
 

 

 

 3المعيار [1]

 التواصل، والمناصرة، واإلعالم

 

يسعى معيار التواصل والمناصرة واإلعالم في السياقات اإلنسانية إلى التأثير على صناع القرار والرأي العام والحكومات في [2]

ينبغي أن تكون [3]مجموعة من األنشطة المنسقة بهدف ضمان حماية األطفال من اإلساءة واإلهمال واالستغالل وأشكال العنف األخرى. 

جهوًدا شاملة وينبغي إيالء عناية خاصة لهذا األمر لضمان إدراج أصوات األطفال والمجموعات المهمشة.  الجهود المبذولة للتأثير

تتواصل المنظمات اإلنسانية مع جماهير ضخمة عبر مواقعها اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة بها والتقارير [4]

مشاريع المناصرة الخاصة بها. يمكن أن تكون النصوص والر سومات والمواد والوثائق العامة التي تصدرها وعملها مع اإلعالم و

عندما [5]اإلذاعية ومواد الفيديو التي تحتوي على أطفال أدوات فعالة في حماية األطفال إذا تم استخدامها بعناية وبطريقة استراتيجية. 

ماية األطفال، ومن المرجح أن تقوم الجهات المانحة بتمويل ُيعرض على صناع القرار رسائل مقنعة، من المرجح أن يعالجوا مسائل ح

ولكن إذا جرى استخدام التواصل والمناصرة بصورة ضعيفة فقد يؤدي ذلك إلى استغالل األطفال أو تصويرهم من منظور [6]البرامج. 

 سلبي أو تعريضهم للخطر. 

 

يمكنهم إنشاء ضغوط خارجية من خالل وسائل التواصل أو  يستطيع المناصرون تكوين جماعة ضغط من األشخاص ذوي النفوذ أو[7]
بما يشمل مجموعات  -غالًبا ما تتضمن المناصرة إنشاء منابر أو العمل في شبكات وتحالفات ودعم المجتمع المدني [8]عبر اإلعالم. 

 حتى يستطيعون مناصرة التغيير بأنفسهم ومساءلةالسلطات. -األطفال والشباب 
 
فهي توفر قناة [10]ل التكنولوجية الرقمية أحد أكثر المكونات أهمية وحيوية في العديد من وسائل االستجابة اإلنسانية. أصبحت الوسائ[9]

 اتصال ثنائي االتجاه حيوية تربط المجتمعات المتأثرة ببعضها التي  غالًبا ما يضطلع فيها األطفال األكبر سًنا والمراهقين بدور رائد.
ائل التواصل االجتماعي وتطبيقات الرسائل في نشر رسائل التحذير المبكر ونصائح السالمة حتى يتمكن يمكن استخدام وس[11]

تستطيع المنظمات اإلنسانية المحلية والوطنية والدولية [12]األشخاص من البقاء متواصلين مع أحبائهم وتحديد أماكن الخدمات األساسية. 
وتستطيع وسائل التواصل [13]تماع إلى احتياجات األفراد المتأثرين ومخاوفهم وشكواهم. استخدام منابر التواصل عبر اإلنترنت لالس

االجتماعي تحسين جودة البرامج اإلنسانية والمساءلة عليها من خالل تمكين المجتمعات المتأثرة من المشاركة في تحديد احتياجات النمو 
 الخاصة بها والعثور على الحلول الخاصة بها.

 

 التدابير األساسية

 االستعداد

 مالحظة للمراجعين

 (.SMPCللمعايير الدنيا لحماية الطفل ) 2012هذه المسودة إصدار محدث من معايير عام 

 

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م    .ال

 

يجب  لماتقدم المعايير القواعد األساسية إعداد البرنامج. توجيهات حول كيفية وليست ، معايير ( عبارة عنSMPCيرجى العلم بأن )

ينبغي على الممارسين الرجوع إلى الوثائق اإلرشادية   تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد في حماية الطفل في العمل اإلنساني.

 المدرجة في الجزء الخاص بالمراجع لمعرفة مزيد من المعلومات عن كيفية تحقيق المعايير. 

