
 -:الجمعية و مبادرة الصحافة االخالقية  •

جمعية الصحفيين بالتعاون مع االتحاد الدولى للصحفيين بدبى مؤتمر دبى نظمت 

 2009فبراير  10-9الطالق مبادرة الصحافة االخالقية و الذى عقد خالل الفترة من 

حملة ، و تمثلت فى  في العالم العربي عن الصحافةورقة عمل و ناقشت المبادرة 

ومهنيين اعالميين من أجل  وبرنامج عمل ألنشطة تم تطويرها من قبل صحفيين

وتهدف المبادرة إلى دعم حرية .  اعادة ترميم القيم والرسالة التي تقوم عليها مهنتهم

  . ، وتوحيد الجهود لدعم االستقالل التحريري وتقوية الصحافة النوعية ، االعالم

ية في فترة تشهد توترات دول"  مبادرة الصحافة االخالقية "العمل على تطوير وبلورة و 

وخضعت هذه المبادرة لمشاورات  ، وتراخ في االلتزام بالمقاييس المهنية للصحافة

 . ، وأصحاب قنوات البث ، وناشرون ، ومحررون مستفيضة شارك بها صحفيون

تم تبني المبادرة من قبل المؤتمر العام لالتحاد الدولي للصحفيين الذين عقد في و 

الل المؤتمر العالمي للحوار اإلعالمي وتم اطالقها رسميا خ 2007موسكو في عام 

  . 2008سنة  أندونيسيا/في بالي

على نشر الوعي حول الدورالذي يمكن ان تلعبه "  مبادرة الصحافة األخالقية "تقوم و 

، والملتزمة بتقديم التقارير واألخبار ضمن سياقها في  الصحافة الواعية والمطلعة

 ، أو الثقافة جزئة المبنية على اختالفات اللغةالتأسيس لفهم متبادل يواجه التقسيم والت

  .   وتعمل المبادرة أيضا على مساندة الديمقراطية ، المعتقد الدينيأو ، أوالعرق ، 

على الترويج لما يلي من قيم أخالقية في العمل "  مبادرة الصحافة األخالقية "تركز 

  : ، وتقويتها وٕاعادة االلتزام بها الصحفي

  .  رام الحقيقةالعمل على احت •

  .أن تكون مستقال وغير منحاز• 

  . ان تروج للمسئولية اإلجتماعية المهنية• 

  . ، وخاضعا للمحاسبة من قبل جميع زمالء المهنة ، وشفافا أن تكون منفتحا• 

  .أن تعمل من أجل الصالح العام• 

في عالم في العالم العربي على الجوانب "  مبادرة الصحافة األخالقية " مع التركيز

الصحافة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض ضغط غير مقبول على المقاييس المهنية 



