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ب�س��كٍل عام، ت��راوح ن�سبة الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة ما ب��ني )10%-15%( من املواطنني يف ال��دول العربية، وا�ستناداً اإىل 

بات احلقوقية كما انطالقاً من مرجعياٍت واإح�ساءاٍت ودرا�ساٍت ر�سميٍة، ُيواجُه معظمهم العديد من اأ�سكال التجاُهل 
َ
املقار

ِحدُّ م��ن اإمكانيات و�سولهم 
َ
 الذي ي

ُ
والإهم��ال والتهمي���ص على امل�ستويات الر�سمي��ة وغري الر�سمية واملجتمعي��ة، الأمر

للحق��وق واخلدمات كما غريهم م��ن املواطنني وذلَك لأ�سباٍب تعوُد اإىل جمموعة م��ن العوامل ذات العالقة بالأولويات 

الوطنية واملعيقات والتحديات املجتمعية والثقافية والبيئية، اإ�سافًة اإىل جمموعة الت�سريعات والأنظمة والإجراءات التي ل 

ال للحقوق 
ّ
ت�ستجيُب للفروق والختالفات ما بنَي اجلميع على ال�سواء ومتطلبات �سمان امل�ساركة الكاملة والو�سول الَفع

واخلدمات دوَن متييز على اأ�سا�ص الختالف يف القدرات احل�سية اأو احلركية اأو الذهنية اأو العقلية اأو النف�سية. 

م�������ة  ُم�������َق�������دِّ
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قي على ق�سايا وحقوق الأ�سخا�ص ذوي 
ْ
مار اأحد اأهم العوامل التي ُتب وي�س��كُل �سعف دور و�سائل الإعالم يف ه��ذا امِل�سْ

لَّم الأولويات غائباً عن الأجندات املوؤ�س�ساتية واملجتمعية. اإْذ يتمثُل هذا الدور يف كونه يعزُز التوجهات 
ُ

الإعاقة يف اآخر �س

لة يف 
َ
نَّ الق�س���ص وال�سور والربامج التي يتم عر�سها على و�سائل الإعالم �سمَن الطرق املَُتداو الرعائي��ة والإغاثية حيُث اأَ

 يف تعزيز الأعراف وال�سور النمطية املجتمعية. 
ُ
ْلباً على املداِرك والأفكار ما بنَي املواطنني كما ُت�ساِهم

َ
 �س

ُ
الوقت احلايل توؤثر

 ال�سنوات املا�سية، قد حتمَل الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة العديد من اأ�سكال الت�سهري كما التمثيل غري املنا�سب والعر�ص 
َ
وعرب

 الو�سائل الإعالمية املختلفة. ويف الواقع، فاإنَّ حركة موؤ�س�سات الإعاقة 
َ
ال لق�ساياهم ولق�س�سهم عرب

ّ
غري الكايف وغري الَفع

 تنطل��ُق يف حتركاتها من كون 
ْ

عل��ى �سعفها قد حقق��ْت بع�ص الإجنازات والتطورات عل��ى امل�ستوى النظري والتي بداأت

 ُيْذَكر ملعظم 
ً
 ق�سية حقوق اإن�سان، اإل اأنَّ ق�ساي��ا وحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة حتى اللحظة ل متثُل �سيء

َ
الإعاق��ة هي

 عميقاً التغطر�ص والتجاهل 
َ

ب
َّ
اأف��راد املجتمع، كما اأنهم ل يرونَها ق�سية حق��وق اإن�سان. ول�سوء احلظ، فاإنَّ املجتمع قد َت�َسر

ر النمطي��ة املغلوطة، الأمر الذي جعَل من �سعف التغطية 
َ
و ب��نَي اأف��راده حياَل ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة اإ�سافًة لل�سُ

الإعالمي��ة نتيجًة حتميًة كاإحدى ال�سمات املجتمعية املت�سقة بالَتَحّديات واحلواجز التي تواجُه الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 

ُه دوَن �َسّك على اآليات التغطية الإعالمية رغم حمدوديتها. حيُث من النادر جداً اأن يرى الأ�سخا�ص ذوو 
َ

 نف�س
َ

كما عك�ص

الإعاقة اأنف�سهم يف و�سائل الإعالم خارج اإطار ال�سعوبات التي لديهم، اأو على نحٍو ذي اأبعاٍد �ساملة وحمورية. 

ُم هذا الدليل جمموع��ة من املعلومات واملفاهيم حوَل واقع وق�سايا الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة يف الدول العربية، كما  َق��دِّ يُ

اً، وذلك لتفعي��ل ا�ستثمارها لدى دعم حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
ّ
ْزم��ًة من الر�سائل واملبادئ املُراد ترويجها اإعالمي

ُ
ر

اً عن الأ�سخا�ص 
ّ
ومنا�سرته��ا. كما هن��اك جمموعة من الن�سائح حوَل ماهية اللغة التي يجب ا�ستخدامها للتحدث اإعالمي

�سات. هذا بالإ�سافة اإىل جمموعة 
َ
َلبة للتوجهات واملمار

ْ
 القوة وال�سلطة يف التاأثري والَقو

َ
ذوي الإعاقة، وذلك باعتبار اللغة هي

ل الإعالميني ارتباطاً بحقوق وم�سالح الأ�سخا�ص 
َ
ع ممار�ستها من ِقب قَّ

َ
م��ن الإر�سادات الفنية املت�سلة بالأدوار املختلفة املَُتو

ذوي الإعاقة، كما �سوَف يت�سمُن نقداً ملجموعٍة ُمْنَتقاة من الأعمال الإعالمية ال�سابقة كاآليٍة عمليٍة لتو�سيح التوجه الذي 

ن�سبو اإىل ترويجه من خالل هذه الدليل.

 من وقٍت اأف�س��ل من الآن للبدء بتغيري هذا الواقع من خالل 
َ

وننطل��ُق يف اإع��داد هذا الدليل من القناعة التامة باأنه لي�ص

 احلليف الأقوى 
َ
الة لالإع��الم يف مواجهة الو�سمة والأح��كام امل�سبقة غري ال�سحيحة، فالإع��الم هو

ّ
ال��دور وال�سلطة الفع

يف �سبي��ل تغي��ري املداِرك ومكافحة التمييز ال�سلب��ي ون�سر الوعي املجتمعي احلقوقي وو�س��ع الق�سايا على جدول اأعمال 

بات 
َ
راً اإىل املُقار

ْ
ّن��اع واآِخذْي القرار بقوة وال�سغط باجتاه اإحراز التقدم املُ��راد ب�ساأنها على كافة امل�ستويات. ون�ستنُد َح�س �سُ

ٍل اأو جتزئة، كما تركُز على التحديات 
ْ

 باحلقوق الكاملة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة دوَن َف�س
ُّ
الجتماعي��ة واحلقوقي��ة التي ُتِقر

واحلواج��ز البيئية املعمارية والتوجهات املجتمعية والنظم وال�سيا�سات والت�سريع��ات ال�سابطة لعمل املوؤ�س�سات الر�سمية 

وغ��ري الر�سمي��ة واأثر هذه املكونات الثالثة على و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاق��ة للحقوق واخلدمات وامل�ساركة يف احلياة 

الجتماعية. 

 ق�سايا 
َ

بع��َد ق��راءة هذا الدلي��ل، ناأمُل باأن املهنيني الإعالميني –اأي اأن��َت واأنِت- �سوَف ُتْدِركوَن باأَن ق�ساي��ا الإعاقة هي

 
ُ َ
 على ذلك، يعترب

ً
اً من منظوم��ة املجتمع، وبناء

ّ
ا َتكاُملي

ً
نَّ الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ي�سكلوَن جزء

حق��وق اإن�سان بحتة، وب��اأَ

 قاِبٍل للَجَدل. 
َ
اً غري

ّ
متثيُلهم وت�سليط ال�سوء على ق�ساياهم يف و�سائل الإعالم ا�ستحقاقاً حتمي

أوالً



أه�������م�������ي�������ة 6
ع��������������������رض 
ق���ض���اي���ا اإلع����اق����ة 
ف���ي وس���ائ���ل اإلع���الم

اإلعالُم بمختلف وسائله )التلفاز، الراديو، الجرائد، المجالت، مواقع التواصل االجتماعي، الشبكة 
العنكبوتية، أّية وس��ائل أخ��رى( يلعُب دوراً مركزّي��ا في التغيير والتأثير في الس��ياق الثقافي 
كما الرأي الع��ام، والضغط على ُصنِّاع وآخذي القرار، وهذا ينطبُق على كافة القضايا الحقوقية 

والمجتمعية ذات الصلة بممارسات التهميش والعزل على السواء. 

ُز هذه الُمماَرس��ات وتس��اهُم في تفاُقم وازدياد تدخالت وأش��كال  ومن أهم العوامل التي ُتَعزِّ
الع��زل هَي محدودي��ة الوعي والمنظوم��ة الثقافية المس��َتقاة من الموروثات والص��ور النمطية 
دات السياس��ية واالقتصادية كم��ا ضعف البيئة  واألحكام الُمْس��َبقة، ه��ذا باإلضافة إلى الُمَحدِّ

القانونية واإلجرائية واإلدارية التي ُتديُر وتنظُم المسؤوليات واألدوار ذات العالقة. 
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ْل ويف اأحياٍن كثريٍة- 
َ
يف املجتمعات العربية، يعترب الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة ال�سريحة الأكرث تهمي�ساً من حيث حمدودية -ب

 الأََقّل َحّظاً يف الو�سول للعديد من احلقوق 
ْ
نًة بغريهم م��ن املواطنني، فُهم

َ
�ص الو�سول للخدمات واحلقوق ُمقار

َ
ي��اع ُفر �سَ

القت�سادي��ة والجتماعية وال�سيا�سي��ة واملدنية والثقافية، ومن الأمثلة على ذلك حمدودي��ة و�سولهم كما غريهم للعديد 

م��ن احلقوق الأ�سا�سية كاحل��ق يف التعليم والتوظيف وامل�ساركة يف احلياة الجتماعي��ة وال�سيا�سية والثقافية كما الو�سول 

ل 
ُ
ب

ُ
للخدم��ات ال�سحية والأماِكن واملَراِف��ق العامة وغريها، هذا بالإ�سافة اإىل اأنَّ الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة يفتقروَن اإىل �س

 عليهم ب�س��كٍل ُمبا�ِسر اأو غري مبا�سر، 
ُ
ر هم اأو ُتوؤَثِّ الو�س��ول للمعلومات ح��وَل ال�سيا�سات والربامج واخلدمات الت��ي َتَخ�سُّ

 يف تخليد الإق�ساء لهم وعزلهم عن جمالت وميادين احلياة 
ُ
الأمر الذي يوؤدي بال�سرورة اإىل الفجوة املعرفية التي ُت�ساهم

الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية. 

وبطبيع��ة احلال، فاإنَّ ال�ستمرار يف التهمي�ص والتمييز ال�سلب��ي على اأ�سا�ص الإعاقة اأو على اأ�سا�ص نوع الإعاقة يعني دوَن 

دالة والإنْ�ساف، كما حي��ُث �سبابية كافة املَعاين 
َ
قاً باجتاه ع��دم امل�ساواة وغياب الع

ْ
قاً واأكرث فاأكرث ُعم

ْ
�َس��ّك الَذه��اب ُعم

والأبعاد احلقوقية والإن�سانية. 

ضعف اإلرادة السياسية
ال�سلط��ات  ع��زوف  به��ا  ويق�س��د 

الأنظم��ة  تطبي��ق  ع��ن  التنفيذي��ة 

بحماي��ة  العالق��ة  ذات  والقوان��ني 

حق��وق املجموع��ات املهم�س��ة عامة 

والأ�سخا���ص ذوي الإعاقة على وجه 

اخل�سو�ص.

ضعف دور وفعالية وس��ائل 
اإلعالم حي��ث تعط��ى الإعالنات 
حتظ��ى  الت��ي  والربام��ج  التجاري��ة 

بالتموي��ل عل��ى م�ساح��ات وا�سع��ة 

يف و�سائ��ل الإع��الم وتغي��ب عنه��ا 

املهم�س��ة وخا�سة  ال�سرائ��ح  ق�ساي��ا 

الأ�سخا���ص ذوي الإعاق��ة اإىل ح��د 

ما، ه��ذا بالإ�سافة اإىل اأن التدخالت 

واملعاجل��ات الإعالمي��ة اإن حدث��ْت 

 حتدُث ب�سكل مو�سمي.
َ

فهي

ضع��ف الحرك��ة المطلبي��ة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة

مم��ا يبق��ي العدي��د م��ن ال�سعوبات 

والتحدي��ات على حاله��ا ويحد من 

اإمكاني��ة اإي�سال �سوت من ل �سوت 

لهم ب�سكل حقيقي وواقعي.

ضعف النماذج السائدة
يف معاجل��ة ق�ساي��ا الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاق��ة عل��ى امل�ست��وى احلكوم��ي 

وعل��ى م�ست��وى منظم��ات املجتمع 

املدين، كما على م�ستوى ال�سيا�سات 

 والت�سريع��ات والربامج، 
ْ

اإن ُوِج��َدت

والت��ي يغلب عليها اأو عل��ى معظمها 

الطابع اخلريي والطبي.

