حول الطرق التي ميكن لخطوط املســاندة من خاللها متكني
وســائل اإلعالم من إدراك املبادئ األساســية التي يقوم عليها عملها.

 .1عمل خطوط مساندة الطفل ودور وسائل اإلعالم
عمل خطوط مساندة الطفل
ميكن لخطوط مســاندة الطفل أن تؤســس لعالقة تعاون ناجحة مع وســائل اإلعالم من خالل إرشاكها يف أســلوب عملها .وتشــمل بعض
أمثلة التواصل مع وســائل اإلعالم ما ييل:
توفري تقارير مناســبة لوســائل اإلعالم بناء عىل البيانات التي ُجمعت؛
دعوة وســائل اإلعالم لزيارة مراكز االتصال يف خطوط املســاندة؛
اصطحابها لزيارة رشيك إحالة واحد عىل األقل مع خطوط املســاندة؛
مناقشــة أهم املجاالت التي يشــملها عمل خطوط املساندة؛
تقديم ملحة عامة للرشكاء من وســائل اإلعالم حول الســياق األشــمل لخطوط املســاندة ،مثل نظام حامية األطفال لدى دولة ما؛
تعريفهم باإلجراءات التي يتبعها املرشــدون عند اإلجابة عىل االتصاالت التي ترد لخطوط املســاندة.
قد تتوقف بعض خطوط املســاندة عند العمل الذي يقوم به مركز االتصال لديها ،ولكن من شــأن منح وســائل اإلعالم نظرة عىل
السلســلة الكاملــة لعملياتهــا ،مثل عمليات اإلنقاذ ونظام اإلحالة ،أن يُعطيها فكرة شــاملة عــن الخدمة ،ليقدم الرشيك االعالمي
باملقابل املســاعدة يف تحديد الفجوات يف النظام.

عىل سبيل املثال ،قام خط مساندة الطفل يف
أوغندا بتطبيق عدد من الطرق إلرشاك الرشكاء
اإلعالميني يف عملياته ،ومبا يتجاوز الدورات
التدريبية والزيارات التعريفية .واشتملت هذه
الطرق عىل مشاركة تقارير خط املساندة ،ودعوة
ممثيل وسائل اإلعالم لحضور االجتامعات مع
أصحاب املصلحة ،وتخصيص مقعد ملمثيل وسائل
اإلعالم يف اللجنة التوجيهية لخط املساندة ودمج
اإلعالميني يف فريق دراسة الحاالت ،املسؤول عن
متابعة الحاالت.

ق ّدم خط «بسمة طفل» يف اليونان مثاالً رائعاً
حول كيفية قيام خطوط املساندة بتوضيح
إجراءاتها التشغيلية للرشكاء من وسائل اإلعالم؛
إذ طور خط املساندة سلسلة من متارين املحاكاة
النظرية حول األدوات واآلليات التي يتم تفعيلها
عندما يتم فقدان أي طفل .إن تقديم محاكاة
حقيقية للعمليات التي يقوم بها فريق البحث
واإلنقاذ التابع لخط املساندة عند فقدان
األطفال هو طريقة جيدة لتعريف وسائل اإلعالم
والجمهور باآلليات املتبعة يف كل مرة تطلق فيها
الرشطة نظام اإلنذار الخاص بفقدان األطفال.
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دور وسائل اإلعالم

وسائل اإلعالم املطبوعة

كثريا ً ما يتم التقليل من شأن الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم
يف أنظمة حامية الطفل .وعادة ما يُنظر إىل وسائل اإلعالم كأداة
وفرصة لتعريف أكرب قدر من الجمهور مبخاوف األطفال والشباب،
وبالتايل كوسيلة لزيادة الوعي بخط مساندة الطفل والخدمات
التي يقدمها .وبشكل ما يُنظر إليها عىل أنها املرحلة النهائية من
عملية جرى خاللها االنتهاء من إنشاء املحتوى وال يبقى سوى
نرشه.

تشــر عبارة وســائل اإلعالم املطبوعة إىل املنشــورات الورقية التي يتم توزيعها عىل شــكل كتب ومجالت ودوريات ونرشات إما
مطبوعــة أو عــر اإلنرتنت .وتعد هذه الوســائل طريقة ســهلة لنرش الوعي أو توجيه اإلعالنات ملنطقــة جغرافية معينة ،ناهيك
عن انتشــارها الدائم لدى املســتهلكني وإمكانية اســتخدامها لوقت أطول مقارنة بوســائل اإلعالم األخرى .وميكن لوكاالت اإلعالم
املطبوع تقديم ما ييل لخطوط مســاندة الطفل:

مثة العديد من األسباب التي تدفع وسائل اإلعالم للتواصل مع
خطوط مساندة الطفل .وتشمل هذه األسباب حاجتها لإلحصاءات
أو البيانات املبارشة حول قضية تثري اهتاممها ،أو للحصول
عىل تفاصيل خاصة بقضية متعلقة بشاب ،أو للخربة املتعلقة
مبوضوع خاص بحقوق األطفال ،أو للحصول عىل عدد املكاملات
الهاتفية التي تلقاها خط املساندة بعد عرض هذا الخط يف
برنامج تلفزيوين أو إذاعي .ويف بعض األحيان ،تبادر وسائل اإلعالم
وتدعو ممثيل خطوط املساندة للمشاركة يف برامجها التلفزيونية
أو اإلذاعية .ويف هذه الحاالت ،يحصل الجمهور عىل متثيل دقيق
وصادق للقضايا التي يواجهها األطفال والشباب بشكل يومي.
وفيام ييل بعض الطرق التي ميكن لوسائل اإلعالم من خاللها دعم
خطوط مساندة الطفل.
إن وسائل اإلعالم هي أكرث من مجرد وسيلة أو فرصة؛ إذ ميكن أن
تكون رشكاء ال يقدرون بثمن لخطوط املساندة ،وفاعلني أساسيني
ميكنهم اإلسهام يف تطوير قصة ناجحة وإنتاجها وتوزيعها .كام
أن وسائل اإلعالم خرباء يف بلورة نقاش سيايس حول قضية ما،
ومواجهة الصور النمطية واملفاهيم الخاطئة ،واملساهمة يف التوعية
من خالل تقديم وجهات نظر بديلة .وإذا ما خطط لجميع ما ذكر
بعناية ،فإنه ميكن أن يكون مفيدا ً للغاية لألطفال والشباب ،وذلك
من خالل تعزيز األنشطة التي ترعاها خطوط مساندة الطفل.

مقــاالت مخصصة لعمليات خطوط املســاندة وخدماتها؛
تقاريــر حــول قضايا خاصة بحامية األطفال وحول برامج خطوط املســاندة؛
افتتاحيــات تركز عىل موضوعات ذات أهمية؛
نــر البيانات اإلحصائية؛
نــر قصــص حقيقية وقضايا خاصة باألطفــال لتعزيز تعاطف الجمهور؛
تخصيــص عمــود للشــباب يتيــح لهم عرض أخبار يومية أو تقديم أفكارهــم ووجهات نظرهم حيال موضوع محدد؛
إجراء مقابالت مع العاملني يف خطوط املســاندة لتقديم اإلرشــاد والنصائح الوقائية ودعم األطفال والشــباب؛
تغطيــة اإلحاطات الصحفية؛
إعــادة إنتاج النرشات الصحفية واإلعالنات؛
دعــم حمالت نرش التوعية؛
نرش املواد التســويقية لخطوط مســاندة الطفل ،مثل امللصقات والشــعارات والصور ،وما إىل ذلك.
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مؤمتــر صحفي يعرض تقريـرا ً وحملة عىل مواقع التواصل االجتامعي
أطلقتها مؤسســة أنار ومؤسســة ميتوا للتصدي للتنمر.

التلفاز
ن التلفاز رشيك إعالمي قوي ،فهو وسيلة مبارشة وفورية
وميكنها الوصول لجمهور أكرب وأكرث تنوعاً ،مبا يف ذلك األشخاص
ذوي املستويات التعليمية األقل أو الذين يقطنون أماكن
معزولة .كام أن الرسائل التي يتم مشاركتها من خالل التلفاز
هي األكرث فعالية وتأثريا ً ،ولكنها األكرث كلفة أيضاً .ميكن ملحطات
التلفاز الرشيكة مساعدة خطوط مساندة الطفل من خالل:
نرش اإلعالنات العامة حول فقدان األطفال من خالل إعادة
إنتاج ملصقات األطفال املفقودين؛
بث برامج لتعزيز الوعي حول عمليات خطوط مساندة
الطفل وخدماتها (املجانية) والحمالت الوطنية التي تستهدف
األطفال والشباب واآلباء واملعلمني والجمهور (وتعالج
موضوعات اإلساءة واالتجار باألطفال والتنمر ،وما إىل ذلك).
اإلعالن عن األيام الدولية مبا يف ذلك اليوم العاملي لخطوط
مساندة الطفال ( 17أيار/مايو) واليوم العاملي لألطفال
املفقودين ( 25أيار/مايو) من كل عام؛
بث تقارير تلفزيونية حول قصص أطفال حقيقية ،وتسليط
الضوء عىل دور خطوط مساندة الطفل واألدوات واآلليات
املستخدمة ،والتعاون والرشاكات العابرة للحدود إىل جانب
دور املتطوعني؛
استضافة عاملني يف خطوط مساندة الطفل يف نرشات األخبار
والربامج الوثائقية التي تعرض عىل شاشة التلفاز لزيادة
الوعي حول القضايا ذات الصلة باألطفال ولتسهيل تبادل
املعلومات.
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مقابلة راديو  Teleradyo DYABمع شــيال إستابيلو
وميليســا أليسون من برنامج Bantay Bata 163