، وخبراء إعالميين من  ممثلين عن الصحفيين فى المؤتمرشارك و  ، الصحفية

، حيث سيقوم هذا المؤتمر بالتركيز على كيفية تحقيق بيئة  المنطقة العربية والعالم

  . حرة ومستقلة مالئمة لعمل الصحافة

  : تضمن المؤتمر الثيمات التاليةو 

وقات الحروب، عندما أتحدي صناعة التقارير اإلخبارية في  : الصراعات عناألخبار 

  . تستخدم المطالبات بااللتزام الوطني واإلعالم الدعائي للجم حرية الصحافة

، أو  المشاكل التي يوجهها الصحفيون بسبب التمييز القائم على اإلثنية :التنوع

  . ، أو اللغة قدالمعت

كيف يقوم اإلعالم بتمثيل اآلراء المتنوعة وضمان اسماع كل  :التعددية السياسية

  . األصوات بما فيها اصوات األقليات المهمشة

الحاجة لمعالجة قضية النوع اإلجتماعي وتمثيل النساء : النوع اإلجتماعي والمساواة

  . المسبقةفي المجتمع وتحاشي جميع أنواع التنميطات واآلراء 

تتطلب الحرية واالزدهار المستقبلي ان يحصل الناس على  :التنمية الديمقراطية

  .المعلومات الالزمة ليتمكنوا من المشاركة بإدارة شؤونهم

كيف يمكن ان يحمي اإلعالم نفسه من الخضوع لتأثير المصالح  :اإلستقاللية

  اإلقتصادية؟ 

باإلضافة إلى ، تسليط ". حافة األخالقيةمبادرة الص"المؤتمر أهداف وفلسفة  و ناقش

الضوء على أفضل الممارسات لصحفيين ومهنيين إعالميين من خالل أمثلة حية من 

  . المنطقة

شكل هذا المؤتمر فرصة للنظر في تأسيس برنامج تدريب إقليمي حول قضايا و 

  . ٕاطالق جائزة صحفية خاصة بهذا الموضوعو الصحافة األخالقية 

على ممارسات سليمة مع أمثلة وحاالت دراسية من حول  بتركيز الضوءالمؤتمر  وقام

 هماعدادأثناء خيارات تحريرية صعبة يواجهها الصحفيون والمحررون  وٕاظهار العالم

وتغطية أخبار ،  ةاإلجتماعيزمات ، واأل حول التوتر بين الجماعات السكانية اتقارير 

  . الحروب



أسيس أبنية وهياكل من أجل ضمان الشفافية تبني خطوطا ارشادية ومقترحات لتمع 

المهنيين اإلعالميين في جهودهم الرامية  لمساعدة،  واإلنفتاح داخل قطاع اإلعالم

، والموافقة على تطبيق مقاييس أخالقية مالئمة على المستوى  ، وتحديد إلى تعريف

  : من ضمن هذه المقاييسو . الوطني

معينة، ت التي تتضمن كره ألديان أو إلثنيات ان يقوم اإلعالم بتحاشى الخطابا•    

  .  المعادية لألجانب، أو اللهجات التي تحرض على العنفأو عنصرية، أو 

  . أنه على الصحفيين ان يطمحوا للتوازن واإلنصاف في تغطيتهم لمواضيعهم•    

دقيقة ذات نوعية  أنه يجب ان يكون هناك تعددية داخل اإلعالم يضم تقاريرا•    

  .  اآلراءية وطيف من عال

وأن يقوم أنه على اإلعالم ان يكون مستعدا لتصويب عدم الدقة، أو األخطاء •   

  . سريع حيثما تطلب األمر ذلك بعمل تصحيحات بشكل

على الصحفيين ان يحترموا اثناء قيامهم بعملهم الكرامة اإلنسانية وحقوق •   

  . اآلخرين

، للتأكيد على  " الذاتي للمهنة –التنظيم  "ضمن أعمال المؤتمر تغطية موضوع وت 

أنه يعتبر شكال من أشكال األحكام التحريرية الحكيمة وليس عملية رقابة ذاتية، 

وعلى انه يشجع نشاطات تهدف إلى تمكين الصحفيين من الحصول على المعرفة 

مناقشة هذه  مع. ليتحاشوا التالعب بهم من قبل متطرفين أو سياسيين غير مبدئيين

القضايا المعقدة مع مجموعات اخرى من منظمات المجتمع المدني وصناع 

  . السياسات دون التفريط باالستقاللية التحريرية

وفود من أعضاء االتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة،  وشارك فى المؤتمر

باإلضافة إلى مجموعات من األكاديميين اإلعالميين، وٕاعالم التنمية، والدعم 

  . م ترشيحهم من قبل االتحاد الدولي للصحفيين وأعضائه وشركائهتالذين اإلعالمي 

و عــن المبــادرة التــى لخصــها االتحــاد الــدولى للصــحفيين ابــان اعــالن تفاصــيلها فــى  

  -:المؤتمر 

و        هـى عبـارة عـن حملـة عالميـة تتضـمن برامجـا  ان مبادرة الصحافة االخالقيـة

يـــة فـــى االعـــالم ، و قـــد تبناهـــا المـــؤتمر العـــالمى انشــطة لـــدعم و تقويـــة النوعيـــة المهن



و اطلقـت رسـميا بـدبى  2007لالتحـاد الـدولى للصـحفيين الـذى عقـد فـى موسـكو عـام 

  . 2009فى فبراير 

حيث انه فى االزمان المظلمة يحتاج الناس الى ضوء و تستطيع الصحافة المتميزة 

وب يعبر عن االلتزام بقيم ان تزودهم به ، القصص االخبارية التى يتم تقديمها باسل

  ل للعالم المعقد الذى نعيش فيه ـحرية الصحافة تساعد الناس فى تحصيل فهم افض

  -: اربعة محاور هىو تبلورت مبادرة الصحافة االخالقية فى 

  من التطلعات الى العمل* 

  نحو بيئة عمل اخالقية* 

  اجندة حملة من اجل رسالة الصحافة* 

  الدولى للصحفيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة اعالن مبادىء االتحاد* 

  -: " من التطلعات الى العمل"  االولمحور ال

ـــاز فـــى الصـــحافة  - ـــى تغذيـــة و تشـــجيع االمتي ـــادرة الصـــحافة االخالقيـــة ال تهـــدف مب

انهــا حملــة لــذلك فهــى ،  باالضــافة الــى توطيــد االلتــزام بفكــرة ان هنــاك رســالة لالعــالم

نتائج و تنظيم انشـطة عمليـة تهـدف الـى القيـام بنشـر  تتضمن وضع اهداف و تحقيق

و تركـــز مبـــادرة الصـــحافة االخالقيـــة علـــى تحديـــد مبـــاديء الممارســـة رســـالة االعـــالم 

الصـــــحيحة و التـــــرويج لمقترحـــــات عمليـــــة يمكنهـــــا تجويـــــد محتـــــوى الصـــــحافة و ادارة 

  .المؤسسات االعالمية و تقوية العالقة ما بين االعالم و المجتمع 

  :م مبادرة الصحافة االخالقية بما يلى و ستقو 

نشــر و تقويــة الرســالة التــى تــنص علــى ان الصــحافة االخالقيــة تعمــل فــى خدمــة * 

  .الصالح العام 

دعم حقوق جميع العاملين فى االعالم و منح الصحفيين حق العمل تبعا لما يمليه * 

  .عليهم ضميرهم

  .ا تدعيم انظمة موثوقة للتنظيم الذاتى و مساناتده* 

  .بناء تحالفات داخل االعالم للدفاع عن الصحافة النوعية * 

  .تشجيع النقاش العام حول مستقبل الصحافة * 



العمـــل علـــى اظهـــار دور الصـــحافة المســـتقلة و قـــيم الخدمـــة العامـــة اثنـــاء صـــياغة * 

  السياسيات االعالمية على كافة المستويات

  .حق الناس فى المعرفة  رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة و دعم* 

مبــادرة الصـــحافة االخالقيـــة هــى تشـــجيع للنقـــاش و البحـــث عــن حلـــول للكثيـــر مـــن  -

المشــاكل و القضــايا التــى تواجــه االعــالم الحــديث ، انهــا فرصــة لكــل مــن يعمــل فــى 

االخبـــار و صــــناعة االعـــالم ان يتبنــــى تقاليـــدنا االخالقيــــة ، و ان يعيـــد ايقــــاد شــــعلة 

