
 
 

ألخالقيات المهنة للصحفيين لمياإلعالن العا  

   
لالتحاد  ينالثالث )الكونجرس(لعام لمي ألخالقيات المهنة للصحفيين" في المؤتمر اعالن العاتم تبني "اإل

نسخة معدلة من عالن هو هذا اإل. و2019حزيران/جوان  12ريخ الذي عقد في تونس بتا الدولي للصحفيين

، 1954مارسة مهنة الصحافة" الذي تم تبنيه سنة صة بمالخاولي للصحفيين الد ئ االتحاد"إعالن مباد

 ." بوردوإعالن والمعروف باسم "

لمي لحقوق اإلنسان. وخاصة اإلعالن العا أسيسية في القانون الدولي،ن إلى نصوص تيستند هذا اإلعالو

 بأخالقيات مهنة الصحافة.  علقةمتلااجبات الصحفيين وحقوقهم و تضم  مادة  16تكون اإلعالن من ديباجة ووي

 

 الديباجة

 

في الحصول على  الناس جميعحق على  "لحقوق اإلنسانلمي لعااإلعالن ا"من  "19 المادة " تأكيديعتبر 

ي تجاه مسؤولية الصحفتقدم تحيث  رسالة الصحفيين المهنية.ل أساسية ركيزة  بمثابةالمعلومات واألفكار، 

. السلطات العمومية تجاه  تجاه مشغليهم أوؤوليتهم خاصة مس، وأخرى لياتعلى أي مسؤوالمواطنين عموم 

 هذه العناصر ضروري توافرو - تحتاج ممارستها إلى الوقت، والمصادر، واألدوات، مهنة هي الصحافة

عن االخبار  نبحثهأثناء  اتالمهنية للصحفي يحدد هذا اإلعالن الدولي أصول الممارسة. ستقالليتهالضمان ا

 عبر مختلف المنابرألحداث ل نهالتعليق عليها، وفي وصف، وعهاجملومات، وتحريرها، ونشرها، وعوالم

 اإلعالمية. 

 

 

 األولى.  ة /معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحافيفي  . احترام الحقيقة وحق الجمهور1
 

في جمع اهة ظ على النز، وأن يحافالحرية ئعن مبادافع دائما أن يد هواجبثناء تأدية أ ة /على الصحفي. 2

ا التمييز بوضوح ما بين /وعليه. نزيهينالرأي والنقد الإبداء في  حقالك ان يدافع عن األخبار ونشرها، وكذل

 عليق والنقد. المعلومات والوقائع وبين الت
 

معلومات حجب يها عدم علتعرف مصدرها األصلي. يجب الحقائق التي خبار ونقل األتان  ة /على الصحفي.3

نشرها التي خرى األ عالميةاإلمواد التصريحات او ال بأمانةتنشر أن  اوعليه وثائق.التزوير مة أو ها

 جتماعي. على شبكات التواصل اال حتلون مناصبا عموميةال يأشخاص 
  

 األخبار، والصور، والوثائقللحصول على  ونزيهة ستخدم وسائل عادلةتان  ة /. يجب على الصحفي4

والتصوير الصوتي التسجيل  أدوات، وأن تتحاشى استخدام ها كصحفيةتعرف بنفسان  اوالبيانات. وعليه

ة خدمقدم التي تلى المعلومات الحصول عان تتمكن من  من المستحيلفيها يكون  إال في الحاالت التي الخفية

 في كل بحثتلى المعلومات بحرية، وان لب الحصول عطتان  اوعليه. الح العاملصغير مشكوك فيها ل

 العام.  شأنئق التي تخدم الالحقا
  

التحقق من مصادرها  ئال ينبغي لمبدأ السرعة في نشر المعلومات او األخبار العاجلة ان يتقدم على مباد .5

  عليها. الرد ف المعنية فرصةامنح الطرف/األطرأو/و



 

. غير دقيقةأنها  دفيما بع اتضحوالتي  هانشرمعلومات  أي صحيحقصى جهده لتبذل أى الصحفي ان يعل. 6

