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ركه القاصي و الداني حول ماا يتااهاه يوا ااعا اة و يإا  غي يعنا  عان ايوانداا و مادركدا غع يوا ااعا اة وا  ها   مان ثمة مفهوم عالمي يد
ناتاادك كرناانا عاان عور اإعاا م وراصااة المن ااي ماان وي هلعنهااا   المإامعاااا اانناااننة رلاا  ال ألوصاانة إو اااعه  غي انهااا ي ه اا   غننااانناه

ي افنعوا لذوا ااعا ة وطنح  ضااياو  ووا عها  وغيإااع المانامت الااي هعاالت يلاع الوا ار والااي رمماا ه اوع مان حنث هاثننة وحإ  المناحة الا
يلاع مان  ألاور  ل ان اع ي اوع عاا   يضاام غلاإل كا  العوا ا  الااي هواهاه يوا  ى من النساالة المدوطاة علاإل ااعا م وراصاة الالفااي وماا يعاان 

 .ااعا ة فاإمن يتااج غلإل اعاعة نظن  
ناة و ي ومن ودا ومااشارة غلإل مداية وذه المقدمة فإندا نقول اع حقوق يوا ااعا ة وي  من حقوق اانناع  وآلع حقوق اانناع ف نياة عالم

 يم ان القاول اع المانا وااعا اةفاناه ي ي لو مإامر من المإامعاا ايا كاع هقدمة العلمي وايهاماعي مان اااونة ااعا اة هافع و ي هاإ ا و 
لماا رلا  اهلل امعم منا  . ))  در  درة اهلل علإل عماعة  مدذ اإيل  ويا ول عإمداا عدادما نقانا  حاديث النساول علناة الألا ة والنا م حناث  اال 

, يااامعم واءي  يريااع وغيا فانه  اإهاذم:علإل اهنه فنقط من اهنه كا  ننامه واو راال  مان يريااه غلاإل ياوم القناماة ثا  عن اه  علاإل امعم فقاال 
                                                                                          1( 11ا ص 2006فاي  متمد عند ا ,هامن(( )كي ه  ن نعماي :فقال اعم يارب لما فعلت وذا مذرياي ؟  ال , وانواع النقام , واإعمإل, منص واإ

وهإلات النحماة االهناة فاي نظانة الادين ااسا مي ,  مد علإل ما اما نا ماه الماولإل سامتانه وهعاالإل لذا ي ينعدا غي اع ناوهه مإ ي  ال  ن والت
وعدياادة وااي اآلياااا القنلننااة الاااي ه اانن غلااإل اإشاا اص يوا ااعا ااة فااي اكراان ماان مو اار  نانااي  وم اا   وا اا  غلااإل  اانورة احااانام غننااانناه  

 هعفنة من ك   الواهماا غي مالقدر الذا هءثن مه ااعا ة علإل اعا  الواه  ومعاملاه  معاملة حندة موكداً اع غعا ة  الفنع ي
ومار هقاادم الاا من وه ااور التضااراا ويياااعة هعقنااداا التناااة اصام  يمااد ماان اهااور ه انيعاا و ااواننن هاادظ  الع  اااا مانن غفااناع المإاماار حاااإل 

 . ينا نر الإمنر العنش مأماع وس مة وم نامة غنناننة
 :بنود االتفاقية الدولية والتشريعات الوطنيةاإلعالم في  

 

 ايهفا نااكمننًا و مامن ًا في الدظن غلإل او اع يوا ااعا ة من حنث غصدار القواننن و الا نيعاا و المواثن  و   انع افاشهدا الأللفنه الرالرة 
 0ش اص يوا ااعا ة و كناماه  الدولنة ال املة و الما املة لتماية و هع ي  حقوق اإ ايهفا نةارنوا و امنيوا 

) , (  1) من غيكا  الوعي في الفقنة ر   (  8) ة في الماع و الاي هع س مإموعة من التقوق الاي هعدإل مها يوا ااعا ة من  مدها ما ها 
و وي هع ي  , ها (  1)  و ي يانر المإال ودا لننع ما ها  في وذه الماعة ل ن نقول غع اومها وو ما ورع في الفقنة ر  (  3) ,  (  2