غلب��ة المش��اريع التي تتفق 
مع األجندات الخارجية 

يف اإطار ارتباطه��ا بالتمويل، و�سعف 

والحتياج��ات  باملطال��ب  عالقته��ا 

احلقيقية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

تقيي��م  آلي��ات  ضع��ف 
المحاوالت الرامية إلى تغيير 
واقع األشخاص ذوي اإلعاقة

الت��ي ت�سم��ن  املوؤ�س��رات  وغي��اب 

الإعاق��ة  ذوي  الأ�سخا���ص  واإدراج 

وق�ساياه��م داخل �سيا�س��ات وبرامج 

وتدخالت املوؤ�س�سات التي تعمل يف 

القطاعات املختلفة مث��ل املوؤ�س�سات 

ال�سبابي��ة اأو الن�سوي��ة اأو احلقوقي��ة، 

مم��ا يزيد من عملي��ة تكري�ص منهجية 

الع��زل والتهمي���ص والإق�س��اء التي 

الإعاق��ة  الأ�سخا���ص ذوو  يعاي�سه��ا 

ب�سكل عام.

ثانياً

ومن أهم األسباب والعوامل التي تعزُز الواقع الُمشار إليه أعاله: 
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توحيد منهجيات وفلس��فات وتوجهات المعالجة اإلعالمية لقضايا 
األش��خاص ذوي اإلعاقة، على نحٍو يجعُل منها أكثر انس��جامًا مع 

التوجه والمقاربة الحقوقية والتنموية لإلعاقة. 

المس��اهمة في تطوير معارف ومه��ارات الكوادر العاملة في 
وسائل اإلعالم المختلفة حوَل المقاربة الحقوقية في التعاطي 
مع قضايا اإلعاقة واآلليات الواجُب اس��تخدامها لترجمة هذه 
المقارب��ة  في األعمال اإلعالمي��ة ذات الصلة بقضايا وحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة. 

تقديم مجموع��ة من المقترحات واإلرش��ادات حوَل الطرق 
واآلليات الواجُب اس��تخدامها لدى عرض قضايا وتحديات 

األشخاص ذوي اإلعاقة في وسائل اإلعالم.

المس��اهمة في وضع قضايا وحقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة 
على ُسلَّم أولويات الوسائل اإلعالمية العربية المختلفة.

ثالثا

أه���م���ي���ة ال���دل���ي���ل 

أ

ج

ب

د
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 ال�سريحة التي يحُق 
َ

 لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة عل��ى اأنهم الطرف الذي ميثُل احلاجة اإىل الرعاية وامل�ساع��دة، ولي�ص
ُ
ُيْنَظ��ر

ا على هذا الفرا�ص، يتعر�ُص الأ�سخا���ص ذوو الإعاقة اإىل ال�ستبعاد والإق�ساء 
ً
له��ا التمت��ع بكافة حقوق الإن�سان. وبناء

 عملية و�سولهم للحق يف التعليم 
ُ
باعتباره��م غري قادرين على اإدارة �سوؤونه��م وممار�سة حياتهم با�ستقاللية. وبالتايل، ت�سبح

والعم��ل الالئق وامل�سارك��ة الكاملة يف احلياة الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية يف غاي��ِة ال�سعوبة، وذلك ِلأَنَّ معظم اأفراد 

املجتم��ع ي�سلوَن لهذه احلقوق اأو جزء كبري منها ب�سكٍل تلقائي، الأم��ر الذي يجعُل من و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

جة على �سيا�سات وت�سريعات وا�سراتيجيات وبرامج عمل املوؤ�س�سات احلكومية 
َ
حلقوقهم م�ساألًة ثانوية ويف الغالب غري ُمْدر

وغري احلكومية. 

يف كاف��ة املجتمعات، كاَن يتم التعاطي مع ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من مبداأ كونهم مادة لل�سفقة والعطف باعتبارهم 

 عنُه تدخالٍت م�سممٍة على نحٍو يفر���صُ باأنَّ الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة بحاجٍة داِئمٍة 
ُ

ق�ساي��ا �سخ�سية ماأ�ساوية، مّما ينعك�ص

اإىل الرعاية واحلماية والعتماد املُْطَلق على الآخرين �سمَن �سياٍق حمدٍد وحم�سوٍر يف عزلهم واإخفاِئِهم يف موؤ�س�ساٍت معينة.

م����������دخ����������ل 
ح�������������وَل ف���ه���م 
اإلع����������اق����������ة 

ندعوُك��ْم في ه��ذا الدليل إلى النظر لإلعاقة من حيُث الحقيقة التي ُتفيُد بأن لدى كل ش��خص 
ق��درات تختل��ُف عن غيره من األش��خاص، ولدى ُكلٌّ مّنا محدودية ما ف��ي قدرة ما، قد يكون 
هناَك فقدان كامل للقدرات البصرية لدى ش��خص ما، وق��د يكون هناك محدودية للقدرات 
البصرية لدى ش��خص آخر، بيَنما يحتاُج ثالث الستخدام الَنّظارات وهكذا، واألمر ذاته ينسحُُب 
على القدرات الس��معية كما الق��درات الحركية وكذلك الذهنية بغض النظ��ر عن تفاُوِتها، وفي 
ل��ة يكتمُل عرض الحقيق��ة عبَر التنويه والتأكيد والتذكير بأن ال يوجد ش��خص في هذا  الُمَحصِّ

الوجود لديِه كافة القدرات والمواَصفات التي قد تجعُل منُه شخصًا كاماًل. 
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اإلعاقة كَقضيَّة حقوق إنسان 

ق��د برَز خ��الل ال�سن��وات القليل��ة املا�سية توج��ه ومنظور 

خمتلف يف التعاطي مع ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، األ 

 التوج��ه واملنظور احلقوقي لالإعاقة، والذي متثُل اتفاقية 
َ
وهو

الأمم املتح��دة حلق��وق الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة 2006م 

 
َ
الوثيق��ة الأكرث �سموليًة يف عر�ص ومعاجلة هذا املنظور، وهو

 
َ

نَّ حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة هي ينطلُق من حقيق��ِة اأَ

ذاته��ا كافة حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية والجتماعية 

والقت�سادي��ة والثقافية وغريه��ا دوَن اأي احتمال اأو جمال 

��ُن الف��اِرُق يف �س��رورة اتخ��اذ 
ُ
للف�س��ل والتجزئ��ة، ويْكم

مان و�سولهم  التدابري والإجراءات والرتيبات الالزمة ل�سَ

له��ذه احلقوق على قدم امل�ساواة م��ع الآخرين. ومثل هذه 

الرتيبات موائمة املباين واملراِفق العامة كما َتْذليل ال�سور 

النمطية والأحكام امل�سبقة واحلواجز الثقافية.

بة 
َ
 الإ�س��ارُة ُهنا اإىل اأنَّ ه��ذه املُقار

ُ
���ص، جتدر

ْ
ب��اً لأي َلب نُّ جَتَ

َ
و

ل تغف��ُل اجلان��ب الطبي لل�سخ�ص، وال��ذي يعني يف هذا 

ال�سياق نوع ال�سعوبة الإعاقة التي لديِه ودرجتها وت�سنيفها، 

��ا حتر�ُص هذه املقاربة على احلد من التمييز ال�سلبي على  اإنَّ

اأ�سا���ص وج��ود �سعوبة/اإعاقة لدى �سخ�ص م��ا، كما عدم 

ح�س��ر هذا ال�سخ�ص من حي��ث النظرة والتدخالت وغري 

ذلك يف كونه اأحد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

اإلعاقة قضية غير محصورة بقطاع 

اإنَّ املجتمع��ات كافًة ممثل��ًة باأفراده��ا وموؤ�س�ساتها احلكومية 

وغ��ري احلكومي��ة والقاعدي��ة وغريه��ا يتوج��ُب عليه��ا اأن 

تتجن��َب و�سع �سيا�سات وبرامج وخط��ط لالأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة منف�سلة عن كاف��ة ال�سرائح واملجموعات والأفراد، 

 على املجتمع��ات ت�سمني واإدراج 
ُ
وب��دل من ذلك، يتحتم

وا�ستهداف الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من خالل ال�سيا�سات 

وال�سراتيجي��ات واخلط��ط والربامج العام��ة التي ت�سعها 

 
َ
 تدعيمها برتيب��اٍت تي�سرييٍة وتدابري

َ
للجميع، وذلك ع��رب

ًة على نحٍو ياأخُذ متطلبات امل�ساركة  دَّ َ
جتعُل منها جامعًة وُمع

الة لالأ�سخا���ص ذوي الإعاقة يف جمتمعاتهم 
ّ
الكاملة والَفع

كم��ا ت�سمُن له��م الو�سول للحق��وق واخلدمات على قدم 

 الإعاقُة مو�سوعاً �سامال 
ُ
امل�ساواة مع الآخرين. وبهذا ت�سبح

 اأخذُه بع��ني العتبار يف كافة 
ُ
غ��ري حم�سور بقطاع ويج��در

ا 
ً
ا مبرحلة التخطي��ط والت�سميم وانتهاء

ً
جم��الت احلياة بدء

بالتقييم. 

رابعاً

 اإىل حٍد ما يف 
َ
وعندما اأخَذ هذا التوجه بالتطور ذهَب اإىل منحى طبي يف النظر اإىل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، حيُث �ساهم

اأنُه   يف تطوير نظام احلماية الجتماعية، اإل 
َ
ال�ستجابة اإىل بع�ص التحديات كما معاجلة بع�ص م�سببات الإعاقة، و�ساهم

ل 
َ
اء واملهنيني العاملني يف جمال التاأهيل، كما اأنُه يعزو عدم القيام باملهام املختلفة من ِقب

ّ
ا�ستبدَل �سيطرَة العزل بهيمنة الأطب

 الإعاقة من هذا املنطلق ق�سية 
ُ
ال�سخ�ص ذي الإعاقة اإىل عدم القدرة الناجتة عن ال�سعوبة/الإعاقة التي لديه. اإ�سافًة، ت�سبح

تتطلُب تكاليَف عالية على الدولة واملوؤ�س�سات التي تعمُل على حتملها وت�سديدها، ذلك كنتيجة حتمية للعزل واقت�سار 

اخلدمات على التاأهيل والتدخالت الطبية وال�ستثمار املحدود جلميع طاقات املواطنني. 

وُكلٌّ من التوجه املاأ�ساوي الرعائي والتوجه الطبي ل زال املحرك الرئي�ص يف التعاطي مع ق�سايا الإعاقة يف املجتمعات 

ها على نظرة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لذواِتهم وِثَقِتهم باأنف�سهم، 
َ

ُه ال�سلبية التي عك�سْت نف�س
ُ
العربية، وُكلٌّ منهما لُه اآثار

 هذه التوجهات احلقوق الأ�سا�سية لهم. 
ْ

كما اأنكرت



اإلع���������������الم 12 دور
ف��ي معالجة قضاي��ا اإلعاقة 

أن������������������������ِت، أن������������������������َت، أن������������ُت������������ْم، 
كإعالميين مهنيين تتمتعوَن بُحْكِم مواقِع عملكم بكافة االمتيازات التي ُتتيُح لكْم ُفَرَص تشكيل 
ُص��َوٍر وأفكاٍر عامة بش��أن األش��خاص ذوي اإلعاقة والتأثير اإليجابي لصال��ح تحقيق المواطنة 

الكاملة لهم، نتوقُع منكم القيام باألدوار التالية: 
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 الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 
َ
نحو  المساهمة في تشكيل فكر مجتمعي جديد

ينطلُق من مبداأ احرام التنوع وتقبل الفروق الفردية والإميان باأن احلقوق ل تتجزاأ ول 

ت�ستثني اأحد.

��ري واملجتمعي 
َ
ل��ة بالواقع الأُ�س الرص��د والمتابعة للق�سايا املختلف��ة ذات ال�سِ

واملوؤ�س�ساتي الر�سمي وغري الر�سمي لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

الضغط والتأثير على ُصّناع القرار من اأجل و�سع ق�سايا وم�سالح الأ�سخا�ص 
لَّم اأولوياته��م وترجمة ذل��ك اإىل ت�سريعات 

ُ
ذوي الإعاق��ة عل��ى جدول اأعماله��م و�س

�سات من �ساأنها حت�سني واقع و�سولهم للحقوق 
َ
وق��رارات ولوائح وبرامج واإجراءات وممار

واخلدمات كما غريهم من املواطنني. 

عرض وتغطية البرامج والمش��اريع والأن�سطة التي يت��م تنفيذها ل�سالح 
النهو�ص بالواقع احلقوقي والجتماعي لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

الترويج للسياس��ات والمنتجات والخدم��ات والبيئات التي تدعم 
عملي��ة امل�ساركة الكاملة والفاعلة وحتقق التنمي��ة ال�ساملة جلميع اأفراد املجتمع مبا فيهم 

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

خامساً

1

2

3

4

5
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 المساهمة في تشكيل 
فكر مجتمعي جديد 

ال يقتصُر دور اإلعالم الحديث في يومنا الحاضر على عكس القيم واالتجاهات المجتمعية ذات العالقة 
باألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم، بْل يمتُد هذا الدور لِيساهَم بشكٍل كبيٍر في عملية َتَشّكل وتكوين هذه 
الِقَيم والمفاهيم واالتجاهات، األمر الذي يتطلُُب ُرْزَمًة من التغييرات على المس��توى الشكلي والمنهجي 
كما على مستوى المضامين والُمقاَربات، والتي يتوجُُب على اإلعالميين وكافة العاملين في مجال اإلعالم 
الحرص في التعاطي معها وترويجها. وهنا ُنشيُر إلى مجموعة من اإلرشادات والنصائح التي تتصُل بتفعيل 

هذا الدور بما يشمُل ُكاًل من اللغة والمنهجية والرسائل والمؤثرات الصوتية، وذلَك كما يلي:

1

اللغة
لُلغة  املنا�سب  ال�ستخدام  يبدو  قد  الأحيان  من  كثرٍي  يف 

 
َّ
َمر قد  لأنُه  وذلك  داً،  قَّ َ

ُمع الإعاقة  ق�سايا  عر�ص  لدى 

بالعديد من اأ�سكال التطور والتغيري الناجم عن التغريات 

الدليل  يقدُم هذا  ب�سكٍل عام، �سوَف  املجتمعية. ولكن، 

لدى  اإليها  النتباه  اإىل   
ْ
ندعوكم التي  النقاط  واأهم  اأبرز 

التوا�سل مع اأو التحدث عن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف 

و�سائل الإعالم، والتي ميكُن تلخي�سها بالتالية: 

استخدام مصطلح فرد- مواطن:

��د وحقيقة واحدة 
ْ
��ْد باأنَك تنطل��ُق يف حديثك من ُبع َتاأَكَّ

ًل، كاأن تقول: 
َّ
 اإن�س��ان اأَو

َ
مفاُدها باأن م��ن تتحدُث عنُه هو

�سخ�ص لديه �سعوبة ب�سرية، �سخ�ص لديه �سعوبة حركية، 

�سخ�ص ذو اإعاقة، �سخ�ص ي�ستخدُم كر�سي متحرك...الخ. 