  .لتضامن واالنسانية من خالل صحافة مشرفة االيمان فى فضائل ا

تطــــرح مبــــادرة الصــــحافة االخالقيــــة اســــئلة بســــيطة بحيــــث تــــوفر االجابــــات عليهــــا  -

مخططـــا متماســـكا يســـاند الصـــحافة و يؤهلهـــا لتكـــون قـــادرة علـــى مواجهـــة التحـــديات 

التغيـــرات فـــى ظـــروف العمـــل و الضـــغط  ،الحديثـــة داخـــل غـــرف االخبـــار و خارجهـــا 

تنامى و تهديـد الفقـر المتواصـل و الفسـاد و التـاثير السياسـى الجـائر علـى التجارى الم

  .االعالم 

تتزايد قناعة الصحفيين و اتحاداتهم بانه لن يكون باالمكان مواجهـة هـذه التحـديات  -

دون تبنى رؤية جديدة حول الشراكة االجتماعية و اطالق حوار طازج مـع الحكومـات 

الحــوار علــى تحديــد مبــاديء الممارســة الصــحفية و و المجتمــع المــدنى بحيــث يتركــز 

ـــرويج لمقترحـــات عمليـــة يمكنهـــا تجويـــد محتـــوى الصـــحافة وادارة االعـــالم و تقويـــة  الت

  .العالقة ما بين االعالم و المجتمع 

م فـى مـؤتمر للمحـررين و  2008و قد تم اطالق مبادرة الصحافة االخالقية فـى عـام 

روبــا و اســيا تتضــمن برنــامج العمــل المبــدئى الصــحفيين و منظمــات الصــحفيين فــى او 

لمبــادرة الصـــحافة االخالقيـــة الـــذى تـــم تنســـيقه مـــن قبـــل االتحـــاد الـــدولى للصـــحفيين و 

  :اعضائه ما يلى 

نشـــاطات مـــن اجـــل تقويـــة الصـــحافة النوعيـــة و االعـــالم االخالقـــى ، مـــن خـــالل  -1

سـتوى الـوطنى مـن تفحص مبادرة الصحافة االخالقية و ما يـتم تطبيقـه حاليـا علـى الم

اجـــل تـــرويج الصـــحافة النوعيـــة و الممارســـات الصـــائبة و خاصـــة مـــا يتعلـــق بتغطيـــة 

اخبار االقليات و التعامل مع حاالت الصراع و تدعيم هذه المشاريع العمل من داخل 



ــــة  ــــرى و االدارة االخالقي ــــق االســــتقالل التحري ــــى تحقي ــــذى يهــــدف ال و     االعــــالم ال

  .وثوق للتنظيم الذاتى الشفافية و تاسيس نظام م

اطـــالق حـــوار محلـــى و عـــالمى حـــول الحاجـــة لصـــحافة اخالقيـــة ، تـــدعم مبـــادرة  -2

مـن داخـل االعــالم و  –الصـحافة االخالقيـة الحـوار علـى المســتوى الـوطنى و الـدولى 

لنشر الوعى حول الصحافة النوعية و هى تضـع ظـروف التشـغيل للعـاملين  –خارجه 

فــة لحــل الصــراعات و دة المســتقلة فــى قلــب البــرامج الهافــى االعــالم و حالــة الصــحاف

  .بناء الديمقراطية و تقوية الترابط االجتماعى و االقتصادى 

مــــواد للصــــحفيين و المحــــررين و صـــــانعى البــــرامج ، تســــاعد مبــــاردة الصـــــحافة  -3

االخالقيــــة علــــى تحضــــير و طبــــع نشــــرات تلقــــى الضــــوء علــــى افضــــل الممارســــات 

عد علــى اتخــاذ احكــام صــائبة مبنيــة علــى فهــم معمــق داخــل االخالقيــة و نصــائح تســا

غــرف االخبــار و تركــز هــذه المــواد المطبوعــة علــى طــرق حــل المعضــالت االخالقيــة 

كيــف يمكــن للصــحفيين و المحــررين التعامــل مــع التــوتر بــين الجماعــات المختلفــة فــى 

هــذه  المجتمــع مــع االحتقانــات االجتماعيــة و عنــد تغطيــة ســاحات الصــراع كمــا تعمــل

المـــواد علـــى تطـــوير ارشـــادات عامـــة تســـاعد المؤسســـات االعالميـــة و قطـــاع االعـــالم 

  .على تاسيس هياكل تضمن انفتاح االعالم و شفافيته و امكانية خضوعه للمحاسبة 

شبكة معلومات سوف تقوم مبادرة الصحافة االخالقيـة باسـتخدام مصـادر موجـودة  -4

لتعريـــــف بنشـــــاطات عمليـــــة تتعلـــــق االن و عــــن طريـــــق تكـــــوين شـــــراكات مـــــن اجـــــل ا

و         بالصــــحافة النوعيــــة يجــــرى العمــــل بهــــا االن مــــن قبــــل مؤسســــات اعالميــــة 

منظمــات صــحفيين و هــى بــذلك تؤســس منبــر التبــادل المعلومــات حــول قضــايا حــوار 

بما فى ذلـك  الحضارات و توفر روابط للصحفيين تحتوى على قاعدة بيانات و مراجع

  .ات و االخبار مصادر موثوقة للمعلوم

تـــدريب علـــى االخـــالق فـــى الصـــحافة ، تـــدعم مبـــادرة الصـــحافة االخالقيـــة بـــرامج  -5

تدريب عملية حول البديهيات االخالقية فى الصحافة و تركز بشـكل خـاص علـى فئـة 

من يعدون التقـارير المتخصصـة بالثقافـات المختلفـة و الحـروب سـتعمل المبـادرة علـى 