 :يلي  هتقن  يلع مما غلإلوه م  الادامنن النامنة (2)الفقنة 0الوعي مقدراا و غسهاماا اإش اص يوا ااعا ة 
- : غلإلمد  وماامعة هدظن  حم ا فعاله للاوعنة العامة ههدم  –ا 

 . ااعا ةهع ي  هقم  حقوق اإش اص يوا  -1

 .ااعا ة ووعي اهاماعي اعم  مه   ن ن هألوراا ايإامنة عن اإش اص يوا -2
ماهه  في م اع العم  و سوق و الاي هدص علإل ه إنر ايعانام ممهاراا و كفا اا و  دراا اإش اص يوا ااعا ة وغسها(  3) و الفقنة 
عاانا ماان وااذه و هاادص علااإل ه ااإنر وسااا   ااعاا م علااإل عاانا صااورة لألشاا اص يوا ااعا ااة هافاا  و ال,هااا (  3) و كااذلع الفقاانة 0العماا 
ع هدص علإل ه إنر هدظان  مانامت هدريمناة للاوعناة ماإشا اص يوا ( 3)وي حماية و هع ي  حقوق اإش اص يوا ااعا ة كناماه  و .  ايهفا نة

لومااا حنياة الاعمنان والاناا والتألاول علاإل المع( 21)فاي  المااعة  من ما نألت علنة ايهفا نة الدولنة لتقاوق يوا ااعا اة  .ااعا ة وحقو ه 
 مول وهنننن  نام اإش اص يوا ااعا ة فاي معااملاه  النسامنة ماسااعمال لعاة ااشاارة وطنيقاة منايا  وطانق ايهألاال المعا ية المديلاة ( ب))) .

 ,وهمنر وسا   وطنق واش ال ايهألال اإرنى سهلة المدال الاي ي اارونها مأنفنه  



فاي مادااول اإشا اص  ع مقدمي المعلوماا عن طني  شم ة ايناننت علإل هع  ردماههاه إنر وسا ط اإع م الإماوننا مما في يل( ع))) 
  (( يوا ااعا ة 

متاور رااص  فاي ااعا م و الاوعناة المإامعناة (( م 2013- 2004))  ومن ودا ايكن التا نين همنعاً ممتور وام من متاور العقاد العنماي 
  0عن ك  ما يقل  من شأع اإش اص المعو نن في وسا   ااع م الم الفة  علإل هعننن رؤية المإامر نتو ااعا ة و يماعاع

يدص علإل اع هقوم ويارة ال ءوع ايهاماعناة والعما   م والذا 1111لندة ( 61)ر    النمدي  من القانوع( 8)وان   اً صنيتا من الماعة ر   
 ( لإهاا ياا الع  ة منعاية وهأون  المعا نن مما يلي هقوم الويارة مالاعاوع مر الوياراا والدوا ن الت ومنة وهمنر ا) 
الإاة الادنن  مر الإامعاا والمعاود اعداع المدرمنن المنئولنن عن المنامت الانموية ال اصة والمهدناة والرقافناة وااع مناة  وهاأونله  لمع  -ع

 .او اع المعا نن واحاناهاهه المامن ة وهإديد معارفه  في وذا المإال 
 : ة اإلعالم المرئيأهمي 

 

فااي  ضاانة هوعنااة المإاماار فهااي ه  لاا  راياااً عاماااً مقضااايا م الفااة ماان راا ل هناالنط اإ ااوا  علنهااا و ه عااد وااذه  عور وااام هلعاا  وسااا   ااعاا م 
ع فااي مقدمااة وااذه ه الاام ماان واحااد غلااإل اراان و يااأهي الالف يااو  انا ااارالوسااا   المقاانو ة  و المنااموعة والمن نااة و كااً  ماان وااذه  لهااا همهااوراً و 