اً - على �سبيل املثال- 
ّ
اأْي ل تقول �سخ�ص متخل��ف عقلي

بل ُقْل: �سخ�ص لديه اإعاقة/�سعوبة ذهنية. اإْذ يجب البدء 

بكلمة »اأ�سخا���ص« لتحقيق التحول من النموذج الفردي 

الذي يتعاطى مع الإعاقة مبعزل عن ال�سخ�ص، اإىل النموذج 

ال�سمويل الذي ينظر اإىل الإعاقة بو�سفها حالة من تداخل 

العوائق البيئية وال�سلوكية مع العوامل ال�سخ�سية. 

 ال َتِصْف البشر على أعتبار أن هنالك 
ما هَو غير طبيعي أو سوي:

 
ْ

ون، جَتَنَّب
ّ
ل ت�سْف الأ�سخا�ص بدون اإعاقة على اأنهم طبيعي

امل�ساهم��ة يف ع��زل واإق�ساء الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة، كما 

 امل�ساهمة يف تعزيز وتكري�ص ا�ستخدام مفردات ذات 
ْ

��ب نَّ جَتَ

اأبع��اد عن�سرية، ف��ال َتُقْل اأ�سخا�ص عادي��ني، اأو طبيعيني اأو 

 الت�سنيف اأو التمييز 
ُ
ّحاء اأو �سليم��ني. واإذا َتَطلََّب الأمر اأَ�سِ

ل : –
ْ
بنَي الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وغريهم، ندعوَك اإىل َقو

الأ�سخا�ص بدون اإعاقة.

اإلعاقة بالوصمة: ساِهْم في الَحدِّ من ارتباط 

ُك��ن َحري�ساً على اأن ل ت�ستخ��دَم املفردات التي تفر�ُص 

ب��اأن وج��ود اإعاقة/�سعوب��ة ل��دى �سخ���صٍ م��ا ُت�س��اوي 

ال�سع��ف اأو العج��ز اأو حمدودية الق��درة اأو غري ذلك من 

ق��ة والتوقعات املتدنية والأف��كار املَْغلوطة 
َ
ب

ْ
الأح��كام املُ�س

حي��اَل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. ف��ال َتُقْل –على �سبيل 

املث��ال- بالرغم م��ن اأن لديه اإعاقة اإل اأن��ه... كذا، كما ل 
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خامساً

�ٍص حوَل بع�ص النماذج  ُق اإىل ُمَلخَّ
ُّ
لقْد �سب��َق اأن متَّ الَتَطر

 يف العادة ال�ستن��اِد اإليها والنطالق 
ُ
ب��ات التي يتم

َ
واملُقار

منها لدى التعاطي مع ق�سايا وم�سالح وحقوق الأ�سخا�ص 

ذوي الإعاقة ب�سكٍل عام، ول بُدَّ من التذكرِي ُهنا باأَنَّ عنوان 

 قاِبٍل للَجَدِل على املنظور 
ُ
 باِرٌز غ��ري

ٌ
ر  ُموؤَ�سِّ

َ
ه��ذا الدليل ُهو

الذي ن�سعى اإىل الرويِج اإليِه وال�سغط باجتاه ا�ستخدامه من 

 دون �َسكٍّ 
َ
ل املوؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني، اأَل وُهو

َ
ِقب

املنظور احلقوقي وال�ُسمويل لالإعاقة. حيُث يقوُم هذا املنظور 

بالأ�سا�ص على الع��راف والإْق��رار والإدراك باأَنَّ حقوق 

 ذاُتها حقوق الإن�سان املدنية 
َ

الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة هي

والجتماعية والقت�سادي��ة وال�سيا�سية والثقافية جميعها 

اً كاَن مبعُثه. 
ّ
ِزئة اأو ا�ستبعاد اأَي ٍل اأو جَتْ

ْ
دوَن َف�س

وبطبيع��ة احلال، هناَك عالق��ة  وثيقة ب��نَي املنظور الذي 

يتبن��اُه الإعالم يف التعاطي مع ق�ساي��ا الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة وم��دى فاعلية الربامج وكفاءتها مبا يحقق التغيري 

َلًة 
ْ
 ال��ذي يتطلُب ُجم

ُ
ال��الزم على نوعي��ة حياتهم، الأمر

ل 
َ
م��ن التغيريات على م�ستوى الطرق امل�ستخدمة من ِقب

و�سائل الإعالم لدى عر�ص ومعاجلة والتعاطي مع ق�سايا 

وحق��وق الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة، كم��ا على م�ستوى 

َم�سامني وحمتويات املعلوم��ات التي يتم الركيز عليها، 

 اقراحها اأو تنفيذها. 
ُّ
ِتم

َ
َكَذِلَك املُعاجَلات التي ي

وتن�سوي املُعاجَلة الإعالمية احلقوقية لق�سايا الأ�سخا�ص 

َتقاة من 
ْ

ذوي الإعاق��ة عل��ى جمموعٍة م��ن املَب��ادئ املُ�س

اتفاقي��ة الأُمَمم املتحدة حلق��وق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

2006م، والتي ميكُن تلخي�ص اأهمها بالتالية:

 األمثال الشعبية 

هن��اَك العدي��د م��ن العبارات الت��ي ق��د ي�ستخدُمها 

الإعالمي��ون يف و�س��ف واقٍع م��ا اأو َحَدٍث م��ا تعوُد 

للم��وروث الكبري م��ن الأمث��ال ال�سعبي��ة والأقوال 

ل��ة من��ُذ زمٍن بعي��د. ويف احلقيق��ة، اإنَّ العديد 
َ
املَُتداو

ِر 
َ
و  يف َتْكري�ِص ال�سُ

ُ
من هذه الأمث��ال والأقوال ُت�ساِهم

راً كبرياً 
ْ
النمطي��ة والأف��كار اخلاطئة، كم��ا تلع��ُب َدو

��ط الإعاقة كمفهوم باملَعاين التي توؤدي 
ْ
ب
َ
وخطرياً يف ر

معن��ى الإ�س��اءة والتقلي��ل م��ن ال�ساأن. ومث��ُل هذه 

الأمثال والأقوال التي يتم ا�ستخدامها )مثل الأطر�ص 

يف الزفة، جمنون يحكي وعاقل ي�سمع(.

ِب��ْط التحديات واملُعيق��ات بال�سعوبة اأو الإعاقة التي لدى 
ْ
َتر

ة تعميم��ات مت�سلة 
َّ
 بالروي��ج لأَي

ْ
الأ�سخا���ص، ول ت�سم��ح

ب�سريح��ٍة ما على اأ�سا�ص اأن لديه��م نف�ص الإعاقة/ال�سعوبة، 

حتى واإن كانْت هذه التعميمات اإيجابية من وجهة نظرك.

 ال تستخِدْم اللغة التي ُتخاِطُُب 
وَتْسَتْدِرُج العواطف:

متث��ُل عملي��ة ا�ست��دراج العواطف اإح��دى الآلي��ات التي 

ي�ستخدمها الإع��الم جَلْذب املُ�ساِه��د اأو ال�سامع اأو القارئ، 

 ب�سكٍل كب��رٍي يف تعزي��ز وتكري�ص 
ُ
 يُ�ساه��م

وه��ذا ِب��ال �َسكٍّ

املنهجي��ة اخلريي��ة يف التعاطي م��ع ق�ساي��ا الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة، تلَك القائمة على العطف وال�سفقة. 

الَمْنظور والمنهجية
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1  ُمواِطنوَن.. َشْأُنهْم َشْأُن غيرهم من المواطنين:

الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة لي�سوا ُمواِطنني اأََقّل ولي�سوا ب�سر اأََقّل بُحْكِم اأن لديهم 

َجُتها. ويجُب على جميع الإعالميني اأن 
َ
اً كاَن نوُعه��ا اأو َدر

ّ
�سعوبة/اإعاق��ة اأَي

 جميع الأن�سطة والربامج واحلمالت 
ُ
ر دَّ يتاأكدوا دائماً ب��اأن هذه احلقيقة َتَت�سَ

الإعالمية العامة وتلَك املت�سلة بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ب�سكٍل خا�ص. 

2   ال ُتَصوِّروا األشخاص ذوي اإلعاقة كأبطال أو مستضعفين:

ف��وا الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة باأنهم اأبط��ال اأو �سحايا،  روا ول َت�سِ
ِّ
��و ل ُت�سَ

هن��اَك تعميم��ات واأفكار تهيم��ُن على العديد م��ن الأف��راد واملجتمعات 

ا يف خانات ال�سعف واملاأ�ساوية  حوَل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ت�سعه��م اإمّ

لُِّق بهم يف ف�ساءات  وحتدي��داً من يُعاِي�ُص منهم ظروفاً �سعب��ًة اأو قا�سية، اأو حُتَ

َن منهم من جتاُوز املعيقات واحلواجز  البطول��ة والحمدودية وحتديداً من مَتَكَّ

ومواجهته��ا. يف احلقيق��ة، اإنَّ الأ�سخا���ص ذوي الإعاق��ة لي�س��وا بال�سرورة 

زي��ن فقط لكونه��م اأ�سخا�ص ذوي اإعاقة، كما اأنه��م لي�سوا حتماً فاقدين 
َّ
مُمَي

 لأن 
ْ
للق��درة على ممار�سة احلياة كما غريهم ل��ذات ال�سبب. وعليِه، ندعوُكم

بوا التط��رف يف و�سفهم اأو ت�سويرهم. ف�س��ورة ال�سحية ت�سفهم على  َتَتَجنَّ

اأنهم م�ساكني وغري قادرين وعاجزين. بينما �سورة البطولة ت�سفهم على اأنهم 

َفِرحني با�ستمرار وخاِرقني. ويف احلالتني فاإنَّ هذين الو�سفني ل ميتان للواقع 

زان ال�سور النمطية والتوقعات املتدنية من جهٍة اأخرى.  زِّ َ
ب�سلة من جهة، وُيع

اإلعاق��ة ذوي  األش��خاص  أولوي��ات  روا  ُتَق��رِّ ال   3   
     دوَن مشاركتهم الحقيقية:

ًة على حتديد 
َ
 الأكرث ُق��ْدر

ْ
م��اً باأَنَّ الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة ُهم

ْ
��روا َدو َتَذكَّ

ٍل دائٍم معهم   على َتوا�سُ
ْ
دوا باأنكم اأولوياتهم ومتثيلها والدفاع عنها، لذا، َتاأَكَّ

يف الواقع، اإنَّ تبني هذه املبادئ يف كافة اأ�سكال واأنواع التعاطي الإعالمي مع ق�سايا وم�ساِلح الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لُه 

 كبري وحموري يف تعزيز وحتقيق املعاجلة الإعالمية احلقوقية لق�سايا هذه ال�سريحة، وفيما يلي جمموعٌة من الإر�سادات 
ٌ
ر
ْ
َدو

بة واملنظور احلقوقي لالإعاقة واملنهجية ال�سمولية ات�ساًل بدور 
َ
َتِندة اإىل املُقار

ْ
 يف حتقيق املعاجل��ة الإعالمية املُ�س

ُ
الت��ي ُت�ساِهم

الإعالم يف حتقيق التغري الجتماعي والثقايف املن�سود:

الفردي��ة  الخصوصي��ة  احت��رام   » اإلعاق��ة  ذوي  لألش��خاص  المتأصل��ة  الَكرام��ة  َص��ْون   » 
 « مراع��اة الفروق الفردية  «  احترام حق األش��خاص ذوي اإلعاقة ف��ي اتخاذ القرارات المتصلة بهم 
والتش��هير  واإلس��اءة  االس��تغالل  َح��ْذر   » التميي��ز  ع��دم   » الع��زل  وُمكاَفح��ة  الش��مولية   » 

«  الَشراكة والمشاركة الكاملة والحقيقية لألشخاص ذوي اإلعاقة
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المساهمة في تشكيل فكر مجتمعي جديد | خامساً

 املنظمات التي متثلهم واملوؤ�س�سات التي تعمُل يف جمال الإعاقة، كما 
َ
ع��رب

 الأ�سخا���ص النا�سطنَي يف احلرك��ة املطلبية حلق��وق الأ�سخا�ص ذوي 
َ
ع��رب

الإعاقة، وذلَك يف كاف��ة املراحل دوَن ا�ستثناء، مبا فيها التخطيط والإعداد 

بوا لدى القيام بذلك  نَّ واملنتجة والإخراج والتحرير والتقيي��م وغريها. وجَتَ

 
ُ
ر عملية امل�ساركة وح�سرها يف جمموعة معينة اأو �سريحة معينة، اإِْذ يجدر

ْ
َق�س

يف ه��ذا الإطار التوجه ملمثلني عن كاف��ة ال�سرائح كما الو�سول اإىل جميع 

الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة بغ���ص النظر عن نوع ال�سعوب��ات التي لديهم، 

بالإ�سافة اإىل من يعي�سوَن منهم يف املناطق املختلفة. 