 

 إلصدار يحتاج إلى تعديل كبير بالخفض في حجمه من أجل الحفاظ على المعايير في حجمها الكلي الحالي. يرجى مالحظة أن هذا ا

 

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟ هل تعكس أفضل   عند قراءة هذه الوثيقة يرجى النظر فيما يلى: هل هي مفيدة للممارسين؟

ن حذفها؟ هل تم تطويرها في شكل معايير أو يميل شكلها أكثر إلى صيغة الممارسات واألدلة؟ ما هي النقاط غير الضرورية التي يمك

 التوجيه؟

 

 .هناُيرجى استخدام نموذج إبداء المالحظات المرفق الذي يمكن الوصول إليه من   كيفية تقديم المالحظات على هذه المسودة:
 

 (!SMPCشكًرا لك على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل )

http://surveys.phap.org/s3/CPMS-draft2-comments


 

 

  

إحاطة أعضاء طاقم عمل التواصل والمناصرة واإلعالم الجدد والقادمين، أثناء الجلسة التعريفية، باألشكال الشائعة لمخاوف [14] .3.3

 حماية األطفال بين الشعوب المتأثرة والشعوب المستضيفة لهم. 

ميع أعضاء طاقم العمل والوكاالت ذي الصلة كيفية االشتراك تحديد مخاوف حماية األطفال ذات الصلة وضمان فهم ج[15] .3.3

 بفاعلية في المناصرة في البيئة التي يعملون فيها.

التأكد من وجود سياسات تضمن موافقة األطفال الواعية عند اشتراكهم في اإلعالم أو في وسائل االتصال األخرى، ووضع [16] .3.3

 مناصرة واإلعالم عن مشاركة األطفال.تدريًبا موحًدا ألعضاء طاقم عمل التواصل وال

يجب، عند تحديد قادة حماية األطفال والجهات الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي الذين يستطيعون التواصل والحديث [17] .3.3

 بشأن مسائل حماية األطفال، بذل جهود محددة للوصول إلى المجموعات غير الممثلة والمهمشة.

صرة، يجب إجراء تقييم للمخاطرة يأخذ بعين االعتبار أي تأثيرات سلبية محتملة على األطفال قبل الشروع في المنا[18] .3.3

وعائالتهم. وتحتل هذه النقطة أهمية خاصة في حاالت النزوح، في البلد المضيف الذي ربما يكون به قالقل أو مخاطر على 

 سالمة بعض األطفال والوضع المحتمل لهم.

اذ التدابير الضرورية لضمان إمكانية الوصول لقنوات اتصال )ثنائية االتجاه(. على سبيل المثال: يجب تقييم الوضع واتخ[19] .3.3

 توفير مترجمين للغة اإلشارة ووضع خطة لتوفير مواد التواصل المرئي. 

كة يجب عند إشراك األطفال في التواصل والمناصرة ضمان توافرسياسات وممارسات متسقة مع أفضل ممارسات المشار[20] .3.3

التحقق من القوانين والمبادئ اإلرشادية الوطنية المعنية بحماية [21]األخالقية والهادفة لألطفال )راجع "قراءات أخرى"(. 

مناقشة السياسات مع الشركاء والسلطات والجهات الفاعلة األخرى في [22]األطفال واالشتراك في اإلعالم وضمان االمتثال. 

 ج مشترك وتعزيزه.حماية األطفال من أجل وضع منه

ودعمها فيما يتعلق بابتكار سبل نقاش مسائل  -التي تشمل الراديو والتلفاز والمطبوعات  -العمل مع المنافذ اإلعالمية [23] .3.3

 األطفال وحماية األطفال.

 

 االستجابة )المناصرة(

  

 يذها.مناصرة إدراج مسائل/ قضايا حماية األطفال في التقييمات األولية التي يتم تنف[24] .3.3

وضع إستراتيجية مناصرة بين الوكاالت تكون أولوياتها مبنية على البيانات المتوفرة عن مسائل حماية األطفال، التي تم [25] .3.33

 جمعها من خالل تقييم االحتياجات.

فيما  التنسيق المشترك مع السلطات القومية والمحلية والصحفيين -متى أمكن  -ضمان تقديم اإلحاطة المشتركة وكذلك [26] .3.33

 يتعلق بالمسائل األساسية في حماية األطفال.