اإلذاعة
يعمل البث اإلذاعي بشكل فعال للتوعية وتثقيف الجمهور
حول قضايا محددة ويف مناطق بعينها .وعادة ما تستضيف
الربامج اإلذاعية خرباء وأشخاص يستمتع األشخاص باالستامع
إليهم أثناء جلوسهم يف منازلهم .ينظر إىل اإلذاعة ،ويف كثري من
األحيان ،عىل أنها صحيفة ناطقة ،ألنها تستخدم بشكل أسايس
ملعرفة آخر األخبار واألحداث .وباإلضافة لذلك ،فإنها تبث قصصاً
قصرية ،واقعية كانت أم خيالية ،كام أنها أقل تكلفة من التلفاز.
وتشمل األمثلة عىل التعاون مع املحطات اإلذاعية ما ييل:
إجراء مقابالت مع مسؤويل خطوط املساندة ومديريها
للحديث عن قضايا مثل حامية األطفال والعقاب البدين وزواج
األطفال وتوزيع املساعدات عىل األطفال ،وما إىل ذلك؛
الرتويج لخطوط املساندة وأنشطتها (ففي بعض املناطق،
ذكرت تقارير إذاعية حول أطفال مفقودين أرقام خطوط
مساندة الطفل)؛
بث مقتطفات من قصص أطفال ناجني من اإلساءة واألمراض،
ليصبحوا مصادر إلهام وخاصة ألولئك الذين يعانون من
ظروف مشابهة أو لألشخاص الذين يتواصلون مع خطوط
املساندة؛
برامج حوارية يستمر كل واحد منها لساعة أو ساعتني
وتناقش مواضيع عامة حول حامية األطفال ،مبا يف ذلك دور
خطوط مساندة الطفل؛
تغطية مبارشة للفعاليات العامة (مثل اإلحاطات الصحفية،
وتدشني الحمالت واأليام الدولية) وإجراء مقابالت مبارشة.
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التدريب وورش العمل لبناء القدرات
تتمتع خطوط مساندة الطفل بالخربة يف تقديم االستشارات
لألطفال والشباب الذين يواجهون مختلف أنواع املشاكل يف
حياتهم اليومية .فيام تتمتع املنظامت اإلعالمية بخربة يف حشد
الدعم املجتمعي من خالل إيصال الرسائل للجمهور بفضل
عملها كمراقب ومحرك للتغيري .ولذلك ،ينبغي أن تستفيد
خطوط املساندة من وسائل اإلعالم عن طريق التعلم من
خرباتها .وفيام ييل بعض األمثلة عىل الدورات التدريبية وورش
عمل بناء القدرات التي ميكن للمنظامت اإلعالمية عقدها.

أدرج خط مساندة الطفل يف جنوب أفريقيا دورة
تدريبية حول الوعي اإلعالمي خالل اجتامعه
العام السنوي .وحظي مدراء األقاليم بفرصة عرض
مقاطع فيديو مدة كل منها دقيقتني حول عمل
خط مساندة الطفل باستخدام املبادئ البسيطة
يف مجال الصحافة املجتمعية ،التي تقوم عىل
اضطالع املواطنني العاديني بدور فاعل يف جمع
املعلومات وإبالغها وتحليلها وتوزيعها لجمهور
معني باستخدام األجهزة املحمولة .وستمكن
ورشة العمل هذه خط مساندة الطفل يف جنوب
أفريقيا من تطوير محتوى ذو صلة وممتع،
خاصة عند العمل مع األطفال يف امليدان .ومل تكن
الدورة التدريبية لتتحقق لوال الدعم الذي قدمته
مجموعة “فوسيليال ميديا”.

يف استجابة لالنتشار املتزايد للمحتوى التلفزيوين غري الهادف يف بريو ،نظمت
و“ ”TV Culturaورشة عمل بعنوان “تطوير دليل مرجعي لوسائل اإلعالم حول حامية حوق األطفال واملراهقني
وتعزيزها” .وعقدت ورشة العمل بدعم من املجلس الصحايف يف البريو ،واملجلس االستشاري لإلذاعة والتلفزيون،
ومعهد تدريب املعلمني الشباب واملراهقني واألطفال العاملني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .وشارك
يف ورشة العمل  46صحافياً وخبريا ً يف مجال أخالقيات الصحافة واهتاممات األطفال واإلعالم .وخالل ورشة العمل،
أطلق املجلس االستشاري حملة (احرتام الجدول الزمني لألرسة من  6صباحاً وحتى  10مسا ًء) .وأخريا ً ،شارك
جميع الصحافيني يف ورشة عمل هدفت إىل تحديد جميع املقاالت التي تخالف حقوق األطفال ،وقدموا حلوالً
بديل ًة من خالل عرض املقاالت الصحفية نفسها بعد إخضاعها للمبادئ التي تعلموها خالل ورشة العمل.
“”Teléfono Anar Peru
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أطفال يتدربون يف ورشــة عمل يف أريكويبا يف البريو
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 .2مشاركة األطفال والشباب وأخالقيات العمل مع األطفال
مشاركة األطفال والشباب
حرصت خطوط مساندة الطفل منذ سنني عىل دمج هذا املبدأ يف خططها االسرتاتيجية .وفيام نجح بعضها يف إيجاد مساحة مناسبة
للشباب يف عملية صنع القرار عندما يتعلق األمر باألنشطة واملبادرات التي تطلقها خطوط املساندة ،ما تزال خطوط مساندة أخرى
تستكشف طرق إرشاك الشباب يف عملياتها اليومية.
يستطيع الشباب إضافة وجهات نظر جديدة حول القضايا التي تؤثر عليهم وتختص بهم .كام تؤدي مشاركتهم إىل اتخاذ قرارات مستنرية
أكرث دقة وصلة وميكن تنفيذها .إن الشباب خرباء يف قضاياهم اليومية ما يحتم االستامع إىل توصياتهم وتطبيقها.
أما العاملني يف وسائل اإلعالم ،فقد ال يأخذون وجهات نظر الشباب بعني االعتبار ،ألن جمهورهم الرئييس هم من البالغني ،وال يُنظر إىل
األطفال والشباب عىل أنهم متابعني لوسائل اإلعالم الرئيسية ،ولذلك ،يتم إعداد املحتوى دون أخذهم بعني االعتبار .وهذا هو سبب
ضعف متثيلهم يف وسائل اإلعالم ،وحتى حني يتم متثيل األطفال يف وسائل اإلعالم ،فعادة ما يتم تصويرهم عىل أنهم ضحايا أو تصويرهم
بصور منطية سلبية .وفيام ييل بعض الطرق التي ال ينبغي عىل وسائل اإلعالم استخدام املحتوى الخاص باألطفال من خاللها:
تعليقات األطفال الجادة التي تثري الضحك لدى البالغني؛
صورا ً ألطفال “جميلني” إلضافة مزيد من السحر؛
صور أطفال يف أوضاع مأساوية ،إلثارة املشاعر ،رغم أن هذه الصور ال تعزز احرتام الطفل لنفسه؛
األطفال الذين يتم التقليل من شأنهم؛
بالغون يتحدثون باسم األطفال ،رغم معرفة األطفال املزيد عن املوضوع؛
جعل األطفال يترصفون كالحيوانات املوجودة يف السريك؛
بالغون يتبجحون بجهل األطفال
© Free Press Unlimited

فتاة تشــارك يف برنامج  Naya Pustaالتابع
ملــروع أخبار ودادا لألطفال يف نيبال

بالغون يق ّولون األطفال ما مل يقولوه ،أو يقاطعونهم؛
إظهار األطفال مبظهر سلبي عندما ال يكونون كذلك؛
اإلشارة اىل الشباب بوصفهم مصدر للمشاكل.
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يكمن جوهر هذا القضية يف كيفية تعزيز مشاركة الشباب يف
التعاون مع وسائل اإلعالم ،دون الوقوع يف فخ التالعب ورفع
العتب.
ويف سبيل تعزيز مشاركة الشباب ،يجب التواصل مع األطفال
والشباب من خالل املستويات الخمسة التالية:
 .1االستامع إليهم

أظهر الرشكاء اإلعالميون يف مرشوع أخبار ودادا لألطفال أنه ميكن تصميم املشاريع التي تركز عىل األطفال واملدفوعة
بهم وتنفيذها وتقييمها بشكل إيجايب .وتشمل األمثلة الناجحة عىل نرشات أخبار الشباب أخبار الجيل (التي ينتجها
ويبثها العديد من املحطات التلفزيونية يف غانا) ،ونايا بوستا (نيبال) ،ونابا (البريو) وبونا رستانغ (التي تنتجها وتبثها
مجموعة فوسيليال ميديا يف جنوب أفريقيا) .وشكلت هذه املشاريع مصدر معلومات وإرشاك ومتكني ،ليس فقط
للجمهور املستهدف فحسب ،ولكن أيضاً للمشاهدين الثانويني ،من اآلباء واإلخوة واألخوات ،وغريهم من األقارب.
لالطالع عىل تحليل أشمل لألهداف التي حققتها شبكة أخبار ودادا لألطفال ،يرجى االطالع عىل مسح جمهور أخبار
ودادا لألطفال