الوسا   يلع اع وذا الإهاي وص  غلإل كا  منات و اصام  فاي مادااول اإللمناة العظماإل مان الدااال و لاذلع ي اهاذكن هلاع العماارة الااي اه لعات 
ا علنهااا و كاناات هقااول غع ااعاا م المن ااي و حاادة الااذا يم دااه الاناال  ماان ورا  الإاادراع فااإيا كاااع ماان النااه  مداار وصااول الم موعاااا غلااإل ا

 0م اع فإنه من الألع  م  من المناتن  مدر وصول الذمذماا المتمولة عمن اإثنن 
 المالقي  و يعد ااع م المن ي اكرن  درة علإل الاأثنن في ملورة اإف ار و هعننن المفاون  مما يإع  النسالة الاي ينيد انا اروا هلاأل  مأيواع

)) مناي حقنقة يوا ااعا ة من ر ل امناي  دراهه  و غمداعاهه  و هوعنة المإامر مقضايا ااعا اة يدمعي اع يلع  اإع م المن ي عورًا واماً في غ
و كاذلع غيإااع مانامت علمناة وهعلنمناة راصاة ماذوا ااعا اة غ اافة غلاإل غيألاال وماوم و م ااك  يوا ااعا اة و ((  هم اننو , هوعناة و , هعنيفناً 

ن ان الاوعي مهاا ما  اع الادور اإماني واو هفعنا   ضانة كنفناة الاعاما  اإسانا و المإامعاي مار يوا هفعن  القواننن و الا نيعاا ال اصة مها  و 
 0ااعا ة 

  
 : ذوي اإلعاقةنقل صورة األشخاص اإلعالم المرئي في  واقع 

 

 قة من ر ل غعرار الع ام ياف  الإمنر اع ااع م المن ي هعمد مقألد او معنن  ألد او رمما إسماب ماعدعة غاهار يوا ااعا ة مألورة لنن ي
ناوع ااعا ااة مان اها  الااأثنن علاإل الم اااود و  اسااع لو ال افقة و النحماة اكران مان غمااناي الألاورة التقنقناة لها  او مألاورة وام اانة مان را ل 

د يألا  يلاع ايضااً فاي احناناً م    م وه و غاهاره غما علإل انه مانول او لألاً او ياا ن عة عدواننة كما في معض اإف م والمنلنا ا و  ا
و رلاا  كراانة الألااعوماا و الم اا  ا الاااي يعاااني مدهااا يوا ااعا ااة نإااد اع اإعاا م . الاألااوينية المرناانة  لل اافقة ةالموساانقن اسااا دامطنيقااة 

 ة مم الم غعا ااهه  المن ي العنمي ما يال مقألًن م  عاه ا في غي   وذه ال نيتة ااوامام ال افي  من ر ل  لة المنامت الموههة لذوا ااعا
0 

و الفعالناااا اارماريااة و الاااي ه ااوع فقااط فااي  و علااإل الاانل  ماان وهااوع معااض وااذه الفضااا ناا الاااي همااث ماان فندااة غلااإل ا راانى معااض اإن اا ة
يدمعاي  علاإل اناه مان را ل واذه الور اة نءكادو  لاذلعمدظماا العاملة في مإاال ااعا اة المداسماا و المواس  او رمما عدد طل  الإمعناا و ال

عملنة ننا نر من ر لهاا غيإااع اعا م من اي حقنقاي يامداإل  للنةو النعاية م  و اع نإد  ايواماماع ندرك اومنة وذه الم  لة و اع نولنها ه  
ناع و رلا  الم ااوم مان اع افا ضنة ااعا ة و غع يدقا  صاورة هفاعلناة و منائولة عان يوا ااعا اة مان را ل هفعنا   ادراهه  و هدمناة ماواومه  

  داة هلف يوننة راصة في رل  نوع من الع لة لذوا ااعا ة 
و مالااالي لانس مالضانورة  فأني ا ول مالع س غيا ما كاع وداك عراسة علمنة و للنة هدفنذ حقنقة شاملة و ما املة ل   هوانا  ايعا اة الم الفاة