4   الَمشاِهُد الُمَصوَّرة ُتضاهي َمالييَن الكلمات:

 اللغة 
َ
ل��دى عر�ص ق�سايا الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة من منظوٍر حقوقي عرب

 ُمراعاة ان�سجام ه��ذه العبارات م��ع امل�ساهد التي يتم 
ُ
والعب��ارات، يج��در

اء، والزدواجية يف 
ّ
التقاطه��ا وال�سور التي يتم عر�سها للم�ساهدي��ن والُقر

 حتماً وب�س��كٍل �سلبي ومت�سارب على الأفكار 
ُ

مث��ل هذا ال�سياق تنعك�ص

ُله��ا يف اأذهان اأف��راد املجتمع. وعليِه، هن��اَك جمموعًة من  الت��ي يتم َت�َسكُّ

املحاذير التي يتوجُب اأخُذها بع��ني العتبار عنَد ت�سوير الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة والتي تتلخ�ُص بالتالية:

مَة الأفراد وتتجاَهُل خ�سو�سيتهم 
ْ
ر التي تنتهُك ُحر

َ
و ّث ال�سُ

َ
 التقاط وب

ُ
َذر

ْ
•  يُح

نونَِته��م الإن�سانية، ال يف حالت ا�ستثنائية 
ْ
َكي

َ
 لكرامتهم و

ُ
الفردية وُت�سيء

تتطلبها امل�سلحة العامة وت�سمل ق�سايا الف�ساد واجلرمية. 

ر على املناطق التي َت��ُدلُّ على وجود 
َ
��و •  ل يج��ب الركي��ز يف التقاط ال�سُ

لَِّط عد�س��ة الكامريا عل��ى اأقدام 
َ

اإعاقة/�سعوب��ة ل��دى الأف��راد، كاأن ُن�س

ال�سخ�ص الذي لديه �سعوبة حركية، اأو اأَْعنُي ال�سخ�ص الذي لديه �سعوبة 

�َص على اأنها الإ�سكالية 
َ
ر
ْ
 باأن ُتع

ُ
ب�سرية وهكذا، لأنَّ هذه ال�سعوبة ل يجدر

اأو التحدي اأو النجاح الذي يعي�ُسُه ال�سخ�ص.

 �سخ�ساً ذي 
َ
ر
ِّ
و َتْنَزف��ة، كاأن ُن�سَ

ْ
تَذلة واملُ�س

ْ
ر املُب

َ
و ��ل جَتَنُّب التق��اط ال�سُ •  ُيَف�سَّ

اإعاق��ة مي�سي يف ال�سارع م�ستخدم��اً الع�سا دوَن ر�سالٍة ما مت�سلة يف ال�سارع 

 احلر�ص على ان�سج��ام ال�سورة مع الر�سالة 
ُ
نف�سه، وبدًل م��ن ذلك، يجدر

 اإىل اإي�سالها.
ُ
التي نطمح

ُز على الُعيون الدامعة، لأن  كِّ
َ
ر التي ُتر

َ
و د يف التقاط وانتقاء ال�سُ

ُّ
م

َ
 الَتع

ُ
َذر

ْ
ح

ُ
•  ي

ط الإعاقة باملاأ�ساوية.
ْ
ب
َ
 يف تعزيز عملية ر

ُ
ر ُت�ساِهم

َ
و مثل هذه ال�سُ
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5   َتَجنَّبوا َرْبط قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة
باستدراج الدعم والمساعدة من أفراد المجتمع:

بدايًة، اإنَّ ت�سديد الثغرات الكائنة يف متطلبات و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

للحقوق واخلدمات املختلفة كما للتمتع باحلياة الكرمية م�سوؤوليٌة تقُع بالدرجِة 

الأوىل على عاتِق املوؤ�س�سات احلكومية التي متثُل الدولة والنظام احلاكم، ذلَك 

�ساأنهم �ساأُن غريهم م��ن املواطنني. والدعم املجتمعي ياأتي يف اإطار تق�سري 

هذه املوؤ�س�سات يف القيام بالأدوار املَنوطة بها يف هذا ال�سياق وغريه. 

6   ساِهموا في تقليص الفجوات المختلفة الكائنة 
ما بيَن أفراد المجتمع:

يلع��ُب الإعالم دوراً كبرياً يف تغيري اآراء العامة ب�ساأن جمموعة ما، كما تغيري 

�ص 
َ
اً يف اإتاحة الُفر

ّ
اأدواره��م اجتاه اأفراد املجتمع. فالإعالم يلع��ُب دوراً اأ�سا�سي

ة من خاللها التعرف اإىل معلومات جديدة ب�ساأن الأ�سخا�ص 
َّ
التي ميكُن للعام

ذوي الإعاقة، كما تقدمي فل�سفات خمتلفة يف النظر لهذه ال�سريحة، والتي من 

 اإحدى اأ�سكال الختالف ما 
َ

املفر���ص اأن ت�ستنَد اإىل حقيقة اأن الإعاقة هي

 �سمن كل ما ميكُن اأن يحتمَلُه مفهوم التنوع. 
ُ

 تندرج
َ

بنَي الب�سر وبالتايل هي

7   اإلعاقة قضية عامة وليسْت متصلة حصراً بقطاع بعينه:

هن��اَك اأهمية كبرية خللق فر�ص ت�ساه��م يف اإبراز ق�ساي��ا الإعاقة كمو�سوع 

ات 
ّ
حوار و�سط الراأي العام �ساأنها �ساأَن ق�سايا اجلندر وَعمالة الأطفال وحتدي

ال�سب��اب وال�سعوبات الت��ي يواجهها طلبة اجلامع��ات واإ�سرابات املعلمني 

مات. 
َّ
وغريها، وجتاوز الأفكار التي تنظر لق�سية الإعاقة على اأنها اإحدى املَُحر

8   المؤثرات الصوتية غير المناسبة رسالة سلبية 
تتعاَرُض مع التوجه الحقوقي لإلعاقة:

 التوق��ف عندهما اأثناء 
ُ
 رئي�سيني يجدر

ْ
وتتمثُل ه��ذه الق�سية يف عنوانَ��ني

عملية التعاط��ي الإعالمي مع ق�سايا الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة. ويتج�سُد 

 م�ساعر 
ُ
العن��وان الأول يف �سرورة عدم ا�ستخدام املو�سيقى التي ت�ستح�سر

ُل بدًل منها- اذا ا�ستدعى املو�سوع- ا�ستخدام  العط��ف وال�سفقة، اإْذ ُيَف�سَّ

حي 
ْ
في على ال�سامع حالة ذهنية ُتو  الأجواء التي ُت�سْ

ُ
ئ

ِّ
املو�سيقى التي ُتَهي

ٌل بنربة ال�سوت  �سِ  ُمتَّ
َ
ل واإعادة النظر. اأَّما العنوان الثاين فهو

ُّ
ر والَتاأَم بالَتَفكُّ

��ل مع الأ�سخا�ص  الت��ي ي�ستخدُمها الكثري م��ن الإعالميني لدى التوا�سُ

الت اأو الربامج الإعالمية املختلفة. 
َ
ذوي الإعاقة يف املُقاب
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• ان مفت��اح اي معاجلة اإعالمي��ة مت�سلة بالأ�سخا���ص ذوي الإعاقة وق�ساياهم 
تكم��ن يف عدم الركيز عل��ى ال�سعوبة/الإعاقة اإن مْل يك��ْن لها مكان واأثر 

�ص الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وق�ساياهم واهتماماتهم.  حقيقي على ِق�سَ

• الرويج للر�سالة التي تو�سح وت�سري وتعزز حقيقة اأنَّ الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
ع يف العامل، وهم بال�سرورة يتمتعون بنف�ص 

ُّ
ج��زء حا�سر يف اأي جمتمع اأو جَتَم

القدر من امل�ساعر والهتمامات واملواهب والقدرات واملهارات وال�سلوكيات 

التي لدى الآخرين. 

اأن تربَط الربام��ج والأن�سطة التي  • يتوج��ُب عل��ى كافة الو�سائ��ل الإعالمية 
 التاأكيد على 

ُ
ها بر�سائل حمددة ووا�سحة، وهنا يجدر َثِّ

تقوُم بالتح�س��ري لها وب

�سرورة اأن يتم ت�سميم هذه الر�سائل بال�سراكة والت�ساُور مع الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاق��ة اأنف�سه��م اأو املنظمات التي متثلهم، الأمر ال��ذي يتطلُب درجًة عاليًة 

م��ن النتقائية يف الأفكار التي يتم ترويجها كم��ا الأن�سطة التي تقوم و�سائل 

الإع��الم بتغطيته��ا، كذلك اجلهات الت��ي تقوموَن كاإعالمي��ني با�ستهدافها 

والتوجه لها. 

��ُل تدعيم الر�سائ��ل التي يتم ترويجه��ا وتوجيهها ببيانات  ُيَف�سَّ الغال��ب،  • يف 
ها كما العوامل والآثار املت�سلة بها. 

َ
ُ البواعث وراء نيِّ

َ
اإح�سائية اأو اأَِدلَّة واقعية ُتب

الرسائل
 
ُ
تعالج التي  تلك  �سواء  الإعالمية  الأعمال   

ُ
 معظم

ُ
تفتقر

حقوقية  ق�سية  ة 
َّ
اأَي اأو  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  ق�سايا 

الوا�سحة  الر�سائل  اإىل  الغالب  يف  اأخرى  واجتماعية 

الدليل،  هة، ويف هذا اجلزء من  جَّ َ
َلنة واملحددة واملُو

ْ
واملُع

بالر�سائل   
ُ
يجدر التي  امل�سامني  اأهم  اإىل  نتعر�ُص  �سوَف 

والإر�سادات  الن�سائح  اأبرز  كما  ها 
َ

ِك�س
ْ
َتع اأن  الإعالمية 

لة، يف �سبيل امل�ساَهمة بتغيري الثقافة املجتمعية  ذات ال�سِ

ال�سائدة ات�ساًل باأفكار اأفراد املجتمع وتوقعاتهم وقناعاتهم 

حياَل الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من جهة، وخلق حالة من 

اإعادة النظر يف الأدوار وامل�سوؤوليات اجتاه هذه ال�سريحة 

ة امل�ستويات من جهٍة اأخرى.  على كافَّ

ويف هذا الإطار، تاأتي اأبرز املُْدَخالت كما يلي:

المساهمة في تشكيل فكر مجتمعي جديد | خامساً



20

الرصد والمتابعة
وارتباطًا بالدوافع الكائنة وراء إعداد هذا الدليل عمومًا، واتصااًل بدور اإلعالم في مجال الرصد والمتابعة 
لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة على المستويات المختلفة خصوصًا، نرتئي بدايًة تسليط الضوء -على نحٍو 
��ُد على ضرورة أن يلعَُب اإلعالم دوراً محوريًَّا في عملية  ُمْخَت��َزل- على مجموعة من الحقائق التي ُتَؤكِّ
الرصد واالستقصاء اتصااًل بالظروف الحياتية التي ُيعاِيُشها األشخاص ذوو اإلعاقة، حيُث يمكُن تلخيُصها 

كما يلي:

2

• اإنَّ معظ��م الت�سريع��ات والقوانني املت�سل��ة بالأ�سخا�ص 
ذوي الإعاق��ة ت�ستن��ُد بالأ�سا�ص اإىل التوج��ه الفردي، 

�س��واء من حيث احلق��وق التي حتظى بالركي��ز اأو من 

حيث تخ�سي�ص اجله��ات ذات العالقة. هذا بالإ�سافة 

 اإىل اللوائ��ح التف�سريية الوا�سحة 
ُ
اإىل اأن معظمه��ا يفتقر

واملحددة واملواد اجلزائية. 

ُف بعدم وجود لوائح تنظيمية  �سَ ْ
• هناَك حمدودية تكاُد ُتو

لعمليات متابعة تطبيق القانون، كما عدم وجود �سوابط 

واألي��ات ل�سم��ان حماية الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة من 

الإ�ساءة وال�ستغ��الل والعن��ف يف املوؤ�س�سات العاملة 

يف جم��ال الإعاقة وغريها من املوؤ�س�سات الر�سمية وغري 

ًة. 
َّ
الر�سمية عام

نى بر�سد 
ْ
ُتع الت��ي  الوطنية  • معظ��م الأنظم��ة والربامج 

 عل��ى 
ُ
ومتابع��ة �س��كاوى وق�ساي��ا املواطن��ني ل تتوف��ر

املقومات التي ميكن لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة الو�سول 

لها وال�ستفادة منها كما غريهم من املواطنني،. 