 .2دعمهم للتعبري عن رأيهم
 .3أخذ وجهات نظرهم بعني االعتبار
.4إرشاكهم يف عمليات صناعة القرار بشكل فاعل ومبارش من
أجل مشاركة وجهات نظرهم ومناقشتها
.5التشارك يف سلطة اتخاذ القرار ومسؤولياتها من خالل
التفاوض أو اإلجامع أو التصويت.
ومن أجل تعزيز املشاركة الفاعلة للشباب يف املشاريع اإلعالمية،
يجب عىل خطوط مساندة الطفل والرشكاء اإلعالميني القيام مبا
ييل:
تحديد األطفال والشباب الذي سيشاركون يف املرشوع من
خالل عمليات التوظيف واالختيار
الحصول عىل موافقة الشباب واآلباء ومقدمي الرعاية
إعداد األطفال والشباب للمشاركة من خالل االتفاق وتوضيح
التوقعات املشرتكة
تحديد احتياجات األفراد ومعالجتها من أجل ضامن املشاركة
الفعالة
معالجة القضايا األخالقية
تحديد املكان املناسب

أطلق خط بسمة الطفل يف اليونان مبادرة ( ،)YouSmileوهي شبكة خاصة بالطلبة املتطوعني ،والتي تعمل من أجل:
تعزيز فكرة وثقافة التطوع لدى الشباب
تشجيع األطفال للتعبري عن ابتكارهم
توفري األدوات الرضورية لضامن االستامع لألطفال
إيجاد بيئة تجمع األطفال املتطوعني من مختلف الدول وتشجيع مشاركتهم الفعالة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر
عىل حياتهم
إعالم األطفال والشباب وزيادة الوعي بينهم
وتشمل األدوات التي تستخدمها مبادرة  YouSmileموقع إلكرتوين تفاعيل ومحطة تلفزيون وإذاعة عرب اإلنرتنت
ومنصة تعلم إلكرتوين تتيح التفاعل املبارش بني املشاركني .وتشجع مبادرة  YouSmileالشباب لالتصال بخطوط
مساندة الطفل أو إرسال بريد إلكرتوين إليها عندما يواجهون أي مشاكل ،أو يرغبون يف اإلبالغ عن أي قضية
أو طلب املساعدة .ويتعاون املشاركون مع الرشكاء اإلعالميني من خالل إعالمهم بأخالقيات العمل مع األطفال
وأهمية مشاركة األطفال والشباب يف برامجهم.
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أخالقيات العمل مع األطفال
تتحقق مشاركة األطفال والشباب الهادفة عندما يتم إرشاكهم
يف التخطيط ملرشوع ما وتطويره وتنفيذه .ولكن ال ينبغي أن
تقترص هذه املشاركة الفعالة عىل ذلك ،بل أن تنطوي عىل
منهجيات أخالقية وآمنة وال تحيز فيها ومناسبة لألطفال ،وهو
ما يعني رضورة الرتحيب مبشاركة الشباب والسعي لها مبا
يتوافق مع قواعد ومعايري السلوكيات أو املامرسات الصحيحة،
وأن تتم يف بيئة محمية ،وضامن املساواة يف املعاملة واملشاركة
الدميقراطية ،واالمتثال ألعامر املشرتكني وميولهم وقدراتهم.

ا بد من إيجاد إرشادات أخالقية واتباعها من
قبل املنظامت التي تعمل من األطفال والشباب.
ويجب أن يتم إعالم املنظامت الرشيكة حول
هذه اإلرشادات وااللتزام بها.

وميكن لخطوط مساندة الطفل أن تُرص عىل امتثال الرشكاء لسياسة الرسية ،كام ميكنها تعريفهم بأخالقيات العمل مع األطفال.
وإىل جانب العنرصين املذكورين أعاله ،يُدرج االتحاد الدويل للصحافيني عنارص أخرى يجب أخذها بعني االعتبار عند إرشاك
األطفال والشباب يف اإلعالم ،وهي:
ينبغي أن تأخذ أي فعالية صحفية ضعف األطفال بعني االعتبار
ينبغي أن يسعى فريق االتصال للوصول إىل التميز من حيث الدقة والحساسية
عند التعامل مع القضايا اإلعالمية الخاصة باألطفال ،يجب عدم نرش صور ترض بهم
عند نرش مواد تتعلق باألطفال ،يجب عدم استخدام الصور النمطية وعرضها بشكل مثري
ينبغي التفكري دامئاً بتداعيات نرش أي مواد تخص األطفال
يجب عدم وضع صور األطفال مامل يصب ذلك يف مصلحتهم
يجب منح األطفال ،كلام كان ذلك ممكنا ،حق الوصول إىل وسائل اإلعالم للتعبري عن آرائهم الخاصة دون أي تأثري
يجب عدم استخدام صور لألطفال ذات محتوى جنيس
يجب التحقق من وثائق أي منظمة تتحدث باسم األطفال أو متثل مصالحهم
يجب عدم تقديم املال لألطفال أو لذويهم أو املسؤولني عنهم ملواد ترتبط برفاههم

لكن وقبل العمل عىل مرشوع تشاريك ،يجب عىل خطوط
مساندة الطفل والرشكاء اإلعالميني أخذ عنرصين بعني االعتبار،
أال وهام:

أما خط مساندة الطفل يف إيرلندا ،فإنه ال يُعطي أي قصص لوسائل اإلعالم إىل بعد التأكد من صبغها
بصبغة مبهمة وتغيري أي معلومات تُشري إىل هوية صاحبها .ويف حال امتلكت أي وسيلة إعالم القدرة عىل
الوصول إىل مركز االتصال التابع للخط ،فال بد أن توقع عىل اتفاقية رسية تختص باستخدام املحتوى الذي
تقوم بجمعه ،مع اإلشارة إىل أن املحتوى مسجل وليس مبارش.

ضامن منح الشباب الفرصة للتحقق من دقة ترجمة البالغني
للمحتوى وما إذا سيتم التشاور معهم حول تفسريات البالغني
له.

ال يشارك خط “بسمة طفل” يف اليونان أي معلومات تختص بقصة بعينها إال بعد أن يبلغ األطفال سن
الرشد ويُعطون اإلذن مبشاركة قصصهم (مثالً يف حالة وجود طفل عاش يف دار للرعاية وأراد أن يشارك
قصته بعد أن يكرب)

ضامن رسية الشباب وعدم تحديد هوياتهم والحصول عىل
موافقتهم عىل استخدام أي عمل فني؛
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رغم التوقيع عىل سياسات الخصوصية وإعطاء التعليامت الخاصة بأخالقيات التعامل مع األطفال،
فإن هنالك عدد من املخالفات التي يتم ارتكابها ،والتي تشمل اإلفصاح عن:
أي معلومات حول األرسة ،دون الحصول عىل موافقة أفرادها.
اسم عائلة القارصين
تفاصيل تختص بعنوان املكان الذي وقعت فيه انتهاكات حقوق الطفل.
يجب عىل خطوط مساندة الطفل معرفة كيف ميكنها الحد من مثل هذه املخالفات عند تناول
قضايا حقوق األطفال يف وسائل اإلعالم ،ولكن كيف ميكنها إدارة مثل هذه القضايا؟
ميكن لخطوط مساندة الطفل أن تطلب من وسائل اإلعالم عدم الرتكيز عىل قصص بعينها والرتكيز
بدالً من ذلك عىل القضايا األشمل ،مثل اإلساءة اىل األطفال أو األطفال الذين ال يوجد معهم مرافق.
ويف بعض األحيان ،يكون لدى الصحافيني قصة ما ولديهم فكرة حول كيفية عرضها.
ويف حال وقوع انتهاك لرسية األطفال أو خصوصيتهم ،ينبغي تذكري املنظامت اإلعالمية وإنذارها
ومتابعتها إذا تطلب األمر ذلك ،ثم تهديدها باتخاذ إجراءات قانونية عن طريق خط املساندة.
ولكن ،ينبغي إيجاد توازن بني هذه املنهجية والطريقة الدبلوماسية ،ألن الهدف النهايئ يكمن يف أن
يُدرك الرشكاء اإلعالميون مدى خطورة املسألة املطروحة.
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مقابلة مــع طفل من ضواحي مدينة ليام

ميتلك خط املساندة يف جنوب أفريقيا سياسات رسية تُطبق عىل جميع التعامالت
مع الرشكاء اآلخرين ،مبا يف ذلك وسائل اإلعالم .ويعمل خط املساندة عن كثب
مع مركز قانون الطفل ،ومقره جامعة بريتوريا ،والذي يرتافع حول القضايا ذات
الصلة باألطفال .وعملت الجهتان عىل قضايا يف املحكمة الدستورية ويبحثان
حالياً بالسياسات اإلعالمية والقضايا التي تدور حول نرش صور األطفال ،وتقديم
تفاصيل حول هوية األطفال ،وما إىل ذلك .ويف بعض األحيان ،يعقد خط املساندة
دورات تدريبية لطلبة الجامعات حول أخالقيات التعامل مع قصص األطفال.
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وضع خطة
عمل
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عائلــة مــن تامانغ تتعلم التصوير ضمــن فلم ( CHHAAROالغبار) ،وهو فلم وثائقي
يــدور حــول األطفال الذين يعملون يف املناطــق املكونة من قامئن الطوب يف نيبال.