ضمان إخطار األطفال واآلباء واألوصياء بالمعلومات بصورة مناسبة والحصول على توقيعهم وموافقتهم الواعية قبل [27] .3.33

 استخدام أي صورة أو تسجيل أو اقتباس.

النظر دائًما فيما إذا كان ظهور طفل على منشور ما في صالح الطفل وعائلته ومجتمعه، بما يشمل إجراء تقييم شامل ألي [28] .3.33

 مخاطر أو أضرار قد تقع عليه أو على عائلته.

ب ضمان عدم تعرض األطفال الذين يدلون بشهادتهم أو الذين يقدمون أدلة ألي مخاطر بأي شكل من األشكال تنتج بسب[29] .3.33

 مشاركتهم.

 

 االستجابة )التواصل(

 التركيز على الحلول وجمع قصص عن البيانات األكثر فاعلية في جذب اشتراك األطفال.[30] .3.33
 تبليغ الجهات الفاعلية اإلنسانية في القطاعات األخرى بأولوية المخاوف المتعلقة بحماية األطفال.[31] .3.33

ضمان استخدام الرسائل وسائل واضحة [ 33]استخدام لغة بسيطة قدر اإلمكان والترجمة إلى اللغة )اللغات( ذات الصلة. [32] .3.33

 وسهلة الوصول )مثل الراديو وفرق الرقص والفرق المسرحية ولغة اإلشارة والمقاربات الفردية( وجعل التواصل المرئي أولوية. 

وصياء بالمعلومات بصورة مناسبة والحصول على توقيعهم وموافقتهم الواعية قبل ضمان إخطار األطفال واآلباء واأل[34] .3.33

 استخدام أي صورة أو تسجيل أو اقتباس. 

النظر دائًما فيما إذا كان ظهور طفل على منشور ما في صالح الطفل وعائلته ومجتمعه، بما يشمل إجراء دراسة شاملة ألي [35] .3.33

 ى عائلته.مخاطر أو أضرار قد تقع عليه أو عل



 

 

ضمان عدم تعرض األطفال الذين يدلون بشهادتهم أو الذين يقدمون أدلة ألي مخاطر بأي شكل من األشكال تنتج بسبب [36] .3.33

 مشاركتهم.

 

 االستجابة )وسائل التواصل االجتماعي(

 

ت األولية )أي القنوات اختيار المنابر طبًقا للسياق والجمهور المستهدف. إدراج أسئلة عن قنوات االتصال في التقييما[37] .3.33

" ومجموعة SADSيستخدمها األشخاص ويثقون بها؟( )الربط بين شبكة التواصل مع المجتمعات المتضررة من الكوارث "

 "(DSDMCأدوات تقييم الحاجة لمشروع تقييم القدرات "

مجتمع المحلي الخاص بك. عدم استخدام تبادل المعلومات المنقذة للحياة أو مفيدة أو قابلة للتنفيذ كجزء من أنشطة إشراك ال[38] .3.33

 وسائل التواصل االجتماعي في الترويج للعالمة التجارية الخاصة بك في هذه المناسبة. 

 هذا االتصال ثنائي االتجاه وينبغي عليك أن تكون مستعًدا في االشتراك في الحوار. [40]الحضور وسرعة االستجابة.[39] .3.33

التواصل مع الجهات الفاعلة األخرى المشتركة في االستجابات اإلنسانية التي تستخدم أيًضا وسائل التواصل االجتماعي [41] .3.33

 )المنظمات غير الربحية المحلية والقومية والدولية ومجموعات الشباب وهيئات األمم المتحدة وغيرها.(

 قبل مشاركتها.التأكد من مراجعة الحقائق والمصادر الخاصة بك جيًدا [42] .3.33

التحقق من حسابك حتى تبين الدالئل على ما تقوله على نفسك. تحتوي معظم منابر وسائل التواصل االجتماعي على آليات [43] .3.33

 للتحقق.

