المبادئ األخالقية
مقدمة
يؤﻣن أعضاء جمعية الصحفيين المحترفين بأن التوعية العاﻣة ھيى اساسية
لتحقيق للعدالة وھي ايضا أساس الديمقراطية وإن واجب الصحفي ھو
ﻣواصلة ھذه الغايات عن طريق ﺗقصي الحقيقة في عرض عادل وشاﻣل
لألحداث والقضايا و عليه ,يناضل الصحفيون ذوو الضمائر الحية ﻣن جميع
االختصاصات ووسائل اإلعالم ﻣن أجل ﺗأدية الواجب العام بكل أﻣانة وصدق.
فالنزاھة المھنية ھي الحجر األساس لمصداقية الصحفي.
وبناء عليه يشترك أعضاء الجمعية في التفاني بالسلوك األخالقي و يعتمدون
ھذه المبادئ والمعايير في العمل الصحفي.
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صي الحقيقة ونشرھا
تق ّ

ينبغي على الصحفيين االلتزام باألمانة والعدالة والشجاعة في
تحصيل األنباء ونشرھا وتأويلھا.
ينبغي على الصحفيين:
 اختبار صحة الخبر ﻣن جميع المصادر وﻣمارسة
الحذر لتجنب الخطأ سھوا .أﻣا التشويه المتعمد فغير
ﻣقبول بتاﺗا ً.
 االجتھاد في ﺗقصي األشخاص في التقارير اإلخبارية
وإعطائھم الفرصة للرد على االدعاءات بشأن
المخالفات المزعوﻣة ض ّدھم.
 ﺗحديد المصادر قدر اإلﻣكان .للمجتمع الحق في
التعرف على أكبر قدر ﻣمكن ﻣن المعلوﻣات عن
ﻣصداقية المصدر.
 ﻣسائلة دوافع المصدر قبل وعده بعدم ذكر اسمه.
وﺗوضيح الشروط المتعلقة بأي وعود قطعتھا في
ﻣقابل الحصول على المعلوﻣات ،والمحافظة على ھذه
الوعود.
 التأكد ﻣن عدم الخطأ في عرض الحقائق في العناوين
وﻣقدﻣات األخبار والمواد الترويجية والصور
والفيديو والمواد السمعية والرسوم البيانية واللقطات
الصوﺗية واالقتباسات .فال ينبغي اإلفراط في ﺗبسيطھا
أو ﺗسليط الضوء على أحداث خارج سياقھا.
 عدم ﺗحريف أو ﺗشويه ﻣضمون الصور أو لقطات
الفيديو .أﻣا التعديل ﻣن أجل الوضوح التقني فمسموح
به دوﻣا .كما ينبغي عنونة لقطات المونتاج والصور
التوضيحية.
 ﺗجنب إعادة ﺗمثيل الحدث بطريقة ﻣضللة أو العرض
التركيبي لألحداث اإلخبارية .وإذا كان إعادة التمثيل
ضروريّا لسرد القصة فعنونه أو عرّفه على أنه
عرض ﺗمثيلي وليس الحدث الحي نفسه.
 ﺗجنب انتحال شخصية غيرك أو غير ذلك ﻣن الطرق
السرية في ﺗحصيل المعلوﻣات إال في حالة فشل
الطرق التقليدية المكشوفة في جمع المعلوﻣات
الضرورية للمصلحة العاﻣة .يجب التوضيح للجمھور
بأن ﺗلك الطرق استخدﻣت في إعداد التقرير
اإلخباري.







عدم انتحال كتابات اآلخرين أو آرائھم أو أفكارھم
بتاﺗا ً.
ﺗح ّدث بجرأة عن التباين والعمق في التجربة
اإلنسانية ،حتى لو لم يكن القيام بذلك شائعا ً أو
ﻣرغوبا.
دراسة القيم الثقافية الخاصة بالشخصيات ،وﺗجنب
فرضھا على اآلخرين.
ﺗجنب الصور النمطية المتعلقة بالعرق أو الجنس أو
العمر أو الدين أو الطوائف أو الجغرافيا أو التوجه
الجنسي أو اإلعاقات أو المظھر الخارجي أو المركز
االجتماعي.
دعم التبادل الصريح لوجھات النظر بما في ذلك
وجھات النظر االتي ﺗراھا غير ﻣرغوبة
إعطاء صوت لمن ال صوت لھم ،فمصادر المعلوﻣات
الرسمية وغير الرسمية قد ﺗكون صالحة على حد
السواء.
التمييز بين دعم القضايا ورواية األخبار .فيجب
وصف التحليل أو التعليق على أنه ﺗحليل أو ﺗعليق
وعدم إساءة ﺗقديم الحقائق أو السياقات.
ﺗمييز األخبار عن اإلعالن وﺗحاشي المزج الذي
يخفي الخط الفاصل بينھما.
إدراك االلتزام الھام بضمان أن ﺗجري الشؤون
المتعلقة بالمجتمع بشكل ﻣكشوف للجميع وأن ﺗبقى
السجالّت الحكوﻣية ﻣتوفرة للتدقيق.