و بلدان و خلفيات مختلفة بالعمل فى اطار فرق عمـل دعم قيام صحفيين من ثقافات 



و ستعمل من اجل تسهيل تبادل المواد الصحفية و زيارات العمل للصحفيين العاملين 

  .لدى المؤسسات االعالمية المشاركة فى الحملة 

مراقبة الخروقات الصحفية و اعـداد تقـارير حـول قضـايا اخالقيـة مهمـة ، سـتعمل  -6

خالقيــة مـن خـالل الشــراكة مـع هياكـل قائمــة هلـى مراقبـة خروقــات مبـادرة الصـحافة اال

المعـــايير االخالقيـــة المســـتندة الـــى المبـــاديء التـــى تـــم تتاسيســـها مـــن قبـــل المبـــادرة و 

ون الموقـع االلكترونـى للحملـة هـو اداة لجمـع كمواثيق الشرف الصحفى المطبقة و سـي

  .هذه المعلومات 

مل مبـادرة الصـحافة االخالقيـة فـوق كـل شـيء مكتبة المفكرين ، سـتع –الصحافة  -7

و   على نشر نقاش جديد و حيوى باطروحات متماسكة حول الحاجـة للجـودة العاليـة 

القــدرة الفكريــة المتميــزة فــى عمليــة صــناعة القــرارات التحريريــة و ســيكون هــذا العمــل 

كون عبارة عن مكتبة المفكـرين فـى خدمـة الصـحفيين و مسـاحة للـتعلم و التامـل و سـي

هناك منابر حوارية على االنترنـت وفـرص لتشـكيل مجموعـات نقـاش بـين الـزمالء فـى 

  .المهنة 

  -: "قائمة نشاطات عملية .. نحو بيئة عمل اخالقية "  الثانى محورال

  :القانون و السياسة  -1

ذا قامت الدولة بحماية اال يمكن ان يكون هناك صحافة اخالقية او نوعية مستقرة اال 

حريـــــة الصــــحافة ، الحقـــــوق الدســــتورية هـــــى ليســــت مجـــــرد واجهــــة عـــــرض مبــــاديء 

  .للديمقراطية يجب ان يتم االلتزام بها بشكل عملى 

تتطلب الحمالت التى تنفذ للمطالبة بهذه الحقوق و الدفاع عنها مثل الحملة التى يـتم 

مـن قبـل نقابـات الصـحفيين فـى الشـرق " كسـر القيـود " تنفيذها ضمن برنامج و حملة 

الوســط و شـــمال افريقيـــا مراقبـــة دقيقـــة علــى المســـتويين الـــوطنى و االقليمـــى للقـــوانين ا

الســيئة و كيــف يــتم اســتخدامها عمليــا للجــم الصــحافة كمــا و تقضــتى القيــام بنشــطات 

  .تهدف الى الغائها و استبدالها بتشريعات توفر حماية للصحفيين 

  :االخالق و الصحفيين  -2

مـا طريقـة مهمـة لتعريـف الصـحفى مـن غيـره و هنـاك طـرق يعتبر االنتماء الى ميثاق 

اخــرى مثــل ان يكــون الصــحفى هــو الــذى يعتمــد فــى كســب عيشــه او جــزءا كبيــرا منــه 



على العمل الصحفى او ان يحصل على بطاقة اعتماد من جسـم صـحفى معتـرف بـه 

  .نقابة او جمعية صحفيين او مؤسسة صحفية موثوقة 

نترنــت و فــى الوقــت الــذى توجــد فيهــا اراء غيــر ان هــذه عالمــات مهمــة فــى عصــر اال

و تصــدر هــذه التصــريحات عــن " كــل واحــد هــو صــحفى و ناشــر " حــذرة تــدعى ان 

اولئــك الــذين يخلطــون بــين القــدرة المتزايــدة علــى االتصــال و التواصــل و بــين الواجــب 

الصحفى بانتـاج معلومـات ذات نوعيـة محـددة ، ان مـن طبيعـة االنترنـت انـه ال توجـد 

يير متفـــق عليـــه لضـــمان الدقـــة و التـــوزان و االخـــالق هـــذه المعـــايير موجـــودة فـــى معـــا

  .الصحافة 

صـة مـن التجربـة وارشـادات مستخل المواثيق مهمة باعتبارها انجازات للصحافة النوعية

، على كل حال ، الميثاق هـو مجـرد بدايـة ، هنـاك حاجـة الرشـادات مفصـلة لتعريـف 

استند اليهـا الميثـاق المفيـد عمليـا علـى سـبيل المثـال الشروط الموضوعية و القيم التى 

كيـــف نعـــرف تضـــارب المصـــالح او مـــا هـــى االجـــراءات الداخليـــة التـــى يجـــب اتباعهـــا 

  .عندما تنشأ حالة من المتاهة االخالقية اثناء العمل 

يجــب االتفــاق رســميا علــى هــذه االرشــادات مــع طــاقم التحريــر يمكــن ان تقــوم ادارات 

ية و النقابـات بوضـع مواثيـق تحريريـة تحـدد الحقـوق بشـكل واضـح المؤسسات االعالم

فى الكثيـر مـن الـدول االوروبيـة علـى سـبيل المثـال حقـوق الصـحفيين فـى اداء عملهـم 

تبعا لما يمليـه علـيهم ضـميرهم هـى جـزء مـن االتفاقيـات الجماعيـة باالضـافة الـى هـذا 

ى تعويضــات مالئمــة يحــق للصــحفيين فــى فرنســا ان يتركــوا عملهــم و ان يحصــلوا علــ

  .عندما يتم تغيير ملكية المؤسسة االعالمية 

االثنيــة ، اللجــوء ، الهجــرة   –تغطيــة المواضــيع االخباريــة التــى تلمــس قضــايا الثقافــات 