الأ�سخا�ص  باأن  ُتفيُد  التي  املوؤ�سرات  العديد من  • هناك 
��ًة لالإ�ساءة وال�ستغالل  �سَ

ْ
 الأكرث ُعر

ْ
ذوي الإعاق��ة ُهم

والنته��اكات على م�ستوياٍت متع��ددة، كما اأنَّ العديد 

ماناً من احلقوق الأ�سا�سية مثل احلق 
ْ
منهم ُيعاِي�سوَن ِحر

يف احلياة الكرمية واحلق يف العي�ص مع الأ�سرة واحلق يف 

التعليم واحلق يف املاأكل وامللب�ص وغريها.

• اإنَّ عدد كبري من النتهاكات والتمييز ال�سلبي الذي يقُع 
على الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة عل��ى اأ�سا�ص الإعاقات/

ل اجلهات احلكومية 
َ
 من ِقب

ُ
�ص

َ
ال�سعوبات التي لديهم مُيار

التي تقُع على عاتقها جمموع��ة من الأدوار وامل�سوؤوليات 

ا بالتجاهل 
ً
بحكم القوانني والت�سريعات الوطنية، وذلك بدء

 بعدم امل�ساواة لدى تقدمي اخلدمات. 
ً
والتغطر�ص وانتهاء

 من اخلدمات التي يتم تقدميها لالأ�سخا�ص 
ٌ
 عدٌد كبري

ُ
• يت�سم

ذوي الإعاق��ة مبحدودي��ة الكف��اءة والفاعلية كما �سعف 

اجلودة، وهذا ين�سحُب على عدد كبري من اخلدمات التي 

ل املوؤ�س�سات احلكومية و غري احلكومية. 
َ
يتم تقدميها من ِقب

َن جمموعًة من 
ْ
• عدد كبري من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يتلَقو

اخلدمات يف موؤ�س�ساٍت اإيوائيٍة اأو موؤ�س�سات نهارية تخَت�صُّ 

��راً بحاجاتهم، حيُث ي�سجل يف كث��ري من الأحيان 
ْ

َح�س

غياب احلد الأدنى من اآليات الرقابة واملتابعة واملُ�ساءلة من 

لة.  ة جهات اأخرى ذات �سِ
َّ
ل اجلهات احلكومية اأو اأَي

َ
ِقب

ًة 
َ
 من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة اأََقلَّ ُقْدر

ٌ
 عدٌد كبري

ُ َ
َت��رب

ْ
ع
ُ
• ي

عل��ى الدفاع ع��ن اأنف�سهم، كما اأنهم اإح��دى ال�سرائح 

ة. 
َّ
داً عن املعلومات وامل�سادر واخلدمات العام

ْ
الأك��رث ُبع

نَُخ�صُّ بالذكر ُهنا من لديهم �سعوبات/اإعاقات ذهنية 
َ
و

يليهم من لديهم �سعوبات �سمعية ب�سكٍل عام. وتلعب 

ًة يف 
َّ
رية تلعُب اأدواراً حموري

َ
املحددات اجلغرافي��ة والأُ�س

تفاُقم النتهاكات واملمار�سات ال�سلبية.
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ولدى استعراض الحقائق، يمكن االستنتاج بأن هناك العديد من القضايا والظروف المتعلقة باألشخاص 
ذوي اإلعاقة كما العديد من االنتهاكات التي ُتماَرُس ضدهم على أس��اس اإلعاقة/الصعوبة التي لديهم 
تتطلُُب اس��تحداث وتفعيل أدوار وآليات عديدة لدى الكثير من المؤسس��ات والجهات، لكننا ارتباطًا 
باله��دف من إعداد هذا الدليل س��وَف َنُخ��ّص بالذكر األدوار التي يتوجُُب على وس��ائل اإلعالم تبنيها 
وترجمتها للحد من هذه التحديات واالنتهاكات، وفيما يلي مجموعة من اإلرشادات حوَل الدور الُمَتَوقَّع 

من اإلعالميين ووسائل اإلعالم المختلفة اتصااًل بالرصد واالستقصاء والمتابعة: 

 1  اس��تحداث و تبن��ي وس��ائل اإلعالم 
ألنظم��ة وبرامج للرصد واالس��تقصاء 
يتعرض  التي  لالنته��اكات  والمتابعة 
له��ا األش��خاص ذوو اإلعاق��ة عل��ى 
ِقَب��ل  م��ن  المختلف��ة  المس��تويات 
المؤسس��ات واألفراد. حي��ُث يجدُر 
أن تش��مَل هذه األنظمة مجموعة من 
والَمِرنة،  والُمْعَلنة  الواضح��ة  اآلليات 
والتي يمكُن تلخيص بعِضها بالتالية:

 •   حتلي��ل ومراجعة الوثائق احلكومية مثل التقارير التنظيمية 

والدعاوي والت�سريعات والتقاري��ر القانونية املختلفة، هذا 

ة 
َّ
بالإ�ساف��ة اإىل التقاري��ر احلكومي��ة الإدارية واملالي��ة واأي

�سكاوى ذات �سلة. 

و�سهلة ال�ستخدام والو�سول  و�ساملة  َمِرن��ة  اآليات   •   و�سع 

ميك��ن لالأ�سخا���ص ذوي الإعاق��ة م��ن خالله��ا التقدم 

ة ال�سكاوى  بال�سكاوى واإعداد قواع��د بيانات ت�سمُل كافَّ

ة.
َّ
الر�سمية العام

ال��دور مبجموعة من  عل��ى هذا  العمل  ل��دى   •   اللت��زام 

دالة، 
َ
املبادئ التي تتلخ�ُص بال�سرب واحلر�ص والإ�سرار والع

 ب�سوء املعاملة 
ُ
�سات الت��ي تت�سم

َ
ذل��ك للوقوف على املُمار

وت�س��كل انته��اكاً حلق��وق الإن�س��ان، وحتدي��د اجله��ات 

والأ�سخا�ص الت��ي تتحمُل امل�سوؤولية، ه��ذا بالإ�سافة اإىل 

اإب��راز العواقب الناجمة عن ه��ذه النتهاكات واحللول اأو 

ها.  �سِ
ْ
ح اخلطوات الواجب اتخاذها لَك�ْسِفها  و�سَ

 •   ال�ستمرار يف الطالع على وحتليل التقارير ال�سادرة عن 

املوؤ�س�س��ات احلقوقية، ونَُخ�صُّ ُهنا تل��ك الق�سايا املت�سلة 

ب�سكٍل مبا�سر وغري مبا�سر بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

2  استهداف اإلعالميين في المؤسسات 
اإلعالمي��ة المختلف��ة بمجموع��ة من 
والَمعاِرف  المهارات  التدريبات على 

التالية:  
الوثائ��ق والتدقي��ق به��ا  ُمالَحق��ة  ��ي،  والَتَق�سّ  •   البح��ث 

الت ال�ستق�سائية، الأطالع على القوانني 
َ
وحتليله��ا، املُقاب

وال�سيا�س��ات الوطني��ة، واإج��راءات الو�س��ول للحق��وق 

عة يف البالد.
َ
ب واخلدمات املُتَّ

ًة  �س��رورًة ُمِلحَّ متثُل  التي  والق�سايا  الت�س��اوؤُلت   •   حتدي��د 

للر�س��د واملتابع��ة، على �س��رورة اأن يتم يف ه��ذا ال�سياق 

ك والت�ساُور مع الُن�َسطاء يف احلركة املطلبية حلقوق 
ُ
الت�س��ار

وم�ساِلح الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

م مع الأج�سام  وُمَنظَّ ب�سكٍل منهجي وهادف   •   بناء �سالت 

واجلهات الوطنية التي تعمُل يف جمالت الر�سد والدفاع 

عن حقوق املواطنني. 
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ة الأطراف املت�سلة بالق�سايا  الت مع كافَّ
َ
املُقاب  •   اإجراء 

املختلف��ة التي يتم البحث عنه��ا ور�سدها وحتليلها، 

مبن يف ذل��ك الأ�سخا���ص املت�سرري��ن وممثلني عن 

اجلهات احلكومية ذات العالقة. 

ق املنا�سبة 
ُ
الُط��ر با�ستخدام  الق�ساي��ا  هذه   •   متابع��ة 

الت��ي حَتَْفُظ كرام��َة املواطنني وحت��رُم خ�سو�سيتهم 

ي اجله��ات اأو الأ�سخا�ص القائمني 
ّ
ر
َ
من جه��ة، وُتع

بالنتهاك من جهٍة اأخرى. 

 •    احلر�ص على ا�ستخدام وا�ستثمار وال�ستناد اإىل القوانني 

والت�سريعات الوطنية كما التفاقات واملُعاَهدات الدولية 

كمرجعياٍت مركزيٍة يف حتديد الق�سايا الواجب ر�سدها 

 
َ
ِهم

ْ
 بها اأن ُت�س

ُ
كما يف و�سع اآليات التدخل التي يجدر

ب�س��كٍل حقيقي يف احلد من النتهاكات القائمة على 

اأ�سا���ص الإعاقة وتعزيز العمليات والآلي��ات والأدوار 

الرامية اإىل م�ساءلة وحما�سبة الأطراف واجلهات التي 

 هذه النتهاكات. 
ُ

مُتاِر�ص

اأهمي��ة الق�ساي��ا الت��ي يت��م ر�سدها  م��ن   •   التاأك��د 

وال�ستق�س��اء ب�ساأنها م��ن حيث اأ�سبابه��ا والنتائج 

الناجمة عنها واأث��ر هذه النتائج على املواطنني عامًة 

والأ�سخا���ص ذوي الإعاق��ة على وج��ه اخل�سو�ص. 

واإيالء الهتمام الالزم لها.

 
اإىل  العودة  مب��دء  العتبار  بع��ني  الأخذ  •   �س��رورة 
ي،  م�سادر متع��ددة اأثناء عمليات البح��ث والَتَق�سّ

ّخي ال�سفافي��ة لدى التوا�س��ل مع اجلهات 
َ
كم��ا َتو

وال�سخو�ص املختلفة. 

3  ب-ى المواطني��ن، نرتئ��ي ض��رورة 
الوق��وف على مجموع��ة المحذورات 
التي يتوج��ُُب على اإلعالميين تجنبها 
لدى معالجة هذه القضايا س��واء عبَر 
رص��د اآلث��ار الناجمة وانعكاس��اتها 
عل��ى المواطنين أو ل��دى التوجه إلى 

الجه��ات أو االش��خاص الُمَتَس��بِّبين 
بهذه االنتهاكات بشكٍل مباشٍر أو غير 

ُمباِشر، والتي تتلخُص بالتالية:
ا�ستخدام املعلوم��ات التي يتم  �س��وء  َقْطعاً  ��َذر 

ْ
 •   ُيح

احل�سول عليها بغ�ص النظر ل�سالح اأو �سد اأي طرف. 

ب�س��كل ع�سوائي، كما  املعلومات  ت�سري��ب   
ُ
��َذر

ْ
 •   ُيح

ْت للن�سر ذل��ك لأ�سباٍب 
َ

اأن هن��اك معلوم��ات لي�س

اجتماعية اأو �سخ�سية متعددة. 

 حتماً 
ْ
 اتخاذ القرار بالإنابة عن املت�سررين، َفُهم

ُ
َذر

ْ
 •   يُح

كاء يف عملية اتخاذ القرار ب�س��اأن املواقف التي 
َ
�ُس��ر

يريدوَن تبنيها واملعلومات التي يوافقوَن على ن�سرها. 

�ص الأ�سخا�ص 
ُّ
ر
َ
 َقْطعاً ا�ستغالل م�ساأل��ة الَتع

ُ
��َذر

ْ
يُح

   • 

ذوي الإعاقة وغريهم لالنته��اكات ل�سالح اأغرا�ٍص 

�سيا�سي��ٍة اأو اقت�سادي��ة اأو اجتماعي��ة غ��ري مت�سل��ة 

مب�سالح املواطنني وحقوقهم. 

4  العدي��د م��ن القضاي��ا والتفاصي��ل 
ها لدى  يجُب رصُدها والَتَقصَّ
تنفيذ هذا الدور من ِقَبل اإلعالميين 
يلي  وفيما  اإلعالمية،  والمؤسس��ات 
بعض األمثل��ة على ماهي��ة القضايا 
الواج��ُب رصده��ا، تحدي��داً فيم��ا 

يتصُل باألشخاص ذوي اإلعاقة:

��ة اأ�س��كال التميي��ز ال�سلب��ي وال�ستبع��اد على   •  كافَّ

اأ�سا���ص الإعاقة اأو على اأ�سا�ص ن��وع ودرجة الإعاقة 

والت��ي َتَتَخلَُّل عملي��ات و�س��ول الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاق��ة للحقوق املدني��ة وال�سيا�سي��ة والقت�سادية 

والجتماعية والثقافية جميعها.   

دات  واملَُحدِّ والفني��ة  الإداري��ة  الإج��راءات  ��ة   •   كافَّ

املت�سل��ة باآليات و�س��ول الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة 
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للخدمات �سواء تلك املتعلقة بال�سعوبات/الإعاقات 

التي لديهم اأو تلك اخلدمات العامة التي يتم تقدميها 

جلميع املواطن��ني. هذا بالإ�ساف��ة اإىل معايري اجلودة 

لهذه اخلدمات وم��دى فاعليتها وكفاءتها وُمالءمتها 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

 •   جمموع��ة الإج��راءات والتفا�سي��ل الفنية والتقنية 

املتعلق��ة بواق��ع و�س��ول الأ�سخا���ص ذوي الإعاق��ة 

ة 
َّ
للخدم��ات ال�سحية، وما يت�سُل به��ا من اأخطاء طبي

 عنها 
ُ
وحمدودية الدقة يف الت�سخي�ص وبالتايل ما ينجم

ة بل وتعوُد عليهم بال�سرر. 
َ
من تدخالٍت غري ُمالِئم

 •   جمي��ع اأ�سكال العن��ف والإ�ساءة وال�ستغالل التي 

ِة اأماكن  يتعر�ُص لها الأ�سخا���ص ذوو الإعاقة يف كافَّ

��ري واملوؤ�س�سات 
َ
تواُجِدِه��م، لت�سم��َل املُحيط الأُ�س

الر�سمي��ة والأهلي��ة كما موؤ�س�س��ات القطاع اخلا�ص 

على اختالف ميادين وطبيعة عملها. 

