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 ھمأفكار وأ ئھمآرا كتابات ا�خرين أو عدم انتحال �

 .بتاتاً 

التجربة  العمق فيتباين والتحّدث بجرأة عن  �
أو  نسانية، حتى لو لم يكن القيام بذلك شائعاً ا*

 .مرغوبا

، وتجنب الشخصياتدراسة القيم الثقافية الخاصة ب �
 . فرضھا على ا�خرين

أو جنس ال أو عرقالصور النمطية المتعلقة بالتجنب    �
توجه أو ال جغرافياال وائف أوطأو الدين أو ال عمرال
مركز الخارجي أو المظھر ال ات أوعاقأو ا* جنسيال
Lجتماعيا. 

ات النظر بما في ذلك دعم التبادل الصريح لوجھ �
 غير مرغوبةتراھا  التيالنظر اوجھات 

مصادر المعلومات فإعطاء صوت لمن L صوت لھم،  �
تكون صالحة على حد قد ية الرسمية وغير الرسم

 .السواء

يجب ف .خبارورواية اS دعم القضاياالتمييز بين  �
على أنه تحليل أو تعليق التعليق  وأالتحليل وصف 
 .اتسياقالأو الحقائق تقديم إساءة وعدم 

الذي  المزجن ا*عUن وتحاشي اSخبار ع تمييز �
 .يخفي الخط الفاصل بينھما

الشؤون  تجريأن ضمان ب اLلتزام الھام إدراك �
 تبقى مكشوف للجميع وأن بشكل المتعلقة بالمجتمع

  .للتدقيق متوفرة السجUّت الحكومية

  

  الحد من الضرر
يتعاملون مع المصادر  ا�خ�قية ئالمباد والصحفيون ذو

الشخصيات الموضوعية والزم�ء كبشر يستحقون و
  .ا/حترام

  :لصحفيينعلى اينبغي 

لذين من المحتمل أن لئك اوإظھار التعاطف مع أ �
تقّصي و. خباريةالتغطية ا*جراء يتأثروا سلبيا 

الحساسية عند التعامل مع اSطفال أو عديمي الخبرة 
  .من مصادر أو شخصيات

المقابUت وتصوير إجراء مراعاة الحساسية في  �
 .مأساة أو حزن نتيجةاSشخاص المتضررين 

دراك بأن جمع المعلومات وإعداد التقارير ا* �
تقصي وأن  ،زعاجصحفية قد يسبب الضرر أو ا*ال

 .رورللغ مبرراليس اSخبار 

المعلومات بالتحكم ب إدراك أن حق المواطنين �
أكبر من غيرھم من موظفي  عن أنفسھم الشخصية
. نفوذ أو انتباه أو ومن يسعى إلى سلطةاالحكومة 

أي فرد  خصوصياتلتطفل على ل ليس ھناك مبررف
  .صلحة العامة على ذلكإL إذا طغت حاجة الم

� Lية التي فضولالتجنّب و. لتزم بالذوق العام المعتدلا
 .تھدف إلى ا*ثارة

  

  

  مقدمة
أن التوعية العامة ھيى اساسية بالمحترفين الصحفيين  جمعيةأعضاء يؤمن 
إن واجب الصحفي ھو و ايضا أساس الديمقراطية  للعدالة وھي لتحقيق

عرض عادل وشامل  ي الحقيقة فيالغايات عن طريق تقص همواصلة ھذ
الضمائر الحية من جميع  ويناضل الصحفيون ذو ,لiحداث والقضايا و عليه

. وصدقتأدية الواجب العام بكل أمانة من أجل عUم ا*وسائل اLختصاصات و

  . النزاھة المھنية ھي الحجر اSساس لمصداقية الصحفيف

 يعتمدونو بالسلوك اSخUقي في التفاني الجمعية يشترك أعضاء   وبناء عليه

  .العمل الصحفي في معاييرالو ئھذه المباد

  

  تقّصي الحقيقة ونشرھا
العدالة والشجاعة في وينبغي على الصحفيين ا/لتزام با�مانة 

  .ھاوتأويل ھانشرا�نباء و تحصيل

  :لصحفيينعلى اينبغي 

 ختبار صحة الخبر من جميع المصادر وممارسةا �

غير فالمتعمد التشويه أما . سھواالحذر لتجنب الخطأ 
  .مقبول بتاتاً 

خبارية ا*تقارير ال اSشخاص فياLجتھاد في تقصي  �
بشأن ات ءعطائھم الفرصة للرد على اLدعاإو

 . المخالفات المزعومة ضّدھم

الحق في  للمجتمع. مكانالمصادر قدر ا* حديدت �
التعرف على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن 

 .رمصداقية المصد

. مسائلة دوافع المصدر قبل وعده بعدم ذكر اسمه  �

في  ھاوتوضيح الشروط المتعلقة بأي وعود قطعت
 ھذه المحافظة علىو ،المعلوماتالحصول على مقابل 