التـى تبنــت  تحتـاج اهتمامـا خاصـا و هنـاك الكثيـر مـن المؤسسـات االعالميـة –الـدين 

فـى تحاشـى اسـتخدام المصـطلحات للمسـاعدة " نموذج المؤسسة " ارشادات داخلية او 

الخاطئة او غير المالئمـة ، هنـاك حاجـة للتـدريب و للحـوار للتاكـد مـن اسـتدخال هـذه 

  .االرشادات لتصبح جزءا عضويا من الممارسة العملية للصحفيين 

تعتبــر الكليشــيهات و التنميطــات مــن اشــد اعــداء التواصــل الجيــد و هــى مضــرة بشــكل 

متعلقـــة بقضـــايا حساســـة او عـــن الفئـــات المستضـــعفة و خـــاص عنـــد اعـــداد التقـــارير ال



تعكــس هــذه التنميطــات فــى العــادة حقيقــة ان الصــحفى لــم يــتمكن مــن الوصــول الــى 

مصادر جيدة لم يقم باالتصـال مـع الصـوت الحقيقـى لالقليـات او الفئـات المستضـعفة 

الصحفيون و غرف االخبـار الـى تطـوير اتصـاالت جيـدة مـع مـدى واسـع لذلك يحتاج 

  .ن المصادر المختلفة لضمان المحافظة على المقاييس المهنية م

  : االعالمية البيئة - 3

ال تقــــع مســــئولية الممارســــة االخالقيــــة علــــى الصــــحفيين وحــــدهم كــــل العــــاملين فــــى 

 –المؤسسات االعالمية بدءا من غرفة المحررين و انتهاءا بالمراب شركاء االستثمار 

و فـى نوعيـة    ر فـى اضـفاء قيمـة علـى عملهـم و لهـم دو  –االخالقى و االقتصـادى 

  .المنتج االعالمى 

و لهـــذا نجـــد ان افضـــل االدارات االعالميـــة و المســـتثمرين ال يقتصـــر اهتمـــامهم فقـــط 

علــى التواصــل الجيــد و المــربح و لكــن يتعــداه الــى االهتمــام بانتــاج محتــوى ذى جــودة 

وضـــع _ افها و قيمهـــا عاليـــة و تـــؤدى رســـالة المؤسســـة االعالميـــة التـــى تتضـــمن اهـــد

الــى _ رؤيــة واضــحة حــول اهتمامهــا بــاحترام الحقــوق و المعــايير و القــيم الديمقراطيــة 

  .تعميق االرتباط بالصحافة و يساعد على بناء ثقة الجمهور فيها 

كــل " بيــر عــن هــذه الرؤيــة بشــكل مختصــر كمــا هــو اســلوب نيويــورك تــايمز عيمكــن الت

بغــض النظــر عــن حجــم الرســالة " يمكــن تفصــيلها االخبــار المالئمــة للنشــر او التــى 

ــدا  ســواء كــان مطــوال او مختصــرا ان توضــيح رســالة المهمــة للمؤسســة يعتبــر امــرا مفي

  .دائما 

تجــدر االشــارة الــى انــه علــى المعــايير التــى تتبناهــا المؤسســات االعالميــة ان تنطبــق 

حصــــورة علــــى جميــــع العــــاملين فــــى المؤسســــة بمــــا فــــيهم المــــدراء و لــــيس ان تكــــون م

بالصــــحفيين قــــد تكــــون الحاجــــة الــــى فصــــل واضــــح مــــا بــــين االعالنــــات و المحتــــوى 

التحريرى مفهوما بشكل جلى من قبل الصـحفيين و لكـن هـل هـذا مفهـوم ايضـا لهـؤالء 

الــذين وظيفــتهم ان يســوقوا مســاحات اعالنيــة او للمــدراء الــذين قــد يســقطوا امــا غوايــة 

مــن الحصــول علــى تغطيــة فــى المســاحات  المــردود المــادى فــى حالــة تمكــين المعلنــين

  .التحريرية او فى اقسام االخبار 



يتوجـــب علـــى الصـــحفيين العـــاملين فـــى المحطـــات االذاعيـــة فـــى بعـــض الـــدول مثـــل 

كومومبيــا ان يحصــلوا علــى دعايــات لمحطــاتهم قبــل ان يــتم الســماح لهــم بوقــت علــى 

مقـاالت تسـويقية تكــون  " (للدعايـة التحريريــة " الهـواء و فـى بلـدان اخــرى هنـاك قبـول 

باعتبارها جزءا مـن ) ال محليين او مصالح خاصة مبالكاد مغلفة لصالح اصحاب اع

العمل التحريرى فى بلدان اخرى يدفع السياسيون مقابل ان يظهروا فى بـرامج الشـؤون 

  .الجارية 

كلما تدخلت اولويات حساب المال فى الصـحافة يحـدث هنـاك تفـريط فـى االسـتقالالية 

  .ذا التاثير قسرى على المعايير الصحفية و له

اذا اراد االعــالم ان يخبــر بشــكل فعــال عــن الشــؤون الماليــة و التجاريــة لالخــرين فــان 

علـــى المؤسســـات االعالميـــة ذاتهـــا ان تكـــون نموذجـــا للشـــفافية و خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

م بملكيتها وجهات تمويل انشطتها الصحفية يجب علـيهم ان يظهـروا نزاهـة فـى وصـفه

الوضــــاع مؤسســـــاتهم و دون ذلـــــك ســـــتعانى المؤسســـــات االعالميـــــة مـــــن نقـــــص فـــــى 