معرفة الحدود والشفافية. لن تتمكن من اإلجابة عن كل سؤال. إذا كنت على اتصال مع وكالة أو شريك آخر قد يملك، شارك [44 .3.33

 اصل معه. ارتباط التو

 استخدام لغة مباشرة. من المحتمل أن يعني مصطلح "إعادة الروابط العائلية" القليل جداً للطفل الذي فقد أمه.[45] .3.33

النقد شكل من أشكال إبداء المالحظة. وفي بعض [47]تحمل المسئولية وبذل قصارى الجهد للرد على التعليقات السلبية. [46] .3.33

ذف المنشورات: على سبيل المثال، عندما يكون المحتوى مزعًجا أو يأخذ شكل رسم بياني أو الحاالت، قد يكون من الضروري ح

 في مثل هذه الحاالت، احذف التعليقات واشرح لماذا قمت بذلك.[48]عند نشر معلومات شخصية. 

 وضع إرشادات وسياسات لوسائل التواصل االجتماعي لجميع أعضاء طاقم العمل وللمتطوعين.[49] .3.33

 

 جابة )اإلعالم(االست

وعدم عرضها من منظور ال يقصدونه وال يقصده  التأكد من نقل مساهمات الطفل وأفكاره وقصص حياته واقتباساته بدقة[50] .3.33

 القائمين على الرعاية.

التأكد من التعامل بكرامة مع األطفال وتصويرهم كذلك وليس كضحايا عاجزين أو في صورة موحية جنسًيا، [51] .3.33
تجنب استخدام صفات على األطفال والشباب )مثل اليتيم، الجندي الطفل السابق، [52]وذلك في جميع أشكال التواصل. 

 ل كعاجزين. الضحية، عرضة لخطر التطرف( أو تهويل المواقف أو تصوير األطفا
تحديد ما يعتبر غير مالئم أو مبني على اعتبارات جنسية في المبادئ االجتماعية الثقافية داخل السياق والسكان في هذا السياق وتجنب [53] .3.33

 الصور التي تنتهك هذه المبادئ.

استخدام وسائل تجنب تعريض األطفال لمزيد من األذى، على سبيل المثال من خالل عدم وضعهم في صور نمطية و[54] .3.33

 لتحدي هذه الصور النمطية.  -عند اإلمكان  -اإلعالم 

 عم استخدام االسم الحقيقي للطفل إال إذا طلبوا ذلك وبعد موافقة الوالد أو الوصي. [55] .3.33

عتداء عدم الكشف أبًدا عن هوية األطفال الذين المرتبطينحالًيا أو سابًقا بقوات أو مجموعات مسلحة، أو الناجين من اال[56] .3.33

 الجسدي أو الجنسي، أو مرتكبي االنتهاكات أو األطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز أو وضعهم القانوني.

بعد تحديد المنافذ العالمية الصديقة لألطفال، تزويد األطفال بوسيلة وصول لإلعالم، مع دعمهم ومراقبتهم، حتى يتمكنوا من [57] .3.33

 . التعبير عن آرائهم

استخدام المعلومات المتوفرة من عدة مصادر عند نقل وجود مخاطر على حماية األطفال اعتماًدا على مصدر واحد، للتأكد [58] .3.33

 من دقة تصوير األحداث أو السياق.

وسائل عدم دفع أمواالً لألطفال أو آبائهم أو القائمين على رعايتهم مقابل الحصول على معلومات أو مواد الستخدامها في [59] .3.33

 االتصال واإلعالم. 

 



 

 

 القياس

 المالحظات الغاية المستهدفة المؤشر

إظهار صناع القرار ووسائل اإلعالم زيادة مستوى فهم [60]. 3.3

 نعم مسائل حماية األطفال 

 

( ينبغي على الفرق 3) [61] 

العاملة في الدولة تحديد 

 المنتديات ذات الصلة

 

 

بناًء على المعايير [64]( 3)