الحد من الضرر
الصحفيون ذوو المبادئ األخالقية يتعاملون مع المصادر
والشخصيات الموضوعية والزمالء كبشر يستحقون
االحترام.
ينبغي على الصحفيين:
 إظھار التعاطف ﻣع أولئك الذين ﻣن المحتمل أن
يتأثروا سلبيا جراء التغطية اإلخبارية .وﺗقصّي
الحساسية عند التعاﻣل ﻣع األطفال أو عديمي الخبرة
ﻣن ﻣصادر أو شخصيات.
 ﻣراعاة الحساسية في إجراء المقابالت وﺗصوير
األشخاص المتضررين نتيجة ﻣأساة أو حزن.
 اإلدراك بأن جمع المعلوﻣات وإعداد التقارير
الصحفية قد يسبب الضرر أو اإلزعاج ،وأن ﺗقصي
األخبار ليس ﻣبررا للغرور.
 إدراك أن حق المواطنين بالتحكم بالمعلوﻣات
الشخصية عن أنفسھم أكبر ﻣن غيرھم ﻣن ﻣوظفي
الحكوﻣة اوﻣن يسعى إلى سلطة أو نفوذ أو انتباه.
فليس ھناك ﻣبرر للتطفل على خصوصيات أي فرد
إال إذا طغت حاجة المصلحة العاﻣة على ذلك.
 االلتزم بالذوق العام المعتدل .وﺗجنّب الفضولية التي
ﺗھدف إلى اإلثارة.

المبادئ األخالقية
 اس َع إلى ﺗوخي الحذر في ذكر أسماء ضحايا الجرائم
الجنسية أو المشتبه بھم في حال كونھم أحداثا.
 ﻣارس الحذر في ﺗسمية المشبوھين بالجرائم قبل
ﺗوجيه االﺗھام رسميا إليھم.
 وازن بين حق المتھم في ﻣحاكمة عادلة وحق العاﻣة
في ﻣعرفة الحقيقة.

العمل باستقاللية
ينبغي أن يتحرر الصحفي من أي التزام ألي مصلحة غير
مصلحة المجتمع وحقه في معرفة الحقيقة.
ينبغي على الصحفيين:
 ﺗجنب ﺗضارب المصالح ،سواء كانت حقيقية أو
ﻣتخيلة.
 التحرر ﻣن العالقات واألنشطة التي قد ﺗشكك في
النزاھة أو ﺗقلل ﻣن المصداقية.
 رفض الھدايا والخدﻣات والرسوم والسفر المجاني
والمعاﻣلة الخاصة ،وﺗحاشي التوظيف الثانوي
والمشاركة السياسية والمركز الرسمي أو الخدﻣة في
ﻣؤسسة عاﻣة إذا كان ذلك سيقلل ﻣن ﻣصداقيتك
الصحفية.
 اإلعالن عن أي ﺗضارب في المصالح ال يمكن
ﺗجنبھا.
 كن يقظا وشجاعا عند ﻣسائلة ﻣن يمتلكون السلطة.
 رفض ﻣعاﻣلة المعلنين وأصحاب المصالح ﻣعاﻣلة
خاصة ،وﻣقاوﻣة ضغوطھم للتأثير على التغطية
اإلخبارية.
 كن واعيا ً حيال المصادر التي ﺗقدم المعلوﻣات ﻣقابل
الخدﻣات أو المال؛ ﺗجنب المزايدة النقدية على
األخبار.
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كن مسؤوال
يتحمل الصحفيون المسؤولية أمام ق ّرائھم ومستمعيھم
ومشاھديھم وزمالئھم.
ينبغي على الصحفيين:
 ﺗوضيح وشرح التغطية الصحفية ودعوة الجمھور
للحوار حول السلوكيات الصحفية.
 ﺗشجيع الجمھور على التعبير عن المظالم ضد وسائل
اإلعالم.
 االعتراف باألخطاء وﺗصحيحھا فورا.
 كشف الممارسات الالأخالقية التي يرﺗكبھا الصحفيون
ووسائل اإلعالم.
 التقيد بنفس المعايير العالية المتوقعة ﻣن اآلخرين.

----------------------------------------------------المبادئ األخالقية لجمعية الصحفيين المحترفين  SPJھي ﻣبادئ طوعية وثقت
ﻣن قبل آالف الصحفيين ،بغض النظر عن ﻣكانھم أو ﺗوجھھم ،وﺗستخدم بشكل
واسع في الغرف اإلخبارية والصفوف الدراسية باعتبارھا ﻣرشداً للسلوك
األخالقي .ليس المقصود بالمبادئ رصد ﻣجموعة ﻣن القوانين بل أن ﺗكون
ﻣرجعا ً عند اﺗخاذ القرارات األخالقية .وھي ليست –وال يمكن أن ﺗكون
بموجب التعديل األول– واجبة النفاذ قانونيا.
الصيغة الحالية للمبادئ األخالقية اعتمدت ﻣن قبل جمعية الصحفيين
المحترفين  SPJفي ﻣؤﺗمرھا الوطني عام  ،1996بعد أشھر ﻣن الدراسة
والمناقشة بين أعضائھا .وقد ﺗم استعارة المبادئ األخالقية األولى لسيغما دلتا
ﺗشي ﻣن الجمعية األﻣيركية لرؤساء ﺗحرير الصحف عام  .1926وفي عام
 ،1973كتبت سيغما دلتا ﺗشي المبادئ األخالقية الخاصة بھا ،والتي ﺗم ﺗعديلھا
عام  1984و 1987و.1996
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