وضع خطة عمل
سينصب الرتكيز يف هذا القسم عىل أهمية التواصل مع وسائل اإلعالم بشكل فعال من خالل إدارة
اتصاالت أو ضابط اتصاالت .ثم سنتناول إيجابيات وسلبيات الرشاكات قصرية وطويلة األجل مع
رضب بعض األمثلة لكل منها .وأخريا ً ،سيعرض القسم رؤية حول كيفية إعداد املحتوى اإلعالمي
واللغة التي ينبغي استخدامها ملخاطبة الجمهور املستهدف.

 .1إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم
مبجرد االنتهاء من إرساء القواعد األساسية وفهم كل رشيك لطبيعة عمل الرشيك اآلخر واملبادئ
األساسية ،فإن الوقت يكون قد حان إلعداد عقد .ويف هذا الصدد ،يقع ضباط االتصال يف قلب
االسرتاتيجيات اإلعالمية ،فهم مسؤولون عن صورة املنظمة العامة ومصداقيتها ،ويجب أن يكونوا
عىل اطالع كامل بكافة شؤون املنظمة .ومن املعروف أنه إذا ما سارت العالقات اإلعالمية عىل خري
ما يرام ،فلن يلحظ أي شخص وجود هذه العالقات ،ولكن ستتوجه أنظار العامل بأرسه إليها يف حال
وقوع خطب ما .ولذلك ،فمن املهم إيجاد إدارة اتصاالت مهنية من أجل تعزيز وإدارة الرشاكات مع
الرشكاء اإلعالميني.

يقع ضباط االتصال يف قلب االسرتاتيجيات اإلعالمية ،فهم مسؤولون عن
صورة املنظمة العامة ومصداقيتها ،ويجب أن يكونوا عىل اطالع كامل بكافة
شؤون املنظمة .ومن املعروف أنه إذا ما سارت العالقات اإلعالمية عىل خري ما
يرام ،فلن يلحظ أي شخص وجود هذه العالقات ،ولكن ستتوجه أنظار العامل
بأرسه إليها يف حال وقوع خطب ما.

مثة عدد من النصائح العامة التي ميكن تقدميها لضباط اتصال خطوط مساندة
الطفل عند التواصل مع وسائل اإلعالم ،والتي تشمل:
احرتم الوقت ،يجب أن تراعي األوقات الصارمة التي تضعها املنظامت اإلعالمية
تواصل مع الصحافيني ،احرص عىل التواصل مع وسائل اإلعالم بشكل منتظم
للحفاظ عىل استمرارية العالقة
أحسن الكتابة ،واحرص أن يكون املحتوى الذي تكتبه واضحاً ونقياً
كن دقيقاً وواقعياً ،احرص أن تكون جميع بياناتك موثقة بشكل جيد
فكر من وجهة نظر الوسائط املتعددة ،أضف بعض الصور ملادتك املكتوبة أو
الشفوية
كن متاحاً للتواصل ،وللرد عىل االستفسارات وأعد االتصال يف أرسع وقت ممكن
كن متحمساً ،قد تكون معتادا ً عىل املواد وقد تكون مكررة بالنسبة لك ،لكنها
جديدة بالنسبة للقارئ
حافظ عىل الوعود التي تقطعها ،كن موثوقاً وصادقاً ومحل ثقة
حافظ عىل أعصابك ،قد تحتاج للتحيل بالكثري من الصرب عند التعامل مع وسائل
اإلعالم
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طفــل يتحــدث يف برنامج حواري حول يوم األطفال
العاملي للبث عىل راديو ســابيينتبا (.)Sapientia

يتكون الفريق الصحفي واإلعالمي لدى خط مساندة بسمة الطفل يف اليونان من خمسة أعضاء ميتلكون خربة
يف مجال الصحافة واالتصال .وهم يشكلون أول نقطة اتصال مع الصحافيني الذين يستقصون عن قضايا محددة
وللطلبات اإلعالمية اليومية .وتشمل مهام هذا الفريق تويل العالقات مع وسائل اإلعالم الدولية واملحلية وإدارة
الفعاليات .وفيام ييل بعض مهامهم:
جمع القصاصات الصحفية والتقارير الدعائية
كتابة النرشات الصحفية ،واألخبار واملقاالت واملواد اإلعالمية وامللفات اإلعالمية ،وتحريرها ونرشها
التعاون من الرشكاء اإلعالميني لتسليط الضوء عىل عمل املنظمة وأنشطتها
إدارة األزمات وتويل طلبات وسائل اإلعالم الخاصة بالقضايا الخطرة ذات الصلة باألطفال الضعفاء (مثل حاالت
األطفال املفقودين واإلساءة لألطفال)
القيام بأنشطة الناطق اإلعالمي
إعداد مواد وحمالت لتعزيز الوعي وتطويرها وتنفيذها عىل املستويني الوطني والدويل
تنظيم فعاليات صحافية واملشاركة فيها (مثل اإلحاطات الصحفية والفعاليات العامة)
تطوير الهوية املؤسسية للمنظمة واملحافظة عليها
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طفــل يتحــدث يف برنامج حواري حول يوم األطفال
العاملي للبث عىل راديو ســابيينتبا (.)Sapientia

ميتلك خط مساندة الطفل يف إيرلندا إدارة املنارصة واالتصال ،والتي تضطلع بدور متابعة وسائل اإلعالم
وإدارة وسائل التواصل االجتامعي وبناء عالقات مع الشخصيات واملؤسسات اإلعالمية ،وإعداد النرشات
الصحفية/املقاالت االفتتاحية ،وضامن أن تكون الرسائل مناسبة ،وطلب التغطية اإلعالمية إىل جانب
إدارة االتصاالت الداخلية والخارجية .وإىل جانب ذلك ،يعمل فريق االتصال مع فريق جمع التربعات
ومدير الفعاليات لتنظيم فعاليات جمع التربعات .ويطمح الفريق بأن يطلق مبادرات توعوية خالل هذه
الحمالت (مثل مبادرات مواجهة التنمر).

ميتلــك خــط مســاندة الطفل يف أوغندا ،والذي يعمل تحــت مظلة وزارة النوع االجتامعي والعمل
والتنمية االجتامعية ،ضابط اتصال/عالقات عامة ،هو نفســه املتحدث الرســمي باســم الوزارة .وتشتمل
أدوار هذا املســؤول عىل وضع املحتوى لوســائل اإلعالم املطبوعة واملســموعة واملرئية ،وكتابة جميع
املحتوى الخاص باالتصاالت الداخلية والخارجية .وفيام يخص خط املســاندة ،يحرص هذا املســؤول عىل
التحقــق مــن جميــع املعلومات الصادرة (قصص الحــاالت ،والوثائقيات ،وما إىل ذلك) لضامن عدم انتهاك
حقــوق األطفــال أثناء العملية ويتعاون مــع دور اإلعالم (وخاصة اإلعالم املطبوع) لضامن إدراج خط
املساندة يف منشوراتهم.

رغم عدم امتالك «تيليفونو أنار» يف البريو لفريق متخصص بإدارة العالقات اإلعالمية ،إال أنه يلجاً وضابط
االتصال الذي يعمل به إىل استخدام طلبات الحصول عىل معلومات لتسهيل الرد عىل أي استفسارات من
خارج املنظمة ،مبا يف ذلك تلك التي يقدمها الرشكاء اإلعالميون .ويستخدم «بانتاي باتا  »163يف الفلبني
منوذجاً مشابهاً لتحديد نوع من املعلومات التي ميكن طلبها .ميكن إيجاد منوذج عن هذا الطلب يف
امللحق .1
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 .2منهجيات التعاون
من األمور التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند التخطيط لرشاكة يف مجال االتصال ،هو ما إذا كان
خط املساندة يستفيد أكرث من رشاكة محددة (أي خاصة بكل مرشوع عىل حدة) أو من رشاكة
طويلة املدى مع وسائل اإلعالم .وتكمن الخطوة األوىل يف عملية اتخاذ هذا القرار يف تقييم خط
املساندةلوترية تجهيز املواد املعدة لالستخدام الخارجي ليكون مبقدوره بعد ذلك اتخاذ القرار يف
توقيع عقود قصرية أو طويلة املدى .فعىل سبيل املثال ،إذا اعتاد خط املساندة عىل تجهيز مقاالت
حول قضايا األطفال عىل أساس منتظم ،فرمبا ينبغي عليه التفكري يف خيار الدخول يف رشاكة طويلة
املدى مع مجلة مختصة بالشباب .ويعتمد القرار أيضاً يف بعض األحيان عىل ميزانية خط املساندة
و/أو ما إذا كان لديه بالفعل رشاكات مع منظامت إعالمية .إن من املهم،عىل أي حال ،التخطيط
السرتاتيجية إعالمية بشكل مسبق.