 المعمول بها في الدولة

 المناصرة

النسبة المئوية )%( للتقييمات األولية التي أدرجت مسائل/ [62]. 3.3

 %33 قضايا حماية األطفال 

عدد العاملين في المجال اإلنساني في القطاعات األخرى [63]. 3.3

وموظفي الحكومة المحلية المدربين على مبادئ حماية األطفال وأفضل 

 ُيحدد وفًقا لكل دولة الممارسات الخاصة بها

 التواصل

عدد مواد التواصل ومبادرات المناصرة التي يقودها [65]. 3.3

 ُيحدد وفًقا لكل دولة األطفال أو أنتجوها بالتعاون مع أطفال آخرين 

النسبة المئوية )%( لألطفال واآلباء أو القائمين على  [66] .3.3

الرعاية الذين وافقوا الواعية على المساهمة في مواد التواصل قبل 

 %333 القيام بذلك

 اإلعالم

النسبة المئوية )%( لألطفال أو اآلباء أو القائمين على [67]. 3.3

الرعاية المشاركين في استطالعات الذين أعلنوا تلقي أموال أو منافع 

أخرى )مواد أو مساعدات غذائية( من المنظمات اإلنسانية مقابل 

 %3 أشهر 3المعلومات التي أدلوا بها خالل آخر 

النسبة المئوية )%( للتقارير التي تحتوي على معلومات  [68] .3.3

 %3 تحدد هوية األطفال وتشمل أسمائهم وأماكنهم. 

 وسائل التواصل االجتماعي

النسبة المئوية )%( لمنشورات التواصل االجتماعي التي [69]. 3.3

 %33 ساعة 33تم الرد عليها خالل 

النسبة المئوية )%( لمنشورات التواصل االجتماعي التي [71]. 3.3

 %333 تستخدم لغة بسيطة وواضحة. 

 



 

 

 المالحظات التوجيهية

 :التوجيهات المؤسسية .     3.3

يجب أن يستند التواصل والمناصرة حول مسائل األطفال، متى أمكن، إلى التوجيهات والعمليات القائمة الخاصة بالهيئات المحلية [71]

كما يجب أن تستند على االمتثال لكل حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والقوانين وأطر العمل والسياسات [72]والدولية. 

ويجب أن تؤخذ في الحسبان دائًما األعراف والممارسات الثقافية المحلية فيما  [73] ومية الخاصة بالالجئين.والتوجيهات الدولية والق

في السياقات التي ال توجد فيها 74] يختص بمخاطر واستجابات حماية الطفل، فضالً عن الممارسات المحلية في مجال التواصل. .

 ة األطفال إلى هذا المعيار.توجيهات، ينبغي أن يعود أعضاء طاقم عمل حماي

  

 بناء القدرات الوطنية في المناصرة: .     3.3

 -في أي سياق ، سواء كان رسمًيا أو غير رسمي، على المستويين الوطني أو المحلي  -إذا كان العاملون في مجال حماية الطفل [75]

 طوارئ، فسيكونون أيًضا أفضل تجهيًزا في حاالت الطوارئ.يتمتعون بالقدرة والمعارف لمناصرة مسائل حماية الطفل قبل حدوث حالة 

وإذا أمكن تقوية قدرة هؤالء الناشطين أثناء حالة الطوارئ، فسوف تقوى أيًضا األنظمة التي تحمي األطفال على المدى البعيد.  [76]

 ودعم المجموعات المهمشة حتى يستطيعون إبداء أصواتهم والمطالبة بحقوقهم.[77]

  

 رسائل حماية الطفل:   .   3.3

تستخدم الرسائل حول مخاطر حماية األطفال وسالمتهم للتقليل من المخاطر التي يواجهها األطفال، من خالل زيادة الوعي بين [78]

وقد [79] األطفال أنفسهم وبين القائمين على رعايتهم واألفراد اآلخرين والمجتمعات المحلية، ومن خالل الترويج للسلوك الوقائي واآلمن.

 تشمل استراتيجية رسائل حماية الطفل: 

o  زيادة الوعي حول المخاطر وآثارها المختلفة على األطفال مهما كان عمرهم أو نوعهم أو إعاقاتهم أو وضعهم القانوني أو

 مكانهم أو غير ذلك.

o  الدور الذي يستطيع أن يلعبه األطفال والقائمون على رعايتهم والمجتمع المحلي والجهات المعنية ذات الصلة في الحد من

 المخاطر واالستجابة لها.

o .طبيعة المجموعات المستهدفة وكيفية تكييف الرسائل 

o .اختيار القنوات التي يجب استخدامها للتواصل وكيفية إيصال الرسائل 

 

أن تكون الرسائل وطريق إيصالها مستندة إلى السياق المالئم، وأن يتم اختبارها عملًيا قبل وضع صورتها بهدف التأكد من ويجب [80]

ويمكن مشاركة الرسائل من خالل [81]سهولة الوصول لها وسهولة فهمها وقبولها اجتماعًيا وأنها غير تمييزية ومالئمة وواقعية ومقنعة. 