 0 اع ه وع ك  المنامت الاي سامرها وذه القداة رالألة لذوا ااعا ة م  ه ع  معدع من المنامت اإ رنى ال اصة معنن المعا نن



و  علنهاا فإع يلع ي وع من ر ل غمناي ال  ألاناا المعا اة الماءثنة و هنالنط الضا اما عن عور ااع م المن ي في هفعن   دراا يوا ااعا ة
و يلاع ل لا  ناوع مان الادافر , و علإل مدإ اهها العلمنة و مواو  وذه ال  ألناا و راصة هلاع ااعا ااا الااي هناات  الاقادين و ايحاانام 

اايإاامي لاذوا ااعا ااا اإ ًررانى وراصاة هلاع اإ ا  غعا اة مدهاا للوصا  غلاإل ماا وصالت غلناه ورلا  ناوع مان الاتفنا  و المراامنة علاإل هقادي  
وذه ااعا ة سا يد من ع ا ها و هتألنلها العملي  و العلمي و مالاالي هعننن الدضانة النالمنة هإااه يوا ااعا اة وي اوع  اعفض  ناونع  عن اإ

اع ما يقدماة الالفااي مان مانامت ومنلنا ا مااإولإل اع ه اوع موهاة ل ا  فئااا المإامار عونماا المه  وو هتديد  دراا المعوق ولنس غعا اه 
مر مناعاة  ك  فئة سو  كانت من يوا ااعا ة او من لننوا فااإمن يتاااج غلاإل عراساة واساامناع  اع الاأكناد علاإل اسااعمال لعاة ااشاارة اساردا  

ه اوع الانهماة مقاألانة ما  مان اإوا  اع ي في وسا   ااع م المن ي وو  ماع ح  ال  ص اإص  في التألول علاإل المعلومااا والمعاارم 
ول ان ولألسام ال اديد هعنا  المتلنة فهداك منامت ي وع يوا ااعا ة النمعنة في اماس التاهاة غلنهاا ومعنفاة مايادور فنهاا فقط علإل اإرمار 

مالمقاماا  ي ااوع نفااس التاا  لااذوا ااعا ااة المألاانية فااي مناعاااة غعااا اه  اثدااا  الفقااناا ااع ننااة للماانامت او الد ااناا فنهااا الانهمااة ايشااارية  و 
او اي األاعية رألوصاً  في اسا مال القنا ة الألوهنة  وعدم ايكافا  مااع ع ال اامي الذا ي يألااحمه  انا ة  ما  العإنا  اارمارية النيا نة 

 غع الل  هلع ااع ناا يااهإل الماذير علاإل  نا ههاا غلاإل اع يألا  غلاإل مواعناد الماث وايعااعه لنقاول ياأهن   فاي اإو ااا الاالناة فنألامت هماماا
وا  هدياد اهمداإل اع يوراذ معانن ايعاماار ونعما  همنعاا علاإل  اوية ومتاهاة غلاإل منااعدة لمان وا  مان يوا ااعا اة المألانيةلنإع  المناالة مأسا

 0والضوامط لإلعمال الالف يوننة ماي دم  ضايا اإش اص يوا ااعا ة وين ني غلنه  في غطار من المعاينن 
 

 : إلبراز قدرات ذوي اإلعاقةالتلفزيون اليمنى  قدمهما  
 

ي الام كرناناً  يعامن الالف يوع النمدي احد القدواا الفضا نة والذا  يلع  عور وام ومه  في رفر الوعي المإامعي لقضنة  ااعا ة ومار يلاع ي
 عن معظ  الفضا ناا في هنلنط الضو  علإل يوا ااعا ة في المداسماا
لهذه ال نيتة مر غهنا  معض المقاام ا مار المنائولنن و الم األانن  و المواس  و ه وع عمارة عن سنع سنير للفعالناا و اإن  ة الم الفة

و احناناً مر يوا ااعا ة غ افة غلإل ه ألنص معض حلقاا المنامت اإ سانية او المإامعناة لمدا  اة غحاناهااا يوا ااعا اة و م ا   وام اي 
 .احاناهااار يوا ااعا ة من ر ل طنح وموم وم اك  و و احناناً هنك  وذه التلقاا علإل او  اانإاياا المتققة لذوا ااعا ة او غاه