يعــد مــروع “أمرب ألريت” الذي أطلقه خط “بســمة الطفل يف اليونان” أحد
األمثلــة القليلــة عىل التعاون طويل األمد .وإىل جانب هدفه األســايس املتمثل يف
نرش املعلومات حول األطفال املفقودين عىل نطاق واســع ،فقد أســس لعالقات
إيجابية مع الصحافيني ،وفتح املجال واســعاً أمام تعزيز مســتوى التعاون
واالرتقاء مبســتوى فهمهم للدور والعمل الذي تقوم به خطوط املســاندة.

دخــل خط مســاندة الطفل يف أوغندا يف رشاكة مــع منظمة (بانوس) يف أفريقيا
الرشقيــة بهــدف تدريب الصحافيــن العاملني لدى املحطات اإلذاعية حول حامية
األطفال وإذاعــة القضايا املتعلقة باألطفال.
© Free Press Unlimited

طفل يشــارك يف برنامج  De Humo TVالتابع
ملبــادرة مرشوع أخبار ودادا لألطفال يف نيكاراغوا
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شكل التعاون اإلعالمي

برامج تبث عىل الهواء مبارشة عند وقوع قضايا مهمة تتعلق
بالعنف ضد األطفال أو كاستجابة ألوضاع طارئة.

يتمتع التعاون قصري املدى بوصفه اسلوب تفاعيل أكرث مع
األحداث ويعمل عىل أساس كل حالة بحالتها .وهذه املنهجية
مفيدة جدا ً يف إدارة األزمات واالستجابة لها ،ألن اهتامم وسائل
اإلعالم ينصب يف معظم هذه الحاالت عىل خط املساندة.
أما العالقات طويلة األمد ،فإنها تتطلب استثامرات أكرب ،تتجاوز
الجانب املادي ،لتشمل جانب التخطيط ،والتنفيذ والتقييم .وهذه
املنهجيات استباقية بطبيعتها ،من جهة أنها ال تنشأ بسبب حدث
معني ،ولكنها تسعى لتحقيق نتائج دامئة وأكرث استدامة .متيل
خطوط الطفل الراسخة ،ولكن ليس دامئاً ،لالنخراط يف عالقات
طويلة املدى مع وسائل اإلعالم ،وقد تكون هذه الخطوط الراسخة
بنت شبكة واسعة مع اإلعالميني لدرجة أنها ترى أن إقامة رشاكات
طويلة املدى هو أمر غري رضوري .وعىل الصعيد ذاته ،قد تتبنى
خطوط مساندة الطفل األصغر منهجيات استباقية لخلق وشحذ
االهتامم من جانب وسائل اإلعالم.

عالقات العمل مع املحطات اإلذاعية تتطور يوماً بعد يوم.
وتتسم املحطات اإلذاعية بأنها ذات طبيعة استباقية ألنها
تستضيف خطوط املساندة بشكل دوري للمشاركة يف الربامج
الحوارية .ومع ذلك ،يظل الخط الفاصل دقيقاً جدا ً ،كام
مالت بعض خطوط مساندة الطفل إىل امليل نحو املشاركة
عىل أساس كل حالة بحالتها يف اآلونة األخرية.

وإذا أردنا تحديد ما إذا كانت كل قناة من القنوات اإلعالمية
من حيث طبيعتها تفاعلية أم استباقية ،فيمكن القول بأن:
 تعاون خطوط مساندة الطفل مع وسائل اإلعالم املطبوعة
هو تعاون تفاعيل أكرث منه استباقي؛ إذ متيل خطوط املساندة
للتواصل مع وسائل اإلعالم املطبوعة (أو العكس) بسبب
حدث ما أو لتزايد االهتامم بقضية ما .ويف بعض األحيان ،يتم
ذلك التواصل من أجل حمالت املنارصة وزيادة الوعي.
تعاون خطوط مساندة الطفل مع املحطات التلفزيونية يتم
عىل أساس متخصص ويتم اللجوء إليه عند وجود أخبار مهمة
أو قضية يرغب خط املساندة يف نرشها أو مناقشتها .وعادة
ما يُدعى العاملون يف خطوط مساندة الطفل للمشاركة يف

أعــدت وأطلقت منظمة “صحافة حرة بال
حدود” ومنتدى نيبــال للصحافيني البيئيني
برنامجاً إذاعياً مجتمعياً يســمى ( )Mitiniلزيادة
الوعــي حــول زواج األطفال يف نيبال .ونتيجة لهذا
الربنامج ،ازداد عدد األطفال والشــباب الذين
يتصلون بخط مســاندة الطفل  1098يف نيبال
لإلبــاغ عن حاالت زواج أطفال.

التعاون مع وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت
عادة ما يجتمع ضباط وفرق االتصال يف خطوط مساندة
الطفل مع الرشكاء اإلعالميني أثناء الفعاليات التي ينظمها خط
املساندة ،واملؤمترات التي تستضيفها جمعيات الصحافيني
واملقابالت الشخصية التي ينظمها الرشكاء .ومع ذلك ،ليس
لجميع وسائل اإلعالم حضور محيل ،إذ متيل بعض املنظامت
اإلعالمية لتغطية األخبار والقصص الدولية فقط ،وبعضها تعمل
من خالل شبكة اإلنرتنت فقط .كام يوجد بعض الصحافيني
املستقلني وغري املرتبطني بأي منظامت إعالمية ،مثل املدونني

الذين ينرشون مقاالتهم عىل مواقعهم اإللكرتونية الخاصة،
ومدوين الفيديو الذين ينرشون مقاطع الفيديو عرب وسائل
التواصل االجتامعي .وتفرض هذه القيود عىل ضباط وفرق
االتصال تبني منهجيات أكرث مرونة تجاه هذه املنظامت
اإلعالمية وهؤالء الصحافيني.

دعا خط مســاندة الطفل “كندرتيليفون” يف
هولندا مــدون الفيديو املحيل ميتايب ملقره
للمســاعدة يف تعزيز الوعي حول قضية اإلساءة
لألطفال .وعــرض ميتايب تفاصيل هذه الزيارة من
خــال قناته عىل يوتيوب.
إن من املهم استخدام مواقع فيسبوك وتويرت ويوتيوب وريديت
للتواصل مع هذه املنظامت اإلعالمية وهؤالء الصحافيني.
وتعد «هفنغتون بوست» و»الغارديان» و»واشنطن بوست»
و»نيويورك تاميز» من األمثلة عىل هذه املنظامت التي تعمل
من خالل شبكة اإلنرتنت ،وقد يكتسب املدونون ومدونو
الفيديو شهرة محلية أو عاملية .لكن ونتيجة للتغريات املتسارعة
الوترية يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت من سنة ألخرى ،ينبغي
عىل ضباط وفرق االتصال يف خطوط املساندة أن يظلوا عىل
دراية بهذه االتجاهات للمحافظة عىل وجودهم يف وسائل
اإلعالم عرب اإلنرتنت.

ونتيجة للتغريات املتسارعة الوترية يف وسائل
اإلعالم عرب اإلنرتنت من سنة ألخرى ،ينبغي عىل
ضباط وفرق االتصال يف خطوط املساندة أن
يظلوا عىل دراية بهذه االتجاهات للمحافظة عىل
وجودهم يف وسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت.
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فتــاة تجــري مقابلة مع طفل خالل برنامج حواري حول
يوم األطفــال العاملي للبث عىل تلفزيونNBS TV

العنرص األخري من عنارص التعاون الناجح هو خطة العمل؛ أي
الطريقة التي ستقومون من خاللها بتنفيذ جميع املتغريات
التي اختارتها منظامتكم بشكل دقيق ،بغية تقييم ما إذا
كانت الرشاكة مع وسائل اإلعالم طريقة مثمرة لتعزيز مستوى
انتشاركم وعملكم .وإذا ما أردنا أن نلخص املتغريات التي متت
مناقشتها حتى اآلن ،فينبغي عىل خطوط املساندة والرشكاء
اإلعالميني:
تشارك اهتامم أصيل برفاه األطفال والشباب
امتالك الخربات ،كل يف مجاله
وضع بروتوكوالت للتعاون ،عىل أال تشكل أي خرق لسياسات
كال الجهتني
تعزيز مشاركة الشباب
التواصل من خالل فريق االتصال
التفكري يف أشكال التعاون األنسب لرسالة خطوط املساندة.
إذا قرر خط مساندة الطفل امليض قدماً ،فقد حان الوقت لوضع
بنية للمحتوى اإلعالمي لديكم .ويجب عىل خط املساندة ،عند
صياغة املحتوى ،أن يتأكد من أن الصيغة اإلعالمية التي وقع
عليها االختيار تتوافق مع الجمهور املستهدف وأن بنية الرسالة
واللغة املستخدمة فيها مالمئة للمستقبلني واملحتوى .ويقدم
الجدول أدناه بعض االرشادات الخاصة بتحديد رسائلكم اعتامدا ً
عىل نوع وسيلة اإلعالم.