ائل اإلعالم )التلفاز والردايو( والمهنيين المستهدفين )المعلمين أو فرق  العمل الطبية( والمشاهير المحليين وس -على سبيل المثال  -

وتطبيقات الهواتف المتحركة  ppastaWWووسائل اإلعالم الصغيرة )الملصقا والمنشورات( ووسائل التواصل االجتماعي وتطبيق 

قبل الشروع في المناصرة رفيعة المستوى مع [82]سين الوصول إلى جمهور أكبر. الشبيهة أو مزيج من كل ما سبق، وذلك بهدف تح

السلطات الحكومية بشأن المسائل المتصلة بالسكان المتضررين، قد يكون من المفيد التشاور مع الهيئات الرئيسية التي تعمل مع السكان 

 ذي الصلة من أجل تعزيز اتساق الرسائل وتقليل أي مخاطر محتملة. 

  

 المشاركة: .     3.3

فمن شأن [84]إن المشاركة اآلمنة واألخالقية والهادفة لألطفال والشباب في مجاالت المناصرة والتواصل واإلعالم أمر أساسي. [83]

عادة كم أنها تمكن األطفال المعنيين وتساعدهم على است[85]مشاركة األطفال أن تحسن جودة التواصل ودقته ومدى قدرته على اإلقناع. 

ويجب النظر في [86]حس من السيطرة والتصرف وسط الظروف الصعبة، وتساهم في هويتهم اإليجابية وتأقلمهم ومهاراتهم الحياتية. 

ودمج طرق إشراك األطفال بحيث تشمل [87]طرق إشراك األطفال للتأكد من أنها آمنة وواعية، وال تعرض أي طفل أو بالغ للخطر. 

 ونوعهم وإعاقتهم. األطفال بمختلف أعمارهم

 

 . عدم التمييز واإلدماج:3.3

ينبغي إجراء التواصل واإلعالم والمناصرة بطريقة شاملة تهدف دائًما إلى تشجيع المساواة بين الجنسين وإشراك األشخاص ذوي [88]

كة جميع األطفال المتضررين ينبغي أن تضمن األنشطة مشار [89] اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى، بما في ذلك األطفال النازحين.



 

 

وينبغي إيالء اهتمام خاص لإلعاقة والجنس والعمر والنزوح [90]وضمان أن تعكس الروايات تنوع تجارب األطفال في أي عمل إنساني. 

 واألقليات العرقية والدينية ومكان وجود األطفال )الحضر، المخيمات، الريف(. 

 

 . إخالء المسئولية:3.3

فهذا [92]مواد التواصل أو المناصرة على صور أو فيديوهات لألطفال، يجب أن تتضمن المواد إخالًء للمسئولية. عندما تحتوي [91]

يقلل خطر تعريض األطفال أكثر فأكثر للسياحة الجنسية أو اإلتجار بالمخدرات أو التجنيد في العصابات أو المجموعات/ القوات المسلحة 

 مثال على إخالء المسئولية:[93]محلي أو النزوح اإلجباري أو االحتجاز أو اإلعادة القسرية. أو الفساد أو الرفض من المجتمع ال

  

"تظهر الصور المستخدمة في هذه الوثيقة أطفاالً من مجتمعات محلية ومجموعات تعمل معها ]اسم المنظمة[، ولكن ال ينبغي 

 يمثلون األطفال الذين تعبر هذه الحملة عن أصواتهم". افتراض أن هؤالء األفراد هم بالضرورة ناجين من العنف أو أنهم

  

 :.  الموافقة الواعية3.3

ومن [95]تمنع الموافقة الواعية تضارب المصالح المحتمل بين الشخص الذي يجمع المعلومات والشخص الذي يقدم المعلومات. [94]

 [96]الضروري إدراك أنه قد يكون هناك مخاطر أو أخطار محتملة في الكشف علًنا عن هوية بعض األطفال، بما في ذلك صورهم. 