 .الوعود

العناوين في  عرض الحقائق التأكد من عدم الخطأ في �
الصور ومقدمات اSخبار والمواد الترويجية و
ت لقطاالوالرسوم البيانية و والمواد السمعيةالفيديو و

فراط في تبسيطھا ا*ينبغي U ف. الصوتية واLقتباسات
 .ھاأو تسليط الضوء على أحداث خارج سياق

 لقطات وأصور العدم تحريف أو تشويه مضمون  �

فمسموح  التعديل من أجل الوضوح التقنيأما . فيديوال
والصور المونتاج عنونة لقطات كما ينبغي . به دوما

 .التوضيحية

أو العرض مضللة بطريقة  لحدثاتمثيل  إعادة تجنب �
 إعادة التمثيلإذا كان و. ا*خبارية التركيبي لiحداث

على أنه  ضروريّا لسرد القصة فعنونه أو عّرفه
  .نفسه وليس الحدث الحي عرض تمثيلي

غير ذلك من الطرق  أو ة غيركشخصي انتحالتجنب  �
ات إL في حالة فشل سرية في تحصيل المعلومال

الطرق التقليدية المكشوفة في جمع المعلومات 
 للجمھورالتوضيح يجب . الضرورية للمصلحة العامة

استخدمت في إعداد التقرير تلك الطرق بأن 
 .ا*خباري
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  كن مسؤو/ 
مستمعيھم ويتحمل الصحفيون المسؤولية أمام قّرائھم 

  .وزم�ئھممشاھديھم و

  :ينبغي على الصحفيين

توضيح وشرح التغطية الصحفية ودعوة الجمھور  �
  .للحوار حول السلوكيات الصحفية

لتعبير عن المظالم ضد وسائل على اتشجيع الجمھور  �
 .عUما*

 .اLعتراف باSخطاء وتصحيحھا فورا �

ن والصحفي رتكبھايالتي كشف الممارسات الUأخUقية  �
 .ووسائل ا*عUم

 .ا�خرين وقعة منمتالتقيد بنفس المعايير العالية ال �

  
  

 -----------------------------------------------------  
Sقيةالمبادئ اUلجمعية الصحفيين المحترفين  خ SPJتوثق ةطوعيمبادئ  يھ 

ستخدم بشكل تو، ھمأو توجھ ھمن، بغض النظر عن مكانييمن قبل آLف الصحف
مرشداً للسلوك  اخبارية والصفوف الدراسية باعتبارھواسع في الغرف ا*

SقياUرصد مجموعة من القوانين بل أن تكون بالمبادئ ليس المقصود . خ
Sقيةمرجعاً عند اتخاذ القرارات اUي–وھي ليست . خ Lمكن أن تكون و

  .واجبة النفاذ قانونيا –بموجب التعديل اSول

  

الصحفيين جمعية اعتمدت من قبل للمبادئ اSخUقية الصيغة الحالية 
، بعد أشھر من الدراسة 1996في مؤتمرھا الوطني عام SPJ رفين المحت

سيغما دلتا وقد تم استعارة المبادئ اSخUقية اSولى ل. والمناقشة بين أعضائھا
في عام و. 1926ركية لرؤساء تحرير الصحف عام يمن الجمعية اSم تشي

تم تعديلھا والتي  الخاصة بھا، المبادئ اSخUقيةسيغما دلتا تشي كتبت ، 1973
  . 1996و 1987و 1984عام 
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ضحايا الجرائم  ذكر أسماءالحذر في  يتوخاسَع إلى  �
 .في حال كونھم أحداثامشتبه بھم ال أو الجنسية

في تسمية المشبوھين بالجرائم قبل  مارس الحذر �
 . ھميلإتوجيه اLتھام رسميا 

وازن بين حق المتھم في محاكمة عادلة وحق العامة   �
 .ي معرفة الحقيقةف

  

  العمل باستق�لية
ينبغي أن يتحرر الصحفي من أي التزام �ي مصلحة غير 

  .معرفة الحقيقةفي  وحقه المجتمعمصلحة 

  :لصحفيينعلى اينبغي 

أو سواء كانت حقيقية تجنب تضارب المصالح،  �
  .متخيلة

واSنشطة التي قد تشكك في العUقات التحرر من  �
 .ةداقيمصأو تقلل من النزاھة ال

السفر المجاني والرسوم والخدمات ورفض الھدايا  �
والمعاملة الخاصة، وتحاشي التوظيف الثانوي 

رسمي أو الخدمة في المركز الوالمشاركة السياسية و
 تكمصداقيذلك سيقلل من مؤسسة عامة إذا كان 

 .الصحفية

L يمكن  أي تضارب في المصالحعن  ا*عUن �
 .تجنبھا

 . سائلة من يمتلكون السلطةكن يقظا وشجاعا عند م �

لنين وأصحاب المصالح معاملة رفض معاملة المع �
ومقاومة ضغوطھم للتأثير على التغطية  خاصة،

 .ا*خبارية

لمصادر التي تقدم المعلومات مقابل ا حيالكن واعياً  �
الخدمات أو المال؛ تجنب المزايدة النقدية على 

 .اSخبار

  

  