مايوامام مان را ل سلناة منامإناه وواي  هتضيو في اإونه اإرننة اهنا عدع من المنامت الموههة لذوا ااعا ة في ماعرة وي اإهدر اع  
مالمعاا نن و كاذالع معاض القادراا الممدعاة مان  و المفااون  ال اصاة ميالاعاار طنحت وذه المنامت عادع مان (( غراعة غنناع , صنح الع ا  )) 

خ يوا ااعا ة و ما هتق  للمعا نن في ا  غن ا  صددوق رعاية و هأون  المعا نن و وذه المنامت ها ا ممماعرة من احد ااع منانن و واو اإ
  امت اع له شنم ااعداع لهذه المن عمد الواسر مإلي مت   عمله و هملنة القني  من يوا ااعا ة ف/ 

ل  امااا مااا عاادا يلااع فإنااه ييوهااد ماانامت موههااه لااذوا ااعا ااة ماساااردا  مننااامت الدااور و اإماا  فااي القداااة الراننااة عاادع و الااذا يعااده ال مناا  صااا
) اع نوهااد ماانامت مافن ااة و ماان  اامدها مننااامت  اسااا عدالااذوا ااعا ااة  الموهااهالداااعرا و الااذا هو اام مدااذ فااانة عاان غعااداعه وماان راا ل متردااا 

والمننامت من غعداع وهقادي   من غنااج القداة الاعلنمة و وو موهه لفئة الأل  و الم   مننامت هعلنمي و ه  مره علإل القداة الراننة( حديث الألمت 
مادة  ( حلقاة 33)صاعق عمداهلل الأللوا مدرال ومدرب في غحدى المدارال ال اصة  مذوا ايحاناهاا ال اصة المننامت م وع من / اإسااي 
منناامت مامنا  وفنياد مان نوعاه علاإل منااوى المانامت الالف يونناة , ع نقة ووو عمارة عن سلنلة هعلنمنة طمنة ه  نألانة  30 -20حلقة من ك  

اومناة ه  انط  –كنفناة عما  مقنااال النامر   –النامعنة هعنيام  ااعا اة) الموهه لذوا ااعا ة وراصة فئة ااعا ة النمعنة مان عدااوين حلقاهاه
ايهألاال  –الد ا   اعضاا هماارين  –ايشارية العنمنة الموحادة  اإر ام – اإعا الهإا  ااصمعي ومهاراا  –الهإا  ااصمعي  –ه النمر و دراه

الا   –الاناهن ا واحاناهااا الادمت  –ممانراا وم اياا الادمت  –الادمت مار المعاا نن م ا   عاام  واساالن  اشا ال –ال لي اومناه وممن اهاه 
واو عن اه لألاور هو انتنة واذا المنناامت مان وههاة نظانا   وماا يمنايانار المإاال لاذكنوا  التلقااا المامنا ة والااي يمان  ووداك العدياد... ( 

 ااننااع)صااعق الألالوا معاد لمنناامت / واإساااي اإصا للمننامت ووي العانن الااي هعمان عان سامر المعااق  المقدمةكلن ة   غلإل غ افة ورسومنه 
) فل   ألنن مان غناااج القدااة الاعلنماة معداواع   ومن المنامت الموهه لذوا ااعا ة  م2000الفضا نة النمدنة عام  والذا ه  عن ه علإل(  واإم 



ع نقة و من ر ل لقا ي مر الم األنن فاي الالف ياوع اسااداإت اع ودااك  11من همعنة اإماع لنعاية ال فنفاا مدهه ( غيماع رحلة ال  و ام  
ذه الماانامت مدهااا الا لفااة المالنااة انااههااا غ ااافة لعاادم ااعراك ماان  ماا  القااا منن و المعاادين لهااذا الماانامت لمااا صااعوماا همااة فااي غنااااج مراا  واا
 0هتااهه شنيتة يوا ااعا ة 