ينبغي إبراز هذا من خالل إجراء تحليل شامل للمخاطر، في جميع السياقات، ال سيما هذه الحاالت، وينبغي تطبيق الموافقة الواعية 

يجب أن تظهر استمارة [97]فصاح الكامل عن هذه المخاطر المحتملةللطفل وآلبائه والقائمين على رعايته. بصرامة، بما في ذلك اإل

الموافقة الواعية الغرض وطبيعة عملية جمع المعلومات وأسلوبها ودور الشخص الذي يعطي المعلومات وحقوقه والمخاطر المحتملة 

وينبغي أن توضح أن المعلومات ستبقى [98]ن تؤكد أيًضا أن المعلومات المقدمة دقيقة. والفوائد الناجمة عن تقديم المعلومات. وينبغي أ

ويجب أن [99]سرية، وأن تصف كيف سيتم استخدام المعلومات إذا تم منح الموافقة، على سبيل المثال للتواصل العام أو في المناصرة. 

ويجب أن نردك ونستعد للحاجة إلى حلول بديلة لألطفال أو  [100] لتاريخ.تتضمن االستمارة االسم الكامل للوالد أو الوصي وتوقيعه مع ا

وتجدر [101]اآلباء/ األوصياء الذين ال يستطيعون القراة أو الكتابة أو الذين يتكلمون لغة مختلفة عن اللغة التي ُكتبت بها االستمارة. 

الالت ذهنية قد يميلون إلى إعطاء الموافقة دون امتالكم فهم كامل اإلشارة إلى أن األطفال أو اآلباء/ األوصياء الذين يعانون من اعت

 للمعلومات التي يقدمونها. 

يجب أن نزود األطفال وآبائهم بكل المعلومات بلغة بسيطة مناسبة ألعمارهم أو أن نستخدم التواصل بالصور، إذا لزم األمر، حتى [102]

ودعم حق األطفال من ذوي اإلعاقة في اتخاذ قراراتهم الواعية الخاصة [103]واع.  تتوافر لديهم جميع المعارف الضرورية التخاذ قرار

 بهم. ويجب أن نبين بوضوح أنه من حقهم رفض تقديم السماح أو الموافقة.

  

 الشهادات: .     3.3

ظمات الوطنية أو الدولية هذا وتدرك الحكومات والصحفيون والمن[105]غالًبا ما يصبح الشباب ناشطين فعالين ومتحدثين أقوياء. [104]

قد ال يدرك هؤالء الشباب الخطر الذي [106]األمر، وهم مستعدون في بعض األحيان لتقديم الشباب ليدلوا بشهادتهم للصحافة. 

ير عن يجب السماح للشباب بالتعب[107يتعرضون له عند القيام بذلك، وقد ال يتوقعون الضغط الذي يمكن أن ينشأ بعد اهتمام الصحافة. 

مشاعرهم عبر وسيلة التواصل المفضلة لديهم، ولكن يجب على الراشدين التفكير فيالمصلحة الفضلى للشباب المشترك مع التأكد أوالً من 

ال ينبغي إجبار الشباب على رواية قصة [109]مع العلم بأن سالمة الشاب ليست مسئولية شخص آخر. [108]عدم تعرضهم لألذى. 

يجب إبالغ الشباب أن مشاركتهم طوعية وأنهم يستطيعون التوقف عن [110]ًرا، ألن هذا قد يعيد إليه الصدمة. صعبة مراًرا وتكرا

وينبغي استخدام تقييمات المخاطر لتوجيه  [111] المشاركة وقتما يريدون، بغض النظر عن اإلعدادات والتجهيزات التي تم ترتيبها.

 اشتراك الشباب.

 

مهارات والمعارف لتقديم رسائل فعالة دون الكشف بالضرورة عن تجاربهم الشخصية/ التي مروا بها. وتزويد األطفال بال[112]

كما ينبغي مساعدتهم على االستعداد لألسئلة الصعبة التي تطرحها وسائل اإلعالم )مثل األدوار التمثيلية( وعلى معرفة حقوقهم عند [113]

ائماً من دعم الراشدين لهم أثناء إجراء المقابالت الجاهزين للتدخل إذا لزم األمر تأكد د[114]إجراء مقابلة مع وسائل اإلعالم. 

 والستخالص المعلومات من األطفال بعد ذلك. 
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