“تحتاج منظامت املجتمع املدين الناجحة إىل اسرتاتيجية إعالمية مدروسة بشكل جيد ،وموظفي
اتصاالت مدربني ،إىل جانب امتالكها للوقت واملال الالزم لدعمهم .إذا ما أردتم أن توصلوا رسائلكم،
فال يكفي بأن تكونوا عىل حق ،بل يجب أن تتمتعوا باملهارة أيضاً .وال ينبغي أن تركنوا إىل كسب
عدد قليل من الصحافيني أو الشخصيات العامة من ذوي التأثري ،بل عليكم أن تنافسوا عىل وسائل
اإلعالم التقليدية واالجتامعية عىل حد سواء ،العامل القديم والجديد معاً”.
 -ليزا إسيكس وبراندن أولوفيس
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الصيغ اإلعالمية
بيانات صحفية

الجمهور

الصحافيني

الغاية

البنية أو العملية

مقابالت

اتصاالت األزمات

مؤمترات صحفية

مقابالت يجريها صحايف
إعالم الجمهور

املحطات اإلخبارية أوالً
الجمهور الحقاً

حمالت
حاالت الطوارئ الخاصة
بالسالمة
غايات ترويجية ،مثل
حملة ترويج

حمالت
غايات ترويجية
مشاركة املعلومات
التعليق ومشاركة وجهات
النظر

معالجة األزمة وانتشار
األخبار السيئة

نقاط ومالحظات أساسية
أع ّد أسئلة متوقعة
وعوامل مساعدة برصية

ع ّزز خطابك بأدلة ،مثل
أرقام /إحصاءات /صور
الوقت املقدر لدعم
الدليل هو  25-20ثانية
عىل األكرث.

األخبار
الجمهور العام ،إذا تم
إذاعتها

الحمالت اإلعالمية
متنوع

ينبغي الحرص عىل عدم
إدراج أي من القضايا التالية:
 تعزيز الوعي التثقيف تعزيز الصورة تعميق مستوى الفهمينبغي تجنب األهداف
العامة.
ينبغي أن يكون الهدف
محددا ً.

ينبغي أن يكون
املحتوى ذو الصلة
متصدرا ً للرسالة.

مراقبة ما يتم تناقله حول
املنظمة.
الرد عىل استفسارات
الصحافيني
كن واضحاً ورصيحاً

حدد ما الذي سيتم
تنفيذه (املحتوى) ومن
سيضعه (فريق خرباء)
ومتى (وقت تطوير
الحملة وتنفيذها)
فكر بكيفية قياس
املخرجات
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بيانات صحفية

الصيغة

اللغة

املزيد

مؤمترات صحفية

مقابالت

اتصاالت األزمات

الحمالت اإلعالمية

نص مكتوب
صفحة واحدة عىل
األكرث

شفهي – حتى مع تجهيز
املادة من قبل

شفهي – للتلفاز واإلذاعة،
رغم أنه ميكن أن يكون
الحوار مسجالً ومنقوالً
للحصول عىل دعم اإلعالم
املطبوع

مكتوب أو شفهي حسب
الطلب املقدم

املحتوى مكتوباً أو شفهياً
أو منشورا ً عرب وسائل
التواصل االجتامعي

بسيطة ،جاذبة،
متنوعة وجمل قصرية
أفعال ف ّعالة
كلامت أساسية
قاعدة األسئلة الخمس
(من /ماذا /ملاذا /أين/
متى)

يجب أن يكون املتحدث
طليقاً ولبقاً
 10دقائق لكل متحدث
(متحدثني عىل األكرث

تعتمد عىل الجمهور
كن مستعدا ً لإلجابة عن
األسئلة الحيادية والعدوانية
تحدث بشكل بطيء
وواضح
حاول أن تبدو رابط الجأش
حافظ عىل لباقتك
استخدم أسلوب الجرس،
أي أق ّر بسؤال الصحايف ،ثم
استخدم أداة لغوية( ،مثل
ولكن) لتنتقل بالسؤال إىل
منطقتك اآلمنة.

كن لبقاً ،بغض النظر عن
طبيعة األسئلة
ال تتوقع أو تكذب
إذا كان لديك سبب
منطقي لحجب املعلومات
فاذكره.
إذا تخبطت منظمتك،
فأقر بذلك ،واعتذر علناً
و ِعد بحلول فعالة الحتواء
الرضر

حرض مجموعات صحفية
يف وقت مسبق

جهز اقتباساً يلخص طرحك
ويكون واضحاً ومثريا ً
لالهتامم

معلومات التواصل
وروابط مفيدة

كن مقنعاً وصاحب
تأثري ومصدر إلهام
خاطب العقول
والقلوب
أخرب قصصاً وارسم
صورا ً وأوجد أحداثاً
استخدم حس الفكاهة
وعنرص املفاجأة
خاطب الجمهور
بلغتهم

ميكن لخطوط مساندة الطفل أن توقع مذكرة تفاهم مع الرشكاء اإلعالميني لتعكس أي اتفاقيات خاصة بخطة العمل .ويضم امللحق  2منوذجاً ملذكرة تفاهم.
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إعداد محتوى يناسب األطفال

اليوم العاملي لألطفال املفقودين

تجدر اإلشارة قبل أن ننهي دليل التواصل مع وسائل اإلعالم
هذا ،إىل أن جميع املبادئ والتوجيهات التي تعلمتها ينبغي أن
تُجسد يف مواد مناسبة لألطفال .وفيام ييل ثالثة أمثلة لقصص
مأخوذة من وسائل إعالم ملساعدة خطوط مساعدة الطفل.
وتلخص هذه األمثلة الثالث استخدام البيانات التي تجمعها
خطوط مساندة الطفل ،والقضايا الخاصة التي تواجهها ،وزيادة
الوعي حول قضايا بعينها ،واالحتفال بأيام حول حقوق األطفال.
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طفــل من منطقة األمازون يف
بريو يصور بالكامريا