مصداقيتها عندما تنشر عن الفساد او ممارسات ال اخالقية فى اى جانب من جوانب 

  .الحياة العامة 

اتحـــادات الصـــحفيين ان يقومـــوا بمراجعـــة دوريـــة و  علـــى ادارات المؤسســـات االعالميـــة

رية للحفــاظ علــى معــايير النوعيــة التحريريــة بمــا القطــاع االعالمــى الضــرو  الحتياجــات

و     فى ذلك التحرير و التدريب و االنظمة الداخلية للتعامل مـع الشـكاوى مـن القـراء

  .قة الجمهور ثالمشاهدين و المستمعين و كلها مسائل حيوية للحفاظ على 

لمنتــوج التواصــل مــع المــواطنين مســالة مهمــة و هــذا اليعنــى فقــط اقنــاع النــاس بشــراء ا

و انمـا يعنـى ايضـا ردم  –االعالمى او تصفح موقع الكترونى او مشاهدة محطة بث 

الفجــوة التــى تفصــل عــادة مــا بــين االعــالم و المجتمــع يظهــر المواطنــون بــانهم غيــر 

قــانعين بــان يكــون مشــاهدين ســلبين و لهــذا فــان علــى االعــالم ان يبحــث عــن طــرق 

اذا تمـت معالجـة االخطـاء بشـكل اسـرع و  جديدة و مبدعة لتشجيع مشاركة المواطنين

ــــى غــــرف االخبــــار فــــانهم  ــــى الوصــــول ال ــــت هنــــاك حريــــة اكبــــر للمــــواطنين ف اذا كان

  .سيشعرون انهم على تواصل مع االعالم و فى هذا فائدة للصحافة 
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تبنــى المصــداقية مــن العمــل الجيــد ، مــن االنفتــاح تجــاه االخطــاء التــى نقترفهــا و مــن 

  .قدرتنا على تلقى النقد و التجاوب معه 

هنـــاك اشــــكال عديــــدة للمحاســـبة لكــــل منهــــا نقـــاط ضــــعف و نقــــاط قـــوة و لكــــن علــــى 

ــا تــدعم فكــرة بــان هنــاك انضــباطا فــى العمــل المهنــى و ان  الصــحفيين ان يجــدوا طرق

هناك معايير يتم تبنيها و ان هذا يتوافق مـع االحتياجـات و االصـول الديمقراطيـة كـل 

ن اجــل ان يكــون النــاس علــى ثقــة بــان الصــحافة و االعــالم تخضــع امحاســبة هــذا مــ

  .حقيقية 

افضل من يقوم بمراقبة االعالم هو اجسام دعـم االعـالم المسـتقلة التـى يتمتـع مـدراتها 

بنفس الدرجـة مـن االسـتقاللية عـن المصـالح السياسـية او الخاصـة التـى يتوقعوهـا مـن 

  الصحافة 

لنموذج االكثر انتشار و االطول عمر للتنظيم الذاتى فى يعتبر مجلس الصحافة هو ا

قطــاع الصــحف تخضــع معظــم مؤسســات البــث الــى رقابــة اكبــر و تحكــم اكثــر شــدة و 

  صرامة و عادة ما تتم بواسطة مؤسسات حكومية

تــم تاســيس معظــم المجــالس الصــحفية مــن قبــل المنظمــات االعالميــة كطريقــة لقطــع  

لالعـالم مـن قبـل االجهـزة الحكوميـة تتفـوق بعـض هـذه الطريق امـام تشـريعات قانونيـة 

المجــــالس علــــى بعضــــها االخــــر و لكــــن افضــــلها هــــى التــــى يــــتم تنظيمهــــا مــــن قبــــل 

الصحفيين و المهنيـين االعالميـين بالتعـاون مـع ممثلـى المجتمـع المـدنى بمـا فـى ذلـك 

عـة ممثلى االقليات و الشـرائح المستضـعفة امـا اسـوأها فهـى التـى تسـيطر عليهـا مجمو 

مـــن المــــدراء االعالميــــين التنفبــــذيين الــــذين يـــرؤون دورهــــم كمــــدافعيين عــــن المصــــالح 

  لمؤسساتهم االعالمية  الضيقة اللقابهم و للمصالح التجارية

انه لمن الحيوى جدا ان تعمل المجالس الصحفية بالنيابة عن العموم و عن المهنة و 

  قابة االخالقية من النقد و من الر  انها ليست موجودة لتحمى المالكين

و    البـث العـام  هناك فى العادة اجهزة مختلفـة لمراقبـة المعـايير التحريريـة لمؤسسـات

يمكن ان تكون هذه االجهـزة معقـدة علـى سـبيل المثـال هنـاك نظـام قـانونى تتبنـاه البـى 

بى سى يهدف الى اعطاء مدراء التحرير استقاللية تحريرية بالرغم مـن انـه قـائم علـى 



انه من الواضح ان الهدف هو التنظيم الذاتى و هو مصمم لحماية البى بى  قانون اال

  سى من السيطرة الحكومية 

هناك جدال متواصال حـول دور القـانون فـى هـذا االطـار معظـم المؤسسـات االعالميـة 

سكة باعتقادهـا بـان التنظـيم الـذاتى دائمـا افضـل او اتحادات الصحفيين صامدة و متم

م على الممارسات التحريرية فى الصحافة حتـى مـع تـوافر افضـل من القانون فى الحك

الطريـــق الـــى تـــدمير الحريـــات  فـــى االعـــالم فانهـــا فـــى العـــادة النوايـــا للـــتحكم القـــانونى

مثال علـى خطابـات الكراهيـة او  الصحفية مع ذلك يتقبل المعظمبعض القيود القانونية

   .المواد التى تحرض على الكراهيات االثنية او الدينية

على كل حال هناك حاجة للقيام بتغيير كيفية القيـام بالمحاسـبة العامـة فـى ظـل البنـى 