النته��اكات التي يتعر�ُص لها الأ�سخا�ص ذوو  ة   •   كافَّ

الإعاقة يف مناطق واأوقات النزاعات واحلروب، تلك 

التي تتمثُل بغياب ُنُظم الطوارئ اأو عدم َح�سا�سيتها 

��ق الأم��ن لالأ�سخا���ص ذوي الإعاقة  ملتطلب��ات حَتَقُّ

طاُل غريهم من املواطنني. 
َ
باحلد الذي ي

ف 
ْ

�س
َ
و عليها  ين�سح��ُب  التي  املمار�س��ات   •   جمي��ع 

الف�س��اد املايل اأو الإداري اأو الأخالقي ات�ساًل ب�سوء 

ا�ستخ��دام امل�س��ادر واملوارد املُتاحة الت��ي ترمي اإىل 

حت�سني الواق��ع املعي�سي لالأ�سخا���ص ذوي الإعاقة. 

ويف ه��ذا ال�سياق، يتوجُب على الإعالميني البحث 

وال�ستق�س��اء ح��وَل الربام��ج وامل�ساري��ع التي يتم 

جات. 
َ
تنفيذها ومدى ان�سجام الأهداف مع املُْخر

 •   جمي��ع اخلروقات والَتج��اُوزات والأخطاء التي حتدُث 

ب امل�سالح ال�سخ�سية 
ُ
ب�سبب �سراع الهتمامات وَت�سار

والعامة لدى التخطيط وح�سد امل�سادر وتنفيذ الربامج 

�ص. 
َ
ة اأ�سكال الُفر وتقدمي اخلدمات واإتاحة كافَّ

4  هناَك مجموعة من األخالقيات والِقَيم 
المتع��ارف عليها عالمي��ا التي يجدُر 
باإلعالميي��ن والمؤسس��ات اإلعالمية 
التقي��د به��ا ل��دى القي��ام بالرص��د 
واالستقصاء والمتابعة. وفي هذا اإلطار، 
يمكُن التنويه إلى األخالقيات التالية:

املعلوم��ات ال�سحيحة والدقيقة ونقلها   •   البح��ث عن 

وتوثيقها ب�سكٍل كامل و�سادق. 

 •   ال�ستقاللي��ة الكامل��ة لدى اتخ��اذ املواقف وحتديد 

الأهداف.

حدة الأمل. تقليل  يف   •   امل�ساهمة 

واملُ�ساءلة.  •   امل�سوؤولية 

ب�سفافي��ة ومو�سوعي��ة  املواطن��ني   •   متثي��ل ومنا�س��رة 

و�س��دق دون اعتباراٍت �سيا�سية اأو اعتباراٍت مت�سلة 

بالعالقات ال�سخ�سية وغريها.

ال�سخ�سية مع الأطراف  العالق��ات  توظيف  ��ب  نُّ  •   جَتَ

الت��ي يت��م اللق��اء بها ل��دى عملي��ة البح��ث عن 

املعلومات. 

اً كانْت. 
ّ
اأَي �ْسوات 

َ
والر مات 

َ
امل�ساو  •   رف�ص 

مقابلتهم،  تتم  الذي��َن  ال�سخو�ص  لرغبة   •   المتث��ال 

ة املعلومات وامل�سادر يف حال 
َّ
مبعنى الإبقاء على �سري

كانْت تلَك رغبة اجلهات التي متت مقابلتها. 

 •   احلر���ص عل��ى ع��دم تعري�ص امل�س��ادر للخطر كما 

احرام اخل�سو�سية. 



24

 الضغط والتأثير 
على ُصّناع القرار 

ل َوَبْلَورة إرادة سياسية ما لصالح  يلعُُب اإلعالُم َدْوراً هامًَّا ومركزيًَّا وَقويًَّا في عملية التأثير على َتَش��كّ
القضايا المختلفة شاملًة دوَن َشكَّ قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة. وفي ضوء العالقة ما بين دور اإلعالم 
في الضغط والتأثير على ُصّناع القرار بش��كل عام وما يتسُم به تعاطي ُصنِّاع وآخذْي القرار عمومًا من 
َتجاُهل َوالُمباالة وعدم مسؤولية ارتباطًا بقضايا ومصاِلح األشخاص ذوي اإلعاقة على وجه الخصوص، 
ج��اَء هذا الج��زُء من الدليل بهدف التأكيد عل��ى ضرورة تفعيل وتعزيز وتطوير ه��ذا الدور من ِقَبل 
المؤسس��ات اإلعالمية واإلعالميين، كما تقديم مجموعة م��ن الُمْقَتَرحات حوَل األدوات واآلليات التي 
يمكُن اس��تخدامها في المؤسس��ات اإلعالمية في س��بيل وضع قضايا ومصالح األشخاص ذوي اإلعاقة 

على جدول أعمال وُسلَّم أولويات الجهات الحكومية بُقوٍَّة وفاعلية، والتي يمكُن اختزاُلها بالتالية: 

3

ّناع واآِخذْي القرار ينبغي  1  اإنَّ ال�سغ��ط والتاأثري على �سُ
َكمة، 

ْ
م��ة وهاِدفة وحُم اأن يتحق��َق �سمَن عملياٍت ُمَنظَّ

َذِلَك عن طريق الإحاطة مبجموعة التحديات املت�سلة 
َ
و

بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة تلك الناجمة عن عدم اإيالء 

ل اجله��ات احلكومية، وحتديد 
َ
الهتم��ام الكايف من ِقب

 ال�سراك��ة والت�ساُور م��ع الُن�َسطاء من 
َ
الأولوي��ات عرب

الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة، وو�س��ع اخلطط واحلمالت 

الإعالمية املنا�ِسبة التي ت�ستمُل على اأهداٍف وا�سحة 

 بالَكفاءة والفاعلية.
ُ
وحمددة واأدوات تت�سم

2 اإنَّ ترجم��ة النقطة ال�سابقة تتطلُب جمموعة متكاملة من 
التدابري والأدوار وال�سيا�سات، والتي يتمثُل اأهمها بالتالية:

•  تعزي��ز امل�سادر والت�ساُور مع منظمات الأ�سخا�ص ذوي 
ق معاجلتها والتعاطي معها 

ُ
الإعاقة ب�ساأن الأولويات وُطر

اإعالمياً.

•  الإحاطة والإملام بالقوانني والت�سريعات وال�سراتيجيات 
والربام��ج الوطنية ذات العالق��ة املبا�سرة وغري املبا�سرة 

بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

•  الإمل��ام بالتقاري��ر والدرا�س��ات الإقليمي��ة والوطني��ة 
واملناطقية ذات ال�سلة.

•  ت�سمي��م وتنفي��ذ حمالت اإعالمي��ة متكاملة وهادفة 
ت�ستمُل على جمموعة املقوم��ات التي جتعُل منها اأكرَث 

ًة يف التاأثري على الق�سايا التي يتم تبنيها ومعاجلتها.
َّ
فاعلي

ات التي تواج��ه الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، 
ّ
3 اإب��راز التحدي

وجمموعة الق�سايا التي حتيط مو�سوع��ة الإعاقة متمثلًة 

بالعوامل التي ت�ساهم يف تفاُقم امل�سكالت وتعزيز املعيقات 

واحلواجز التي تقود بال�سرورة اإىل تر�سيخ الو�سمة وال�سور 

النمطية ال�سلبية املت�سلة بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

4 الدعوة لإيجاد م�سادر وموارد اأف�سل ميكن من خاللها 
مواجه��ة ومعاجلة التهمي�ص ال��ذي يعاي�ُسه الأ�سخا�ص 

ذوو الإعاق��ة ل��دى م�ساركتهم يف احلي��اة الجتماعية 

وامليادين القت�سادية وال�سيا�سية. 

5  �سمان الإحاطة بكافة املعلومات ذات ال�سلة وا�ستثمار 
امل�س��ادر املعلوماتية والب�سرية التي يتم جتنيدها وجمعها 

خالل عمليات الر�سد وال�ستق�ساء.

���ص املواجه��ة والتفاُو�ص 
َ
6 تي�س��ري ودع��م عمليات وُفر

 و�سائل الإعالم املختلفة ما ب��نَي الأ�سخا�ص ذوي 
َ
ع��رب

ّناع واآِخذْي القرار.  الإعاقة واملمثلني عن �سُ



25

 خامساً

 عرض وتغطية 
البرامج والمشاريع 

بطبيعة الحال، ُتْعَتَبُر تغطية األنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسات المختلفة إحدى األدوار التي يمكن 
ان يلعُبه��ا اإلعالُم ليكون اكثر اتصااًل بقضايا األش��خاص ذوي اإلعاقة وغيره��ا من القضايا االجتماعية 
والحقوقية المختلفة. وفي هذا السياق، ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أن هذا الدور ال يقُل أهميًة عن غيره ارتباطًا 
باألفكار التي ُيساِهُم في ترويِجها والرسائل التي ُيَبْلِوُرها وينشُرها على المستوى الرسمي والشعبي. وفي 
هذا الجزء من الدليل سوَف نتعرُض لمجموعٍة من اإلرشادات الرامية إلى توجيه المؤسسات اإلعالمية 
نحَو كيفية االستثمار الُفْضلى باألنشطة والبرامج المتصلة بقضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وتأتي 

هذه اإلرشادات والُمْقَتَرحات كما يلي:

4

تتمث��ُل اخلطوُة الأوىل يف هذا الإطار ب�سرورة اأن تتبنى    1
راً وداِعماً حياَل  و�سائل الإعالم املختلفة موقف��اً ُمنا�سِ

ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

2  تر�سي��خ العالقة مع منظمات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
واملوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال.

3  هن��اَك جمموع��ة م��ن الق�ساي��ا الت��ي يتوج��ُب على 
الإعالميني اأخذها بعني العتبار لدى تغطية الأن�سطة 

والربامج املتعلقة بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة والتي ميكُن 

ها بالتالية: تلخي�سُ

اإي��الء الهتمام الأك��رب واإعطاء الأولوي��ة لالأن�سطة   •
ب��ة احلقوقي��ة يف 

َ
والربام��ج الت��ي ت�ستن��ُد اإىل املقار

التعاطي مع ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

ر الت��ي ل تراعي لكرامة 
َ
و ��ّث ال�سُ

َ
ع��دم اْلِتقاط وب  •

وخ�سو�سية الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

نَْقل الت�سجيالت التي حتمُل يف م�سموِنها 
َ
ّث و

َ
عدم ب  •

 �سراح��ًة عن اأف��كار ور�سائل تع��زُز ال�سور 
ُ
اأو تع��رب

النمطي��ة ال�سلبي��ة اجت��اه الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة 

ة.
َّ
وُتخاِطُب عواِطَف العام

العم��ل عل��ى البحث ع��ن الدواف��ع وراء الأن�سطة   •
والربام��ج التي يتم تنفيذها كم��ا ال�سعي اإىل اإيجاد 

الر�سائ��ل املوجه��ة الكائن��ة وراء تل��ك الفعاليات، 

والركي��ز على هذه الدواف��ع والر�سائل لدى عملية 

التغطية الإعالمية. 

عدم اقت�سار التدخل الإعالمي على تغطية الن�ساط   •
��ْل �س��رورة اأن ميتد هذا 

َ
اأو الربنام��ج اأو الفعالي��ة، ب

التدخل اإىل متابع��ة اي�سال الر�سائل للجهات ذات 

العالقة واحلث عل��ى تلبيتها خا�سًة اإذا كانْت تتفُق 

مع التوجه احلقوقي والت�سريعات ذات ال�سلة. 

يمكُن لوسائل اإلعالم أن تلعَُب دوراً مركزيًَّا في 
التأثير على المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة 
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة باتجاه اآلليات 
الَفّعال��ة الس��تثمار وس��ائل اإلع��الم والخدمات 

اإلعالمية.
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5

الترويج للسياسات والمنتجات 
والخدمات والبيئات

تط��ور المجتمعات ال يحصل إال عن طريق مش��اركة الجمي��ع في عملية التنمية والتقب��ل التام ألوجه 
األختالفات المتعددة داخل تلك المجتمعات ومنها األختالفات ما بين شريحة األشخاص ذوي األعاقة 
والمواطنين من غير ذوي اإلعاقة، ويتس��بُُب َعْزل هذه الش��ريحة واالستمرار في اعتماده أبرز سياسات 
التعاط��ي مع قضية اإلعاقة ُيس��اهُم في إرهاق الحرك��ة االقتصادية والتنموية واالجتماعي��ة عبَر ِإْثقاِل 
هذه الَعَجالت باألعباء الناجمة عن عدم أو محدودية االس��تثمار فيما يشتمُل عليِه التنوع في القدرات 

واإلمكانات من طاقات وإبداعاٍت غير محدودة. 

