مشروع الضغط والمناصرة لحقوق اإلشخاص ذوي اإلعاقة
ميثاق الشرف اإلعالمي لنصرة ذوي اإلعاقة
فييي اريياه الالييول الم كوليية م ي لييي م ي مريييامي الاالسيييي المااميييي واللي يية احكاشيياه ة لا ييو ر الم ك ييا

ييير الح ومييية فييي

محافظا جني ومدعم م الد وييا  ،والاي تلدف الى تم ي ولميي ذوي اإلعاقية فيي الماامي فقيد توافيا الييام وي فيي وكيا ي
اإلعالم المخا فة في شيما الضيفة الغرميية ع يى ميثياق شيرف مي غجيي صييا ة توجيت مشيارو لافيييي لوه اإلعيالم فيي لعيم ذوي
اإلعاقة.
وميد يقاش توصي اإلعالميوي الى اراه شامي حدل توجليا اليميي واحلاي ام الميالي والمينيوي لاحقييا ت يا الغا يا

ومنيااا ع يى

ذلا فقد غر ا المشاهلوي "ميثاق الشرف اإلعالمي لنصرة ذوي اإلعاقة " اليكي مثيي الا اميا نيمنيا مي ق يي اإلعالمييي الميوقيي

مضروهة احلا ام مركالة المياقي  ،وتالل الا م ي غماية ومصداقية وتضم الميثاق ال نول الاالية:

 -1الا ام اإلعالميي ماإلكاراتيايا والخ ط والقوايي والمواثيا الاي تينى مكوي اإلعاقية فيي مايا اليميي اإلي يايي مصيفة عامية
وماا الميوقي مصفة خاصة وترجمالا الى مالة اعالمية تي ز م ايالم وتيالي مشال لم.

 -2تالل ية الركيالة اإلعالميية م ي ني تف ص
ياي واخيالص خدمية لقضييا ا ومشيالي وسميوم الميييوقي مميا اييي اليميي للييكئ الف ية غولو ية فييي
الاخ يط اإلعالمي ل م ك ا اإلعالمية في ف

ي وج اا م عم ية الانمية الشام ة الاي اسم اإلعالم في تحقيقلا.

 -3احلا ام مال مة الصالقة واألمينة والمينرة في تناو قضا ا اإلعالميية مي جواي ليا اإلي يايية واحجاماعيية والصيحية واحقاصيال ة
وال ياكية.

 -4الادخي الم ر الوقا ي م خال اإلعالم واليكي ييد مي غميرز الم شيرا ل اق ييي مي ي يد وغعيدال المييوقي  ،ومح يد سيكا
ال ند ا م اإلعالميوي م خال هكالالم اإلعالمية ما ثيف الحمال اإلعالميية والاوعو ية لاث ييز ج يية الايدخي الم ن ير ،والااللييد

ع ى غسميالا ل ح ند م الم ن ا الاي ت ند اإلعاقا لافة.

 -5عدم اكاخدام مصي حا ت ييا ليكوي اإلعاقية وتخيدش مشياعرسم غو تي يي مييايي مغيا رة ليواقيلم الحقيقيي مثيي "غعميى -

غس ي  -مانوي" وال يي لاوحيد المص حا الاي اد اكاخداملا.

 -6ال ييي اليى لمييي ذوي اإلعاقية فييي اليميي اإلعالمييي وت يليي ذلييا وذليا مي خيال تييده د ليواله اعالمييية مي ذوي اإلعاقيية
لي ويييوا اعالميييي قيياله ع ييى الاي ييير ع ي هكييالالم ،ولييكلا اكاضييافة ذوي اإلعاقيية ليي ييروا ع ي ت ييياتلم وسمييوملم فييي النوافييك

اإلعالمية المخا فة.
 -7تي ي آلييا الاواصيي ميي اإلعالمييي وذوي اإلعاقية مي غجيي خ يا تواصيي اي يايي وميالي ميي ال يرفي مميا اييي اإلعالميي
غلثر قرما م ت يا سكئ الف ة وذوي اإلعاقة غلثر جرغة في ررح قضا اسم كيما الح اكة منلا.

 -8احكييايدال الييدا م لييدعم وم ييايدة قضييا ا ذوي اإلعاقيية وتشيياي لافيية األيشي ة الماي قيية مييكلا وحضييوهسا وجي لييا فييي ك ي م
األولو ا .
 -9الم اسمة م خال اإلعالم في مناا الرغي اليام الم ايد لقضيا ا ذوي اإلعاقية واليكي ي ثر فيي هكيم ال ياكيا الورنيية اليامية
الاي تخدم قضا ا اإلعاقة.
 -11اكاخدام وكا ي اإلعيالم وتانييدسا لالحيد غلوا الضيغط والمناصيرة لخشيخاص ذوي اإلعاقية لا ييا قيايوي حقيوق الميياقي
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 -11تنو ي غليواي المييالة اإلعالميية الاييي تيييالي قضيا ا اإلعاقيية وعييدم قصيرسا ع ييى الوج ييا اإلخ اه ية لاشييمي الاحقيقييا وال ييرامي
واألفالم الوثا قية والدهاما والم رح وتي

مفلوم الصحافة احكاقصا ية في خدمة قضا ا اإلعاقة.

 -12ا اال م احة لافية في اإلعالم المح ي لميالاة قضا ا اإلعاقة م حيي النيوع وال يم واليميي ع يى غي ت يوي نيم الميوال
ال اهزة وذا األسمية وفي المواق األلثر ماامية.
 -31عدم اقاصاه الاغ ية اإلعالمي لقضا ا اإلعاقة ع يى مفياسيم اإل اثية والشيفقة واليميي ع يى اليدخو فيي ميالاية قضيا ا اإلعاقية
نم المفاسيم الانمو ة.
 -14المحافظة ع ى حقوق

ذوي اإلعاقة وعدم يشر ما حط م لرامة ذوي اإلعاقة وحفظ حقوق اإلي اي الاي لرمت ملا

اهلل ع وجي واعامال القواعد األخالقية الاي ح ق ي الصحافيوي الم اس ملا تحز غ ة ذه ية.
 -15الم اسمة اإلعالمية في تحقيا لمي مااميي للم ع ى غوك ي اق ماإلنافة الى م اعدتلم ع يى الاصيدي ل ظيواسر ال ي ية
الاي تقف عثرة في تقدملم في الماام الف

يني.

 -16اليمي ع ى غح وي احسامام منشر قضا ا اإلعاقة موكميا في المناك ا الورنية والدولية مثي وم الميياق الييالمي ميي ايد
غي ت وي حانرة روا اليام.