المعلوماتيـــة الجديـــدة التـــى يتكـــون منهـــا المشـــهد االعالمـــى لقـــد تـــم طمـــس الخطـــوط 

الفاصــلة مــا بــين الصــحافة المطبوعــة و محطــات البــث مــع تطــور االخــدمات و البــث 

البيئة الجديـدة مـن التكامـل االعالمـى قـد  االلكترونى و المدونات و غير ذلك فى ظل

يكـون ممكنــا ان يكــون هنــاك جهــازا منظمــا للعمــل االعالمــى او مجموعــة مــن القــوانين 

عندما يكون العمل هو تحميل مـواد علـى ( تراقب محتوى المنتج الصحفى قبل الغداء 

 و ان يخضـع نفـس المحتـوى) فة يالموقع االلكترونى او المساهمة فى تحضير الصـح

مســؤول عــن تنظــيم العمــل بعــد الظهــر عنــدما يــتم اعــادة مالجهــاز تنظــيم مختلــف تما

  انتاج نفس المحتوى ليبث على شكل منتوج سمعى او بصرى 

نحتــاج لــبعض التكامــل لمبــاديء تنظــيم المهنــة و ال يخفــى ان تعريــف حجــم و مــدى 

  .خضوع االعالم للمحاسبة يعتبر تحديا اساسيا 

جــة ملحــة الن تقــوم جميــع التخصصــات االعالميــة بتحديــد فــى هــذه االثنــاء هنــاك حا

هنـاك حاجـة لتقويـة الـدعم المـالى لمؤسسـات البـث العـام . التزامها بقيم الخدمة العامة 

و ان يــتم تــوفير هــذا الــدعم لمــدى اوســع داخــل قطــاع االعــالم ليشــمل منــابر اعالميــة 

هـا القطـاع الخـاص ال مختلفة الن فى هذا ضمان للتعددية و لمليء الثغرات التى خلف

يوجــد هنــاك اماكنيــة للــدفاع عــن الــدعم الحكــومى لمؤسســات البــث المملوكــة للدولــة اال 

مركـزا للصـحافة التـى تعمـل  وناذا كان هنـاك التزامـا حقيقيـا بـان هـذه المؤسسـات سـتك

  من اجل الخدمة العامة و ليس ابواق بث لدعم الحكومة 



ســوء فهـم للصــحافة ودور االعـالم داخــل  فـى نفــس الوقـت مــا زال هنـاك جهــال كبيـرا و

و         المجتمع و ضمن ابنية الدولة هناك حاجة ماسة لتعليم الموظفين الرسميين 

  .تثقيفهم حول الرابط ما بين حرية االعالم و الديمقراطية 
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خالقيــة بانــه تجــادل اتحــادات الصــحفيين باعتباراهــا المدافعــة االولــى عــن الصــحافة اال

مـن المسـتحيل توقيــع الحصـول علــى منتجـات اعالميــة ذات جـودة عالميــة اذا لـم يكــن 

عمـل ذو المـردود االسـتقرار و ال مهناك وظائف محترمة و ظروف عمـل مالئمـة ، عـد

و ينــتقص مــن الثقــة المهنيــة و المــالى الضــئيل يحطــم المعنويــات داخــل غــرف االخبــار 

كـل هـذا يـؤدى الـى التفـريط فـى دور الصـحافة  يقلل مـن القـدرة علـى خـوض المخـاطر

  الن تقوم بواجبها فى الرقابة

ــذى يــنص علــى ان تحســين ظــروف العمــل هــو وســيلة  و هنــاك قبــول واســع للطــرح ال

لتحســين النوعيــة فــى االعــالم و القضــاء علــى الفســاد داخــل الصــحافة هــذا مقبــول مــن 

كى الشـركات االعالميـة فـى قبل السياسيين و المنظمات الدولية رغم ذلـك نجـد ان مـال

اوروبــا و الواليــات المتحــدة الــذين يجــدون ان مؤسســاتهم التجاريــة لــم تعــد مثــل مطبعــة 

للمال يقومون بتقليص العاملين و معايير النوعية فى دوائر التحريـر حتـى فـى البلـدان 

ة بالمباديء االخالقيـ ءالتى توسع فيها قطاع االعالم ادت المنافسة الشرسة الى االلقا

  فى خضم المعركة جانبا من اجل الحصول على حصة اكبر فى السوق

مثــل  –البــد مــن التغييــر لكــن القيــام باقتطاعــات حساســة فــى عمليــة االنتــاج الصــحفى 

فاحصـــى الحقـــائق و المـــدققين او تعبئـــة مســـاحات االخبـــار بمـــواد مـــأخوذة مـــن اقســـام 

 –و الحسـية رويج لالثارة العالقات العامة او التخلى عن الحس االنسانى من اجل الت

كل هذا هذا يؤدى الى تقليص مصداقية االعالم فى عيون الناس كما ان هذه قـرارات 

قصيرة النظر و غبية مـن وجهـة نظـر تجاريـة اذا فقـد النـاس ثقـنهم بالصـحافة النوعيـة 

اليوجــد هنــاك ســبب ليحــافظوا علــى والئهــم علــى المــدى الطويــل تقلــيص النوعيــة فــى 

  .و انتحار تجارى و مهنى غرف االخبار ه

عمــل المــراقبين و المعلقــين و المــدربين باشــخاص و  اليمكــن اســتبدال عمــل الصــحفيين

ان تغيـر مـن هــذه " صـحافة المـواطنين " هـواة و غيـر مهـرة و اليمكـن الي كـالم عــن 



