إعالن مباديء االتحاد الدولي للصحفيين
الخاصة بممارسة مهنة الصحافة
يتم تبني هذا اإلعالن الدولي باعتباره مقياسا للمارسة المهنية للصحفيين المشتغلين بجمع االخبار والمعلومات
التي تصف احداث ،أونقلها ،أوتوزيعها ،أوالتعليق عليها.
 .1احترام الحقيقة وحق الجمهورفي معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحافي األولى.
 .2أثناء تأدية الواجب ،على الصحفي الدفاع عن مباديء الحرية في كل األوقات ،وأن يحافظ على النزاهة
في جمع األخبار ونشرها ،وكذلك ان يدافع عن حق االبداء بالرأي والنقد العادلين.
 .3يجب على الصحفي ان يعد التقارير بما يتوافق مع الحقائق التي يعرف/تعرف مصدرها األصلي .يجب
على الصحفي أن ال يخفي معلومات هامة أو أن يقوم بتزوير وثائق.
 .4يجب على الصحفي ان يستخدم وسائل عادلة ونزيهة للحصول على األخبار ،والصور ،والوثائق.
 .5على الصحفي ان يعمل باقصى جهده لتعديل وتصويب اية معلومات تم نشرها ،والتي يتبين فيما بعد أنها
غير دقيقة بشكل يقود إلى احداث الضرر.
 .6يجب على الصحفي أن يتمسك بالسرية المهنية في كل ما يتعلق بمصادر المعلومات التي يحصل عليها
ضمن شروط عدم كشف المصدر.
 . 7على الصحفي ادراك الخطر الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم في نشر التمييز والتفرقة ،وعليه ان يبذل كامل
جهده لتجنب تقديم تسهيالت لهذا التمييز القائم على ،العرق ،الجنس ،التوجه الجنسي ،الدين ،الرأي
السياسي او اية آراء أخرى ،األصول الوطنية أو الدينية ،أو اي نوع آخر من أنواع التمييز.
 .8على الصحفي ان يعتبر ما يلي جنحة واساءة مهنية خطيرة:
* الغش.
* التشويه المقصود للحقيقة.
* القذف والتشويه ،تلطيخ السمعة ،االتهامات التي ال أساس لها من الصحة.
* قبول اي شكل من أشكال الرشوة هدفها التأثير اما في نشر مادة صحفية أو الدفع الخفاء مادة صحفية.
 .9على الصحفيين الذين يستحقون ان يطلق عليهم هذا االسم واجب التمسك بالمبادئ الواردة اعاله بإخالص.
وضمن االطار العام للقانون الوطني لكل بلد ،على الصحفي ان يعترف بالصالحية القضائية لزمالئه في
ما يتعلق بالجانب المهني ،هذا من أجل قطع الطريق امام اي نوع من التدخل من جانب الحكومات
أوغيرها".

(تم تبنيه من قبل المؤتمر العالمي العام لالتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد سنة  .1954تم تعديله في
المؤتمر العام لالتحاد الذي عقد عام ).1986