وانطالقًا من هذا التوجه، على اإلعالم التزام واضح في دعم السياسات والمنتجات والبيئات التي تدعم 
أنخراط ش��ريحة األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مجاالت المجتمع بطريقة شمولية وفعالة. ومن هنا 
نود تسليط الضوء على 4 عناصر هامة لدعم حق األشخاص ذوي اإلعاقة في المشاركة الفاعلة والوصول 

الكامل ضمَن بيئاٍت جامعة، وهي:
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 خامساً

1  الروي��ج لل�سيا�سات اجلامعة والداعمة مل�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف 
املجتمع، فهنال��ك العديد من ال�سيا�سات التي ترتب��ط ارتباطاً وثيقاً بق�سايا 

مثل التعليم، والتدريب املهني، والعمل، وحق الو�سول، وال�سحة، والرفيه 

والريا�سة... الخ. 

فات واملعايري  2  ت�سليط ال�سوء على املنتوجات العامة التي ت�ستمُل على املُوا�سَ
ُن جميع املواطنني من ا�ستخدامه��ا وال�ستفادة منها على ال�سواء.  الت��ي مُتَكِّ

ويتوجُب على و�سائل الإعالم املبادرة يف الرويج لهذه املنتجات والت�سجيع 

��ل عدد اأكرب من �س��ركات الإنتاج واجلهات 
َ
عل��ى تبني هذا التوجه من ِقب

ذات العالقة.

3  الروي��ج للبيئ��ات اجلامع��ة والداعمة لو�س��ول وم�ساركة اجلمي��ع مبن فيهم 
 
ُ
 تلَك البيئة املكانية التي ي�سعر

َ
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، والبيئة اجلامعة هي

��ل الآخرين ويتمتُع بالق��درة على التوا�سل 
َ
ٍد بالحرام من ِقب

ْ
به��ا ُكلُّ َف��ر

 بو�سائل الإع��الم البحث عن هذه البيئات 
ُ
والتعام��ل مع الآخرين، ويجدر

مي 
َ
ة الآثار الإيجابية التي ُتْنِتُجها �سواء تلك املت�سلة باجلانب الِقي يان كافَّ

ْ
وَتب

والإن�ساين اأو تلك املتعلق��ة با�ستك�ساف الطاقات الكامنة واأبعاد ذلك على 

امل�ستوى املجتمعي. 

4  بالإ�ساف��ة اإىل ما �سبَق، يتوجُب على و�سائل الإعالم ن�سر وتعميم معلومات 
التوا�س��ل املتعلق��ة باخلدمات املحلية التي يتم توافره��ا وتقدميها يف املجتمع 

با�ستخ��دام الو�سائل والطرق التي ت�سم��ن و�سول الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

وعائالتهم لتلك املعلومات. بالإ�سافة اإىل ن�سر وتعميم احلقائق التي تربز اأي 

تطور اأو تقدم يطراأ على ال�سيا�سات والربامج واخلدمات الوطنية.
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إرش���������ادات ح����وَل
اإلع���الم  دور  ت��ط��وي��ر 
ف������ي م���ع���ال���ج���ة 
ق���ض���اي���ا اإلع����اق����ة 

يف �سبي��ل تطوير �سيا�سات واآليات وبرامج اإعالمية ح�سارية تن�سجم مع املنظور احلقوقي والتنموي لالإعاقة، ميكن لو�سائل 

ّني جمموعة من ال�سيا�سات وتوجهات العمل والتدخالت التي يتمثل بع�سها بالتايل:
َ
الإعالم َتب

توعية الوسط اإلعالمي
م�سورون،  خمرجون،  الربامج،  معدو  الربامج،  )مقدمو 

حوَل  توعوية  برامج  تطوير  الخ(  ال�سحافيون..  منتجون، 

الإعاقة م�ستهدفًة ال�سحفيني ومقدمي الربامج الإعالمية 

املختلفة، لت�سمل برامج التوعية تلك جمموعة من الق�سايا 

يتوجب  التي  احلقوقية  وامل�سطلحات  املفاهيم  مثل: 

الإعاقة،  ق�سايا  معاجلة  لدى  الإعالم  يف  ا�ستخدامها 

لق�سايا  الإعالمية  املعاجلة  يف  املنا�سبة  والطرق  الآليات 

واآليات  لالإعاقة  واحلقوقي  التنموي  التوجه  الإعاقة، 

ت�سمينها يف الربامج الإعالمية بال�ستناد اإىل هذا التوجه.

أهمية ظهور األشخاص ذوي اإلعاقة في 
برامج اإلعالم المختلفة

الإعاقة يف خمتلف  ذوي  الأ�سخا�ص  ظهور  زيادة  �سرورة 

الربامج  على  ذلك  يقت�سر  ل  بحيث  الإعالمية  الربامج 

الأ�سخا�ص  دعوة  تتم  كاأن  الإعاقة،  ق�سايا  تعالج  التي 

ذوي الإعاقة للتحدث عن جمالت اأخرى مثل الأن�سطة 

مراعاة  �سريطَة  ال�سيا�سية،  والأحداث  والريا�سية  الثقافية 

ون من الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة باخلربة 
ّ
َتَّ�سف املدُعو

اأن ي

والكفاءة يف  املجال الذي يقوم الإعالم بتغطيته.

التمثيل الذاتي
�سرورة تبني املبداأ القائم على اأ�سا�ص اأن الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة هم الأف�سل يف التاأ�سي�ص لتغيري املدارك والتوجهات 

التدابري  اتخاذ جميع  املجتمعية نحو الإعاقة، وعليِه يجب 

اً يف تطوير وت�سميم 
ّ
التي تتيح لهم فر�ص اأن يلعبوا دوراً مركزي

وامل�ساركة يف امل�ساريع وال�سراتيجيات والربامج الإعالمية 

ذات العالقة بالإعاقة ب�سكٍل خا�ص، وتلك التي تقوم على 

مبداأ ت�سمني ق�سايا الإعاقة ب�سكٍل عام. 

التخطيط المنظم والمسبق 
لق�سايا  الإعالم  ملعاجلة  وامل�سبق  املنظم  التخطيط  ي�ساهم 

الإعاقة وت�سمينها يف جميع براجمه وم�ساريعه واهتماماته 

رة وُمباِدرة للتعاطي مع ق�سايا  يف ايجاد بيئة اإعالمية ُمنا�سِ

يف  تاأخذ  وحمددة  وا�سحة  منهجيات  �سمن  الإعاقة 

�سكلها وجوهرها اأبعاداً ِوقائية وِعالجية وتنموية من �ساأنها 

قي ق�سايا وحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة حا�سرًة 
ْ
اأن ُتب

جهة،  من  املجتمع  اأفراد  جميع  اأذهان  يف  قوّي  ب�سكٍل 

لذا،  اأخرى.  جهة  من  القرار  ّناع  �سُ اأولويات  لَّم 
ُ

�س وعلى 

امل�سموعة  اأ�سكالها  بجميع  الإعالم  و�سائل  على  يتوجب 

ّني خطط عمل 
َ
ة واملَقروءة اأن تعمل على اإعداد وَتب

ّ
واملرئي
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ت�ستمل  ب�سكٍل دوري وم�ستمر  وهادفة وموجهة  تف�سيلية 

على خمتلف التدخالت الإعالمية ذات العالقة بق�سايا 

وحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

توحيد فلسفة ومنهجية العمل 
ت�سكل املعاجلة الإعالمية لق�سايا وحقوق الأ�سخا�ص ذوي 

اأهم  اإحدى  الإعاقة �سمن خطط ومنهجية عمل موحدة 

 على املدى البعيد ثقافة 
ُ
الطرق والآليات التي �سوَف ُتْنِتج

عي يت�سم بقوا�سم وروؤى م�سركة فيما 
ْ
عامة وراأي عام َجم

 بال�سرورة يف التقليل 
ُ
يتعلق بق�سية الإعاقة، كما وُت�ساِهم

تعاطي  يف  والفردية  والت�ستت  الع�سوائية  اأ�سكال  من 

بو�سائل  يجدر  ال�ساأن،  وبهذا  الق�سية.  هذه  مع  الإعالم 

داً واآليات وطرق مت�سابهة يف  حَّ َ
الإعالم اأن تتبنى توجهاً ُمو

معاجلة ق�سايا وحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف الو�سط 

اإىل  التوجه  هذا  ي�ستند  اأن  مراعاة  اأهمية  مع  الإعالمي، 

ِتِه 
َ
املنظور احلقوقي والتنموي لالإعاقة، والذي يركز يف َتْغطي

احلواجز  اأثر  اإبراز  على  الق�سية  لهذه  الإعالمية  ومعاجلته 

ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�ساتية  والجتاهاتية  البيئية  واملعيقات 

احلد  على  والت�سريعات  والقوانني  وال�سيا�سات  بالأنظمة 

احلقوق  اإىل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  و�سول  َمْنع  اأو  من 

الركيز  من  بدل  املواطنني،  من  غريهم  �ساأَن  واخلدمات 

على ال�سخ�ص ذي الإعاقة وال�سعوبة التي لديه. 

التواصل وبناء الجسور 
مع املوؤ�س�سات العاملة يف جمال الإعاقة، يف جمال حقوق 

جمالت  يف  تعمُل  التي  تلك  كما  ال�سلة  ذات  الإن�سان 

وحقوق  ق�سايا  معاجلة  باآليات  النهو�ص  بهدف  التنمية 

وان�سجاِمها  ات�ساِلها  و�سمان  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 

كما  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حلقوق  املطلبية  احلركة  مع 

احلركة احلقوقية يف املجتمع املدين.

التقييم الدوري والمستمر 
وحقوق  بق�سايا  ال�سلة  ذات  الأعالمية  والربامج  للخطط 

و�سراكة  م�ساركة  على  القائم  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 

من  وال�ستفادة  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  عن  ممثلني 

امل�ستوى  على  املختلفة  وامل�ستجدات  واخلربات  التجارب 

ا�ست�سارة  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  والدويل.  الإقليمي 

خرباء واأخ�سائيني حول اآليات التقييم الهادف ومعايريها 

وموؤ�سراتها وخطط تطوير الأداء.

إتاحة الُفَرص المتكافئة في الوصول 
وهذا ي�سمُل �سرورة اتخاذ العديد من التدابري كما اإجراء 

والتقنية  الإدارية  امل�ستويات  على  الرتيبات  من  جمموعة 

والفنية املت�سلة بالأُُطر املرجعية والآليات التنظيمية والإدارية 

واملالية واملعمارية والتكنولوجية. وهذا بطبيعة احلال ي�سمُل 

العديد من الق�سايا التي يتوجُب على و�سائل الإعالم اأخذها 

اخلدمات  بتقدمي  املت�سلة  املراحل  كافة  يف  العتبار  بعني 

الإعالمية. ومن اأبرز هذه الق�سايا والعناوين ما يلي: 

عرض المعلومات بُطُرق شاملة تأخُذ جميع 
بالحْسبان  والُقّراء  والمستمعين  المشاهدين 
املجتمع  اأفراد  بنَي  ما  وتفاُوت  اختالف  هناك  اأَنَّ  حيُث 

بكيفية  ات�ساًل  املتنوعة  والإمكانات  القدرات  حيث  من 

بالأ�سخا�ص  ذلك  عالقة  اإطار  ويف  للمعلومات،  و�سولهم 

تعني  ال�سيا�سة  هذه  اأن  اإىل  التنويه   
ُ
يجدر الإعاقة،  ذوي 

بطريقة  ال�سا�سة  على  املكتوبة  املعلومات  كافة  عر�ص 

م�سموعة كي يت�سنى لالأ�سخا�ص الذيَن لديهم �سعوبات 

هذا  غريهم،  كما  ملحتواها  والو�سول  �سماعها  ب�سرية 

التي  الإ�سارية  الرجمة  ا�ستخدام  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة 

�سًة 
ْ
ُفر �سمعية  �سعوبات  لديهم  الذيَن  لالأ�سخا�ص   

ُ
ُتتيح

مت�ساوية يف الو�سول للمعلومات. 

وسائل  ومراِفق  لمباني  المعمارية  الُمواءمة 
اإلعالم المختلفة

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  و�سول  ل�سمان  وذلك 

اأ�سا�ص  ا�ستثناء على  اأو  متييز  دوَن  الإعالمية  للموؤ�س�سات 

الإعاقة اأو على اأ�سا�ص نوع الإعاقة. 

التدابير واإلجراءات التقنية التكييفية
جمموعة  وعمل  التدابري  كافة  اتخاذ  �سرورة  ُهنا  ُد  ُيْق�سَ

ها م�ساركة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
ُ
التعديالت التي تتطلب

جميعاً يف الربامج الإعالمية. 
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ذات عالقة   

ال ُبدَّ من اإلش��ارِة والتأكيد على إْدراِكنا بَِأنَّ معظم المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين يمتلكوَن 
َنواي��ا وتوجهات ُمس��اِندة ترمي إلى تقديم م��ا َأْمَكن من الدعم والمناصرة لألش��خاص ذوي 
اإلعاقة، كما َأنَُّهْم دوَن َش��كّ ال يماِرس��وَن األدوار اإلعالمية بَِقْصد تكريس القضايا التي تمثُِّل 
َمَح��طَّ انتقاٍد لدينا. إنَّما وكما أس��لفنا الِذْكر، قْد جاَء هذا الج��زء لخدمة أغراٍض تعليميٍة َذِلَك 
ألن تقديم النقد العملي ُيْس��ِهُم في تقريُب الصورة وتوضيح الرس��الة التي نسعى إليصالِها إلى 

الُمْسَتْهَدفين بهذا الدليل. 
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يأت��ي هذا الجزء من الدليل لعرض وتحليل وتفنيد عدد من النماذج اإلعالمية العملية الس��ابقة التي 
تناولْت قضايا مختلفة لألش��خاص ذوي اإلعاقة، بهدف الوقوف على أبرز اإلش��كاالت التي اش��تملْت 
عليها هذه النماذج من حيث عدم انسجامها والُمقاَربة الحقوقية في المعالجة اإلعالمية مع اإلشارة إلى 

أن هذه النماذج هي إنعكاس لمعظم األعمال اإلعالمية ذات الصلة لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة. 