  اساساي كونهاا الفئاة الوحنادة وما يم ن اع نقوله من ر ل  وذه المنامت الاي ه  عن ها رلووا من الاوهنه الألاعق والهاعم لفئة الأل  م ا 
عملنااة الانهمااة فااي وكمااا اشااننا ساالفاً  معااض هلااع الماانامت  ااد ه لااو ماان الانهمااة ايشااارية  اعالعنياا  فااي اإماان  اعي هاعاماا  ماار الألااورة ماا  الااا

رل  وهوع غعارة هض  اكرن من موام مانهمنن للعة  يقاألن فقط علإل هنهمة اإرمار المتلنة ور مة الإمعة  الالف يوع النسمي القداة الفضا نة
 . شارة ومر يلع همقإل المعلوماا صعمة المدالاا

 :التي تواجه إعالم ذوي اإلعاقة أهم التحديات  

ع وم عدع من الممولنن والمداإنن لمنامت اإشا اص يوا ااعا اة عان هع ناة الدفقااا المالناة متإاة عادم التألاول علاإل اا عا اداا  -1
 .من مر  و ذا منامت 

مدهاا الا لفاة المالناة انااههاا غ اافة لعادم ااعراك مان  الموهاه لألشا اص يوا ااعا اة  نامتوداك صعوماا همة في غنااج مر  وذه الما -2
 0 م  القا منن و المعدين لهذا المنامت لما هتااهه شنيتة يوا ااعا ة 

لاة عداد الم الماة إانناة وعاهمن التألول علاإل الاع ناة ااع مناة ال افناة  م ااعا ةيوا  اإش اصعدم هم نن الإهاا المعدنة مقضايا  -3
 مذلع 

 .عدم افناع المناحة ال افنة والاي هاف  مر نوعنة الفعالنة  -4

 .الرقافة النا دة لدى  ناعاا اإع م عن اإش اص يوا ااعا ة والدظن غلنه  من مدظور ال فقة والنحمة   -5

 .ة فقط علإل اإرمار  فقط رلو معظ  المنامت الاعلمنة او الديدنة ولننوا من الانهمة ايشارية وا األار الانهم  -6

 : التوصيات 

 .ايوامام من وسا   ااع م المن ي مدق  صورة وا تة وحقنقنة لذوا ااعا ة وغمناي مواومه  و دراهه  لا وع مراًي يتاذا مه  .1

 .الانكن  علإل صداع القنار وارذ احديث له  فنما ي ص وموم وم اك  يوا ااعا ة وغيإاع التلول لها  .2

 .ااعا ة في العم  ااع مي اعداعا  وهدفنذا إنه  رنن من يعمن عن م اكله  واحاناهاهه  اشناك يوا  .3

 .ااعا ةيوا  كنفنة هداول  ضايا اإش اص  واعر ااع منة الم الفة علإل  الهدري   .4

كرنن مان منااعين التنااة وراصاة في لعة ااشارة نظنًا لقلة مانهمي لعة ااشارة في   عمن منامت هلف يوننة غ امة عوراا هدريمنة م رفة .5
 .  لألولنا  اإمور وغفناع اإسنة

 . هعمن  لعة ااشارة ممنامت هعلنمنة وعدم ا األار الانهمة ااشارية في الفضا ناا العنمنة علإل منامت اإرمار فقط  .6

 .الا  نط لتم ا غع منة عنمنة م انكة للاوعنة مقضايا ااعا ة  .7

 . عدإل مقضايا اإش اص يوا ااعا ة وغمناي غمداعاهه  ان ا  شم ة غع منة عنمنة ه .8

 .والاوسر في مناحة الاع نة  ااعا ةيوا  اإش اصومنامت  إن  ة ااع منةعلإل  نورة الاع نة  الاأكند .1

  .    ه   من سناسة ااع م العام  ااعا ةيوا  اإش اصعن  اإع مي وع  اععلإل  الاأكند .10

 

 ,,,,انتهى وباهلل التوفيق 
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