يف الخامس والعرشين من شهر أيار/مايو من عام  ،1979اختفى الطفل إيتان باتز البالغ من العمر  6سنوات أثناء توجهه
إىل املدرسة من ناصية الشارع الذي يقع فيه منزله يف مدينة نيويورك .واستقطبت صورة الطفل إيتان أنظار وسائل
اإلعالم الوطنية والعاملية وبات رمزا ً لحركة األطفال املفقودين .ويف عام  ،1983أصدر الرئيس األمرييك آنذاك رونالد ريغن
قرارا ً باختيار  25أيار/مايو يوماً وطنياً لألطفال املفقودين .ويف عام  ،2001وقع االختيار عىل  25أيار/مايو ليكون اليوم
العاملي لألطفال املفقودين .يقدر عدد األطفال املفقودين سنوياً حول العام بنحو  8ماليني طفل .ويحتفل العامل بهذا
اليوم لتذكر األطفال املفقودين الذين مل يعودوا إىل منازلهم بعد ،وتذكر األطفال الذين وقعوا ضحية للجرائم ،وللميض
قدماً يف الجهود الرامية إليجاد األطفال الذين ال يزالون يف عداد املفقودين .وتعد زهرة (أذن الفأر) الشعار لهذا اليوم.
...
يُفقد طفل كل دقيقتني يف أوروبا ،واستقبلت الشبكة األوروبية للخطوط الساخنة يف أوروبا أكرث من  290,000مكاملة
حول أطفال مفقودين عام  .2015وتظهر البيانات التي ُجمعت من هذه الشبكة أن األطفال الفارين أو املطرودين من
منازلهم أو مؤسسات الرعاية ميثلون  54باملائة من إجاميل عدد حاالت اختفاء األطفال املبلغ عنها للخطوط الساخنة.
...
وإىل جانب ذلك ،من الجدير بالذكر أن رقم الهاتف األورويب املوحد لألطفال املفقودين –  ،116000يعمل عىل مدار
الساعة ويستقبل املكاملات من الهواتف املحمولة واملدفوعة دون مقابل ،يف حني تحتسب التعرفة املحلية عىل املكاملات
الصادرة من الهواتف األرضية .ويعمل يف هذا الخط عاملون اجتامعيون وأخصائيون نفسيون مدربون تدريباً جيدا ً
ليتمكنوا من تقديم الدعم ألهايل األطفال املفقودين ،والحصول عىل معلومات من املواطنني حول األطفال املفقودين،
والتواصل مع الجهات املعنية حيال أي قضية ومن خالل التعاون الوطيد من أجهزة الرشطة.
املصدر :املركز اليوناين للبحوث والعمل من أجل األشخاص املفقودين
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طفل شوارع يف كامتاندو يصبح كاتباً وناشطاً
كامتاندو :مل يكن لدى باسو راي أي مكان يلجأ إليه عندما تخىل ذويه عنه وهو يف سن الرابعة .وباتت شوارع مدينة
كامتاندو منزله وأصبح واحدا ً من العديد من أطفال الشوارع فيها .وما لبث أن انخرط يف أسلوب حياة العديد من أطفال
الشوارع ،والذي يقوم عىل التسول والنشل واملشاركة يف شجارات والتعرض لهجامت وحشية ناهيك عن االستغالل.
لكن ويف عام  ،1998نجحت منظمة “األطفال العاملون” النيبالية ،والتي تقدم خدماتها ألطفال الشوارع وضحايا عاملة
األطفال ،يف إنقاذ باسو.
ويف العام ذاته ،شارك باسو إىل جانب عدد من األطفال الذين تم إنقاذهم يف مسرية عاملية يف جنيف ضد عاملة األطفال،
والتي نظمت مبشاركة أطفال حالهم حال باسو من  20دولة .ويف وقت الحق ،انتقل باسو إىل نيودلهي.
وقال باسو الذي يزور كامتاندو لتوقيع كتابه بعنوان (من شوارع كامتاندو) ،لقد مر الوقت برسعة .فقد مر خمسة
عرش عاماً منذ انتشاله من حياة الشوارع وأصبح كاتباً اآلن .ويقدم باسو نفسه بوصفه ناشطاً يف مجال حقوق اإلنسان
ومتحدثاً مفوهاً .وكان باسو تناول يف كتابه قصته وتجاربه أثناء مرحلة عيشه يف الشوارع.
وقال “لقد ألفت هذا الكتاب ألجعل الناس يدركون الحياة التي يعيشها أطفال الشوارع .أما السبب اآلخر وراء تأليفي
للكتاب فهو ألجد والديت” .وأضاف الكاتب ،الذي تخلت والدته عنه لتميض قدماً يف مشوارها يف مجال عرض األزياء“ ،إذا
ما صدف وقرأت والديت هذا الكتاب وتذكرت قصة حبها مع والدي ،فإنها ستدرك بأنني ولدها”.
يعيش باسو حالياً يف مدينة نيودلهي يف الهند وهو يرغب بافتتاح مراكز إيواء لألطفال الذين يتم إنقاذهم من الشوارع.
يخطط باسو للبقاء يف كامتاندو ملدة أسبوع .ويف هذا الصدد ،قال “أشعر أنني عدت إىل منزيل .لدى رغبة بزيارة العديد
من األماكن التي افتقدتها منذ  15عاماً”.
املصدر :خدمة هاماليا اإلخبارية
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فتاة تشــارك يف برنامج نايا بوســتا عىل أخبار
ودادا لألطفال يف نيبال
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وفاة طفل يف تشاتسورث
يشعر خط مساندة الطفل يف جنوب أفريقيا باألىس العميق لوفاة الطفل من منطقة تشاتسورث .وتشكل حقيقة تعرض
هذا الطفل لإلساءة الجسدية واالستغالل الجنيس لدرجة فادحة مصدر إدانة لنا جميعاً يف املجتمع.
إننا نحيي اليوم حملة تستمر  16يوماً من األنشطة املناهضة للعنف ضد املرأة والطفل ،ورغم مرور  16عاماً عىل إطالق
هذه الحملة الوطنية ،فإننا يف خط مساندة الطفل ما زلنا نسمع بتقارير محزنة وعىل أساس يومي حول أسوأ أنواع
اإلساءة ضد األطفال ،سواء كان نوعها جسدياً أو نفسياً أو جنسياً .يستقبل خط مساندة الطفل لدينا أكرث من مليون
اتصال هاتفي سنوياً ،وتشكل املكاملات ذات الصلة بالعنف ضد األطفال نسبة كبرية منها.
تقوم جميع مكاتب خط املساندة املنترشة يف  21مدينة بإدخال جميع املكاملات يف نظام لجمع البيانات ،كام تتم إحالة
جميع األطفال الذين يطلبون املساعدة إىل أقرب جهة تقدم خدمة حامية األطفال .وإىل جانب ذلك ،فإننا نتابع جميع
حاالت اإلحالة وال نقوم بإغالق امللفات إال بعد أن يتواصل مقدم الخدمة مع خط املساندة من جديد .أما فيام يخص
حالة الطفل املذكور أعاله ،فلم يعرث خط مساندة الطفل «كوا زوالو-ناتال» عىل أي سجل بتقرير قدم له حول ظروف
هذا الطفل .ويف هذه الحالة ،يبدو أنه تم الخلط بني خط املساندة وجمعية رعاية الطفل واألرسة يف تشاتسورث ،التي
كانت تقدم الخدمات للطفل وأرسته ،ألنه كان تحت الرعاية.
ينص قانون األطفال رقم  38لعام  2005عىل توفري إطار شامل لحامية األطفال الذين يتبني أنهم بحاجة للعناية
والحامية ،مبا يف ذلك وضعهم يف دور حضانة ل ُيصار إىل مراقبتهم عن طريق عاملني اجتامعيني .ولكن قد تتسبب
التحديات التنظيمية ،مثل نقص أعداد العاملني االجتامعيني ملتابعة وضع األطفال يف دور الحضانة ،إىل وقوع حاالت
انتهاك ال يتم الكشف عنها ،كام هو الحال يف هذه القضية املأساوية .لكن ،عىل الرغم من هذه التحديات ،فإننا نناشد
الجمهور باإلبالغ عن حاالت اإلساءة لألطفال وإهاملهم واستغاللهم لخط املساندة عىل الرقم ( )55555 08000أو
ألقرب مركز رشطة أو رعاية أطفال .وعند اإلبالغ عن أي حالة ،يرجى االحتفاظ مبالحظة بتاريخ تقديم البالغ ووقته واسم
الشخص الذي قدم إليه البالغ ،ملساعدتنا عىل متابعة القضية يف حال عدم تقديم الخدمة .إن مسؤوليتنا كمجتمع أن
نوجد بيئة آمنة ألطفالنا عىل مدار العام.
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املصدر :نرشة صحفية صادرة عن خط مساندة الطفل يف جنوب أفريقيا

طفل يتدرب يف ورشــة يف
أياكوشو ،البريو
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إن التعاون مع وسائل اإلعالم عملية مستمرة ،تتطلب
استخالص املعلومات حول النتائج اإليجابية والسلبية،
وتحديد العقبات ،ومراجعة االسرتاتيجيات املطبقة
وتحديث النامذج واألدوات .وهي أيضاً متغرية وال
ميكن قولبتها وتحديدها مبجموعة من القواعد .وهذا
هو السبب الرئيس لعرض أمثلة عىل رشاكات محتملة
مع وسائل اإلعالم يف هذا الدليل ،وذلك بهدف مساعدة
خط املساندة عىل تحديد املامرسات األنسب له.
تعد وسائل اإلعالم حليفاً قوياً ألي خط مساندة،
فال تضيعوا فرصة تأسيس عالقات تعاون جيدة مع
رشيككم اإلعالمي.

امللحق 1

منوذج طلب الحصول عىل معلومات
هذا منوذج ميكن لخطوط مساندة الطفل إرساله إىل الرشكاء ،مثل املنظامت اإلعالمية ،بهدف تنظيم عملية طلب الحصول عىل معلومات
تفاصيل املؤسسة املتقدمة بالطلب
اسم املؤسسة:
نوع املؤسسة:
رقم الهاتف:
رقم الهاتف املحمول
الربيد اإللكرتوين
تفاصيل الشخص املسؤول عن تقديم الطلب
االسم:
الوظيفة:
رقم الهاتف:
رقم الهاتف املحمول
الربيد اإللكرتوين
املعلومات املطلوبة:

االستخدام املقصود للمعلومات املطلوبة

املوعد النهايئ للمعلومات

هذا النموذج مأخوذ من «تيليفونو أنار البريو»

36

امللحق 2

منوذج ملذكرة تفاهم مع رشيك إعالمي
مذكرة تفاهم
بني
(منظمة خط مساندة الطفل)
و
(الرشيك اإلعالمي)
حيث أن
(اسم املنظمة) ،ويشار إليها فيام بعد (اسم املنظمة مخترصا) ،هي (وصف املنظمة) ،وميثلها (اسم
ممثل املنظمة) (ووظيفته) ،ومقرها (عنوان املنظمة).
تشغل (املنظمة) (اسم خط املساندة) ،وهي (املنظمة) عضو يف منظمة تشايلد هيلب الين
انرتناشونال.
(يدرج هنا وصف تفصييل للمنظمة ،مبا يف ذلك الرسالة والرؤية واملشاريع القامئة ذات الصلة)
و
(اسم الرشيك اإلعالمي) ويشار إليه فيام بعد (اسم الرشيك املخترص) ،هي رشكة إنتاج إعالمي ،ميثلها
(اسم ممثل الرشيك اإلعالمي) و(موقعه) ،ومقره (عنوان الرشيك اإلعالمي).
ينتج (الرشيك اإلعالمي) (يدرج مشاريع جارية ذات صلة) .و(اسم الرشيك اإلعالمي) هو رشيك
إعالمي محيل لـ(املنظمة العاملية للرشكاء اإلعالميني ،إن كان عضوا ً فيها).
(يدرج هنا وصف تفصييل للرشيك اإلعالمي ،مبا يف ذلك الرسالة والرؤية واملشاريع القامئة ذات الصلة)
فقد اتفق الطرفان عىل مذكرة التفاهم التالية:
املادة األوىل :هدف مذكرة التفاهم
(يدرج هنا األهداف الخاصة ،مثل إذا كانت تتعلق مبنحة محددة أو اتفاقية دولية مع شبكة
منظامتهام الدولية/اإلقليمية)