 . شفاف، وكامل، وصريحوبشكل  ،خالل وقت مالئم وأن يكون التصحيح
 

عدم كشف "شرط  في إطارا حصل عليهتات التي المعلوممصادر ة بسري تمسكتأن  ية. يجب على الصحف7

 ."المصدر

 

 ة اسمائهمواردلا المشار إليهم أو شخاصاحترام كرامة األ يه/ايجب على الصحفي احترام الخصوصية. عل .8

لي عناية خاصة وإن يوسيتم نشر المقابلة.  كان إذا فيمامقابلته  تجريالشخص الذي  ، وأن يخبرفي التقارير

 لمستضعفين. ا وأ باألشخاص الذين ليس لهم خبرة بإجراء المقابالت
 

الترويج هية وتنشرها ال تساهم في تعزيز الكراتي راء الواآلمن أن المعلومات ة التأكد . على الصحفي9

و صول اإلثنية أاأل التمييز القائم علىتسهيل نشر شي ها لتحا، وعليها أن تبذل اقصى جهدصور النمطيةلل

أو اإلعاقة، الدين، أو ، أو التوجه الجنسي، أو اللغة ،االجتماعيأو النوع العرق، أو ، أو الجغرافية االجتماعية

  آراء أخرى.  ةأو أيأو الرأي السياسي 
 

 :اخطير امهني اخفاقإن الممارسات التالية تعتبر أ الصحفيعترف ي. 10

 الغش.  •

 . قائقتشويه الح •

 الصحة.  لعارية عن، تلطيخ السمعة، االتهامات اءةسااإل نشرالقذف و •

 

، ا أن تقدماألخرى. عليه يةألمنجهزة ااألللشرطة أو  ة مساعد ااالمتناع عن التصرف كأنه ةعلى الصحفي. 11

 . صحفيةالمؤسسة ال بواسطةوتداولها  معلومات التي تم نشرهاال عند الطلب،

 

وواجبه في  ، دون التخلي عن حريته في التحقيق،ته وزمالئهميالزأن يتضامن مع  على الصحفي. 12

 ة. ريريالتح اتهخيار، والسخرية، ووالتعليق ،، وحقه في النقداإلخبار

 

منافع غير عادلة  متنع عن تلقيتي مصالح أخرى، وأن حرية االعالم لخدمة أستغل تأال  ةعلى الصحفي .13

ألي وضع يمكن ان  ،حدا أو تضع ،تتحاشىيجب ان . ابهحجأو  معلوماتنشر أو مكاسب شخصية نتيجة 

تحاشى القيام بأي نشاط يمثل دعاية تان  ا. يجب عليهعملها المهنيا تضاربا في المصالح نتيجة ممارسته ثليم

متنع عن استخدام معلومات داخلية في تجارة األسهم او للتأثير على تا أن ليهتجارية أو سياسية. يجب ع

 السوق. 

 

يحترم أن  عليه. كما ينبغي يمكن أن يهدد استقالليته التزام  أخذ أي نشاط أوعدم ممارسة  على الصحفي. 14

عدم مع " أو نشر"،، مثل "ليس للطوعاوالتزم بها  التي وافق عليهاها وطريقة نشرو المعلومات جمع أساليب

 االلتزاماتن" طالما ان هذه "عدم النشر قبل تاريخ معي إخفاء المصدر األصل، أوو أ ذكر المصدر"،

 .ك فيهاوغير مشكوواضحة 
 

دة بالمبادئ الوارص إخالواجب االلتزام ب المهنةاسم حمل يستحقون ات والصحفيين الذين على الصحفي .15

 اقض قناعاتهم المهنية وضميرهم. أن يعبروا عن رأي ين أو ات،رسمماعلى إجبارهم  عدم  يجبو .أعاله 

 

العام للقانون الوطني في  لسياقاضمن و في إطار شرف المهنة ،االعتراف ات والصحفيينحفيعلى الص .16

شكاوي الجمهور أمام مفتوحة ، والتي تكون نة الصحافةباختصاص هيئات التنظيم الذاتي لمه، هم بلد

 أي جهة أخرى.الحكومات أو  من قبلواء سالتدخل  كل من أشكالشحمية من أي والم