نقد العمل الإعالمي رقم )1(

جريدة القب�ص 2014/06/06م

عنوان اخلرب: 

»رحلة األمل: إبحار متواصل لتسليط الضوء على قضايا المعاقين«

ِرُف يف ا�ستعرا�ص احلدث كما ُتباِلُغ 
ْ

اإنَّ اأهمية نقد هذا اخلرب تكمُن يف كرثة الأعمال الإعالمية املُ�ساِبهة، والتي ُت�س

طي املعلومات 
ْ
يف ِذْكر الأ�سخا�ص العتبارية وت�سليط ال�سوء على جهودهم يف اإجناز احلدث، يف الوقت الذي ل ُتع

الكافية والالزمة عن دوافع احلدث واأبعاده ونتائجه. 

ْت جمموعة من الأ�سخا�ص الذي��َن لديهم �سعوبات ذهنية، 
َّ
م  ليتحدَث عن رحل��ٍة بحريٍة �سَ

َ
فه��ذا اخلرب جاء

 مببادرة من 
ْ

ًة بال�سعودية. وي�سري اخلرب اإىل اأن هذه الرحلة قد جاءت
َّ
ت قا�سدًة الإ�سكندرية، مار

ْ
ي
َ
حترك��ْت من الُكو

��ر ته��دُف اإىل التعبري عن احتياجات هذه ال�سريحة يف كافة الدول الت��ي تتم زيارتها. ومن ثم ت�سمَن بع�ص 
َ
الأُ�س

ر�سائل ال�سكر والتقدير اإىل عدة اأ�سخا�ص �ساهموا يف ت�سهيل �سري الرحلة، وهكذا. 

دُّ الأكرث تهمي�ساً  َ
ويف الواق��ع، ميثُل احلدث املُ�سار اإليه يف اخلرب مبادرة نوعية ومميزة، خا�سًة اأن هذه ال�سريحة ُتع

ن��ة بغريهم مم��ن لديه��م اإعاقات/�سعوبات اأخرى، ويفتق��روَن للحد الأدن��ى من املقوم��ات احلياتية الكرمية 
َ
ُمقار

ة الالزمة، َذِلَك يف خمتلف البلدان العربية. 
َّ
والحتياجات الأ�سا�سية واخلدمات النوعية والَكِمي

ْلدان 
ُ
ديَن الب ِح��رون قا�سِ

ْ
َلها املُب

َ
وياأت��ي املاأَخ��ُذ على هذا اخلرب يف كوِنِه مل يتعر���صْ ملحتوى الر�سائل التي َحم

 على اأي م��ن النتائج التي مت اإجناُزها خالل الرحل��ة اأو بعَدها، وكاأَن اأهمية اخلرب 
ْ

ج
ِّ
ر
َ
وا بها، كما اأنه مل ُيع

ُّ
الت��ي َم��ر

 الإجناز. وكاَن من املمكن 
َ

 يف الهدف منها، كما وكاأَن هذه الرحلة بحد ذاِتها هي
َ

تكمُن يف حدوث الرحلة ولي�ص

الت�سلي��م بذل��ك وَقبوله يف حال مل تتم الإ�سارة ب�سكٍل عر�سي اإىل الهدف م��ن الن�ساط. اإل اأنه طامَلا اأنَّ الهدف 

 ت�سمني جمموعة من املعلومات 
ُ
ِب��ح

ْ
�س

ُ
ه��و ن�سر والتعبري عن احتياجات الأ�سخا���ص ذوي ال�سعوبات الذهنية، ي

املت�سلة بواقعهم اإ�سافة لتلك التي ت�سُف ردود الأفعال والآثار الناجمة عن احلدث اأمر يف غاية الأهمية من حيث 

ّناع واآِخذْي  امل�ساهمة يف ن�سر املعلومات والتاأثري يف الراأي العام، بالإ�سافة اإىل تعزيز دور الإعالم يف التاأثري على �سُ

القرار وتقدمي ناذج ناجحة حوَل الأحداث املوؤثرة والفاعلة.
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جريدة الد�ستور2013/9/15

عنوان املقال: 

حق العمل للمؤهلين من ذوي اإلعاقات البصرية

�سوَف نتعر�ُص بالنقد لهذا املقال اآِخذيَن بالركيز على جمموعٍة من اجلزئيات، حيُث يتمثل اأهمها يف التالية:

ًل : عدم ا�ستخدام لغة موحدة ميكن للقارئ حلظها وتبنيها لدى التحدث عن الأ�سخا�ص الذيَن لديهم اإعاقات 
َّ
اأَو

ب�سرية، الأمر الذي ي�سُع القارئ يف حالة من الت�ستت على امل�ستوى املعريف، هذا بالإ�سافة اإىل عدم احلر�ص 

 التنوي��ه اإىل اأنَّ هذه ال�سريحة 
ُ
الدائ��م عل��ى تقدمي �سف��ة ال�سخ�ص قبَل اأي �سف��ة اأخرى لديه. وهنا يج��در

اإن وج��َب التخ�سي���ص فعلينا اأن نحر�ص على ا�ستخ��دام م�سطلح : الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة الب�سرية، اأو 

نا �سفة ال�سخ�ص اأو 
ْ
م الأ�سخا���ص ذوي ال�سعوب��ات الب�سرية، اأو الأ�سخا�ص املكفوفني. وبهذا نكوُن ق��د َقدَّ

املواطن قبَل اأي �سفة اأخرى.

ثاني��اً: و�سوح وترابُ��ط الفكرة، اإنَُّه وبالنظ��ر �سريعاً اإىل عنوان املق��ال ومقارنته باملحتوى، جنُد ب��اأن املقال ي�ستعر�ُص 

 فيِه حتت عنوان 
ُ

جمموع��ًة من الحتياجات مثل الرعاية وامل�سكن والعم��ل وغريها، يف الوقت الذي يندرج

 عليها املقال ال�سحفي، واأحد 
َ
�ُص مع العنا�سر وال�سمات التي يجب اأن يتوف��ر

َ
احل��ق يف العمل. وه��ذا يتعار

ُه على املَطالب.
َ

 نف�س
ُ

اأهمها الو�سوح وترابُط الفكرة. ناهيَك عن اأن العنوان ل يعك�ص

 اأكرث ات�ساًل باجلهات والأطراف احلكومية غري تلك املذكورة يف 
َ
ثالث��اً: اجلمهور امل�سته��َدف، اإنَّ احلق يف العمل هو

 َعمالة املواطنني يف املوؤ�س�سات احلكومية الر�سمية. 
ُ
املقال، مثل وزارة العمل كما اجلهات التي تنظم

رابع��اً: املنهجية، ي�ستن��ُد هذا املقال يف معر�سه لق�سية احل��ق يف العمل لالأ�سخا���ص ذوي ال�سعوبات الب�سرية اإىل 

 به من مطاِلب، اإ�سافًة اإىل تركيزه يف 
َ

 الجتماع��ي واحلقوقي، ذلك ح�سَب ما خرج
َ

النم��وذج الفردي ولي�ص

الفق��رات الأوىل عل��ى فكرة اأن هوؤلء الأ�سخا�ص هم مبدعون والعديد م��ن الطلبة يف انتظارهم، ومثل هذه 

الطريقة، تعزُز الأفكار ال�سائدة باأن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة خارقون اأو عاجزون. 
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نقد العمل الإعالمي رقم )3( 

تلفزيون اجلزيرة 2014/5/10 

تقرير عن:

اعتقال الشرطة لشاب معاق بتهمة االرهاب

يف بداي��ة ه��ذا التقرير، يقوم املعلق بت�سليط ال�سوء على اأحد الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة والذي مت اأعتقاله على يد 

ال�سلطة ال�سيا�سية امل�سرية ما بعد »الأنقالب« على حد قول املعلق، وي�سرح كيف اأن النظام امل�سري يعتقل هوؤلء 

 اأحد الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، اإىل 
َ
َتَقل ه��و

ْ
ن املُع

ْ
الأ�سخا���ص دون وج��ه حق، ُمباِلغاً يف ربط عملية العتقال بَكو

 تكمُن 
َ

ْل هي
َ
َتَقد ال�سيا�سي، ب

ْ
 عنَدُه املُ�ساِهد باأن الإ�سكال ل يكمُن يف ق�سية العتقال على اأ�سا�ص املُع

ُ
حٍد يفهم

يف عدم َجواز اعتقال الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

وق��د تخلل هذا التقري��ر العديد من النته��اكات والإ�سكاليات التي تت�سُل بتن��اُول ق�سايا الأ�سخا�ص ذوي 

اً، والتي يوؤدي ا�ستمراره��ا على هذا النحو اإىل تكري�ص النظرة الدوني��ة لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
ّ
الإعاق��ة اإعالمي

كما ال�سور النمطية التي تفر�ص وتتعاَمل على اأ�سا�ص اأنَّ هذه ال�سريحة متثُل مواطنني من الدرجة الرابعة. حيُث 

تتمثُل تلك النتهاكات والإ�سكالت بالتالية:

1  اللغ��ة: لقد داأب التقرير يف ا�ستخدام م�سطلح��ات مثل »ذوي الأحتياجات اخلا�سة، عاجز بع�سيان، الكفيف، 
امل�سل��ول، املختل عقليُا«. وهنا، ل بد من التذكري ب��اأن امل�سطلحات املنا�سبة يجب اأن ترتكز على املنظور احلقوقي 

لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة والتي ت�ستند بالأ�سا�ص لالتفاقية الدولية لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة. 

2  التمييز السلبي: يرتكز هذا التقرير على ر�سالة �سمنية مفادها اأن الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لهم و�سعية خا�سة 
تتعل��ق باحلب���ص، ال�سجن، الن�ساط ال�سيا�سي، اأو يف كافة الأمور الأخ��رى. ففي الدقيقة 0:10 يعلق املرا�سل باأن 

»الأ�سخا���ص ذوي الإعاقة يحظون مبعاملة ت�سجيعية وتف�سيلية عن باقي املواطنني يف دول العامل الأخرى«، الأمر 

ال��ذي تنط��وي عليه ر�سالة مغلوطة ترتكز على ا�ستدراج ال�سفقة على ه��ذه ال�سريحة، بدًل من الركيز على اأنهم 

بب�ساط��ة لديه��م حقوق وواجبات مثل اأي مواطن اأخر. ويف الدقيقة 2:05 يعلق التقرير وبناء على تقرير للمر�سد 

امل�س��ري للحق��وق واحلريات باأن »ا�ستمرار حب�ص احل��الت اخلا�سة جرمية ترتكبها قوات الأم��ن امل�سرية والنيابة 

العام��ة« وه��ذا الأمر ينطوي على متييز �سلبي. ويف �سوء املعاجلة احلقوقية ملثل ه��ذه الق�سايا، يجب الإدراك باأنهم 

يتمتع��وَن دوَن �سك بكل احلقوق التي يتمتع بها غريهم للم�ساركة يف الأن�سطة التي يريدوَن امل�ساركة بها، وحتمل 

 تاأتي يف اأُُطٍر 
َ

امل�سوؤولي��ات والعواق��ب متاماً كما غريه��م. ويف حال كاَن ل ُبدَّ من عر���ص مثل هذه الق�سايا، فه��ي

و�سياقاٍت خمتلفة، كاأن يكون قد مت اعتقالهم يف �سجوٍن  غري ُمواِئمة، اأو حرمانهم من ا�ستخدام الأدوات املُ�ساِعدة 

ب الأدوية عمن يحتاج منهم اإىل الأدوية ب�سكل م�ستمر. 
ْ
َتَقل، اأو َحج

ْ
داخَل املُع

3  استغالل اإلعاقة ألهداف سياسية: ل �سك باأن متييز الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف تقرير ح�سري لهم وعن 
جتربته��م يف العتقال ما هو اإل حماولة للتاأثري على اآراء املجتمعات والأفراد ب�ساأن ق�سايا �سيا�سية بامتياز وا�ستغالل 

م 
َ
�ُص ب�سكٍل قاطٍع مع مبادء وِقي

َ
�سريحة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لتلك الأهداف ال�سيا�سية. الأمر الذي يتنافى ويتعار

العمل الإعالمي ب�سكٍل عام، واملعاجلة الإعالمية احلقوقية لق�سايا الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على وجه اخل�سو�ص. 
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35 وف��ي خاتمة هذا الدليل، ال ُبدَّ من اإلش��ارِة والتأكي��د على إْدراِكنا بَِأنَّ معظم المؤسس��ات اإلعالمية 
واإلعالميي��ن يمتلك��وَن َنوايا وتوجهات ُمس��اِندة ترمي إلى تقدي��م ما َأْمَكن من الدع��م والمناصرة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما َأنَُّهْم دوَن َشّك ال يماِرسوَن األدوار اإلعالمية بَِقْصد تكريس القضايا التي 
تمثُِّل َمَحطَّ انتقاٍد لدينا. إنَّما وكما أسلفنا الِذْكر، قْد جاَء هذا الجزء لخدمة أغراٍض تعليميٍة َذِلَك ألن 
تقديم النقد العملي ُيْس��ِهُم في تقريُب الصورة وتوضيح الرسالة التي نسعى إليصالِها إلى الُمْسَتْهَدفين 

بهذا الدليل.
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