املادة الثانية :مجاالت التعاون
 2.1دور (اسم املنظمة)
 2.1.1ستقدم (اسم املنظمة) الدعم (اسم الرشيك اإلعالمي) يف األمور التالية:
(عىل سبيل املثال)
أ .معلومات ،مثل قصص أو إحصاءات ،تتعلق بقضايا األطفال يف (حدد الدولة/املنطقة)
ب .تعريف بعمل (اسم خط املساندة) ودوره يف نظام حامية األطفال يف (حدد الدولة/املنطقة)
ج .إمكانية الوصول ألهم رشكاء اإلحالة لدى (اسم املنظمة و/أو خط املساندة) مثل وكاالت إنفاذ
القانون ،ومراكز اإليواء واملدارس ،وما إىل ذلك.
د .إمكانية الوصول إىل أنشطة أو مواد ملنظمة تشايلد هيلب الين إنرتناشونال ،مثل حملة حرروا
أصواتنا.
 2.2دور (اسم الرشيك اإلعالمي)
 2.2.1سيقدم (اسم الرشيك اإلعالمي) الدعم اإلعالمي لـ(اسم املنظمة) يف املجاالت التالية:
(عىل سبيل املثال)
أ .عرض اسم (خط مساندة الطفل) وشعاره مع قصة إخبارية متعلقة باألطفال ،قبل وخالل وبعد
(اسم الربنامج يف التلفاز/اإلذاعة/الصحيفة)
ب .بالنسبة ألنشطة (اسم املنظمة) املتعلقة باألطفال ،مثل االتجار باألطفال ،سيتم عرضها خالل
التقارير والعناوين واألخبار القصرية يف (اسم الربنامج يف التلفاز/اإلذاعة/الصحيفة)
ج .إنتاج برامج وثائقية تدعم عمل (اسم املنظمة) يف مجال األطفال والنساء.
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امللحق – خطة العمل

املادة الثالثة :التنفيذ
أ .يجب أن تتقيد جميع األنشطة الواردة يف املادة الثانية بخطة العمل التي تم وضعها يف ملحق
هذه املذكرة .ويجب أن يتفق كال الطرفني عىل أي تغيري يف خطة العمل.
ب .يجب أن تحظى جميع (نوع املواد) التي سيتم إنتاجها من خالل (اسم الرشيك اإلعالمي) 		
واملتصلة بهذه املذكرة مبوافقة (اسم املنظمة) قبل بثها أو نرشها.
املادة الرابعة :املدة
أ .تدخل هذه املذكرة حيز النفاذ بتاريخ توقيعها من كال الطرفني وحتى (تاريخ انتهاء املذكرة) ،ما مل
يتم إنهاؤها عن طريق أي من الطرفني من خالل إخطار خطي مسبق مبا ال يقل عن شهر واحد.
نيابة عن (اسم املنظمة)

نيابة عن (اسم الرشيك اإلعالمي)

_______________________
(اسم املمثل)
(وظيفته)

_______________________
(اسم املمثل)
(وظيفته)

_______________
التاريخ

_______________
التاريخ

التاريخ

النشاط/املهمة

الطرف املسؤول

مثال:
نيسان/أبريل (السنة)

تحديد مواضيع لـ(اسم الربنامج يف

(اسم املنظمة)

التلفاز/اإلذاعة/الصحيفة)

(اسم الرشيك اإلعالمي)

نيسان/أبريل (السنة)

توجيه حول عمل (اسم خط املساندة)

(اسم املنظمة)

أيار/مايو (السنة)

حزيران/يونيو (السنة)

متوز/يوليو (السنة)

آب/أغسطس (السنة)

مشاركة معلومات وتاريخ لـ(اسم
الربنامج يف التلفاز/اإلذاعة/الصحيفة)
عرض القصة لـ(اسم الربنامج يف التلفاز/
اإلذاعة/الصحيفة)
املوافقة عىل القصة لـ(اسم الربنامج يف
التلفاز/اإلذاعة/الصحيفة)
عرض مقاطع الفيديو األخرية لـ(اسم
الربنامج يف التلفاز/اإلذاعة/الصحيفة)

(اسم املنظمة)

(اسم الرشيك اإلعالمي)

(اسم املنظمة)

(اسم الرشيك اإلعالمي)
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شكر وعرفان
مل يكن من املمكن إعداد دليل التعاون اإلعالمي لخطوط مساندة الطفل دون الدعم الذي قدمته
منظمة (صحافة حرة بال قيود) ،ورشكاء برنامج “أخبار ودادا لألطفال” ،وخطوط مساندة الطفل
وأعضاء املجلس االستشاري للشباب.

تعد منظمة صحافة حرة بال قيود واحدة من أهم املنظامت التي تُعنى بحرية الصحافة يف العامل.
وتنشط املنظمة ،التي تتخذ من مدينة أمسرتدام مقرا ً لها ،يف أكرث من  30دولة وتعمل من أجل حصول
األشخاص يف جميع أنحاء العامل عىل حق الحصول عىل معلومات صحيحة وغري متحيزة .وتدعم املنظمة
كذلك اإلعالميني والصحافيني يف الدول التي تفتقر لحرية الصحافة أو تتمتع بقدر محدود منها.

يعد مرشوع «أخبار ودادا لألطفال» أحد املشاريع العديدة التي تنفذها منظمة صحافة حرة بال
حدود .وينصب تركيز هذا املرشوع عىل تطوير نرشات إخبارية محلية لألطفال والشباب ،وذلك
مبشاركة عدد كبري من املنظامت الدولية والرشكاء اإلعالميني املحليني ،والذين يسهمون يف تعزيز
معرفة األطفال والشباب وإرشاكهم ومتكينهم .إن املرشوع هو عبارة عن شبكة من املنظامت

اإلعالمية املحلية ،والتي تنشط يف  15دولة .وتتعاون هذه املنظامت من أجل إنتاج تقارير ذات
صلة ومستقلة تستهدف األطفال والشباب؛ وهو أيضاً مجتمع دويل ميتلك فيه األطفال والشباب
فرصة رسد قصصهم واالستامع إىل أقرانهم واالنفتاح عىل مجموعة متنوعة من اآلراء؛ وغرفة أخبار
ومكتبة فيديو عرب اإلنرتنت ،ميكن من خاللها االطالع عل املواد التي تم إنجازها ،ومشاهدتها ورفعها
وتبادلها .ويشمل رشكاء مرشوع أخبار ودادا لألطفال اإلعالميون ،الذين قدموا معلومات لدليل
التعاون اإلعالمي هذا كال من:
 األيقونة لإلنتاج اإلعالمي (مرص)
 مالتي يت يف (غانا)
 منتدى نيبال للصحافيني البيئيني
 يت ي كالتورا (البريو)
 فوسيليال ميديا (جنوب أفريقيا)
وجمعت املعلومات الواردة يف هذا الدليل من خالل خطوط مساندة الطفل األعضاء التالية
أسامؤهم:
  123ألو! (الربازيل)
 الحركة األفريقية للحامية من
اإلساءة لألطفال وإهاملهم (غانا)
 بانتاي باتا ( 163الفلبني)
 خط مساندة الطفل ( 16000مرص)
 خط مساندة الطفل يف جنوب أفريقيا

 يس دبليو آي ان (نيبال)
 آي أس يب يس (الصني)
 منظمة أنار (إسبانيا)
 تيليفونو أنار (البريو)
 بسمة الطفل (اليونان)
 خط مساندة الطفل يف أوغندا – صويت 116
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قدم املجلس االستشاري للشباب التابع ملنظمة تشايلد هيلب الين انرتناشونال آراء قيمة حول هذا
الدليل .وأعضاء املجلس هم:
 إيفانز مونغا (كينيا)
 فيث زوما (ماالوي)
 جاسمينيت كاور (ماليزيا)
 كريان باتيل (نيوزيلندا)
 ترين هيكرز (الواليات املتحدة األمريكية)

املراجع
ليزا إسيكس وبراندن أولوفيس ( )2015كيف تجعل اإلعالم يعمل لديك | دليل ملنظامت املجتمع
املدين ،املركز الصحايف األورويب ،ماسرتيخت ،هولندا.
هورواث وآخرون ( )2011استجب .تعزيز املشاركة الفعالة يف املشاريع من قبل الشباب الذين
تعرضوا للعنف .دليل ألفضل املامرسات من خالل التدريب والتطوير
دليل إعداد التقارير لدى اليونيسف
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بيانات الطبع
تشايلد هيلب الين انرتناشونال هي شبكة دولية مكونة من  183خط مساندة طفل موزعة عىل  143دولة حول
العامل (حتى كانون األول/ديسمرب  .)2015تستقبل هذه الخطوط أكرث من  14مليون مكاملة هاتفية سنوياً من
أطفال وشباب يحتاجون للرعاية والحامية.
وتدعم هذه املنظمة إنشاء خطوط مساندة طفل مجانية ووطنية وتعزيزها ،وتستخدم البيانات واملعرفة التي
تحصل عليها خطوط املساندة لتسليط الضوء عىل الفجوات يف أنظمة حامية األطفال ومنارصة حقوق األطفال.
تشايلد هيلب الين انرتناشونال
بايلوتنسرتا 20-22
 1059يس جي أمسرتدام
هولندا
هاتف+31 (0) 20 5289625 :

الربيد اإللكرتوينinfo@childhelplineinternational.org :

املوقع اإللكرتوينwww.childhelplineinternational.org :
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