الحقيقيــة و لهــذا تصــر نقابــات الصــحفيين علــى ان االلتــزام بــالقيم المهنيــة هــى قضــية 

على مستقبل االعالم الموثوق فيـه و هـذا يظـل صـحيحا مهمـا كانـت  ضرورية للحفاظ

  .طبيعة التغيير التقنى الذى يحكم عمل الصحفيين 
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باعتبارهم الرواد و المدافعين عن الصحافة االخالقية تحتاج اتحـادات الصـحفيين الـى 

الصـحفية و فـى العـادة تمـت صـياغتها  مراجعة ادائها معظمها يمتلك مدونـة للممارسـة

ــادرا مــا تكــون محــور النقــاش داخــل هــذه  مــن قبــل مؤسســى هــذه االتحــادات و لكنهــا ن

االتحادات فغالبا ما تكون قضايا الخبـز و الوظـائف و المرتبـات علـى اجنـدة النقابـات 

ية المزيد من االحترام للمباديء المهن الكثير من االتحادات التى تطالب باظهار هناك

لفضائل الصحافة النوعية و القضية التى على المحك هنا ليس فقط الحق  و يروجون

  فى العمل و انما مستقبل الصحافة ذاتها 

تقوم اتحادات الصـحفيين بمراجعـة مواثيقهـا و تحـديثها بمـا يـتالئم التغييـرات فـى البيئـة 

جنـــدة االعالميــة الـــبعض االخـــر يعمــل مـــن اجـــل وضـــع الصــحافة االخالقيـــة علـــى اال

التـى يـتم تنفيـذها مـن خـالل " وقفة من اجل الصـحافة " الوطنية و الدولية مثل مبادرة 

ـــوم  ـــين ســـنويا ي ـــانى  5اتحـــاد الصـــحفيين االوروبي نـــوفمبر و تعـــارض هـــذه / تشـــرين ث

الحملة االقتطاعات و التقليصات داخل قطاع االعالم التى تهدد بشكل جدى النوعيـة 

  فى االعالم و تدمر المهنة 

ن المفــروض ان تكــون المواثيــق ملزمــة لكــل الصــحفيين و ان يــتم اســتخدامها لرفــع مــ

المعايير المهنيـة لـيس كـادوات عقابيـة يحتـاج الصـحفيون لظـروف يكونـوا فيهـا قـادرين 

    "اطاعة االمر " على االلتزام بميثاق الشرف ال ان يكون مجبرين على 

التشــغيل و تســمح للصــحفيين  هنــاك حاجــة لفقــرات تتعلــق بالضــمير مثبتــة فــى قــانون

رفض انتاج او العمل على تحضير مواد تخرق ميثاق الشرف بطريق بعتبرها الميثـاق 

غيـــر اخالقيـــة كمـــا يجـــب علـــى اتحـــادات الصـــحفيين ان تتاكـــد مـــن ســـالمة سياســـاتها 

الخاصــة وممارســاتها العمليــة و انهــا علــى االقــل تتطــابق مــع المعــايير التــى يطــالبون 

  .م بها االخرين االلتزا

  -: " اجندة حملة من اجل رسالة الصحافة" الثالث المحور 



يعمــل االتحــاد الــدولى للصــحفيين بنشــاط كبيــر علــى تــرويج التميــز فــى الصــحافة منــذ 

سـنوات طويلـة و االن فـى هـذه االوقـات الصـعبة التـى ال يسـتطيع الصـحفيين فيهـا ان 

م يقــــوم االتحــــاد الــــدولى يضــــمنوا حريــــاتهم المهنيــــة و حريــــة التعبيــــر التــــى تعــــز علــــيه

حملــة الصــحافة " للصــحفيين بتطــوير و اطــالق حملــة جديــدة حيــث يهــدف مــن خــالل 

الى بناء المزيد من ثقة العموم فـى الصـحافة و الـى تشـجيع اطـالق حـوار " االخالقية 

  .اعمق حول دور الصحافة جتماعى داخل قطاع االعالم اوسع و ا

التســامح فــى عــدد مــن فــى مجــاالت التنــوع و وليــة العاملــة تنخــرط شــبكات الصــحافة الد

  :المبادرات االيجابية المرتبطة بمبادرة الصحافة االخالقية 

قــام االتحــاد الــدولى للصــحفيين باعــداد تقريــر شــامل علــى المســتوى االوروبــى  -

  حول المبادرات االعالمية لتعزيز نوعية التقارير الصحفية حول التنوع

وير عـــدد مــن االدلــة المهنيــة حــول كتابـــة قــام االتحــاد الــدولى للصــحفيين بتطــ -

 االقلياتارير الصحفية المتعلقة بالتنوع و التق

قام االتحاد الـدولى للصـحفيين فـى سـيرالنكا باسـتخدام جـائزة صـحفية مـن اجـل  -

وعـات المستضــعفة و مالتـرويج للتميـز فــى اعـداد التقــارير الصـحفية حــول المج

و يبنــى  2008/2009الل تنفيــذ برنــامج تــدريب فــى مجــال حقــوق االنســان خــ

هذا النشاط على خبرة من نشاط مشابه تم تنفيذه فـى جنـوب شـرق اسـيا خـالل 

2002/2003 . 

يقوم االتحاد الدولى للصحفيين بتنفيذ حملة فى امريكا الالتينية لتحسين نوعيـة  -

 التقارير الصحفية المتعلقة بحقوق االنسان و حقوق االطفال و النساء 

المشاريع ابعاد وطنية و اقليمية قـام االتحـاد الـدولى للصـحفيين  تحمل هذه االنشطة و

بتبنــى قضــايا االخــالق و التنظــيم الــذاتى للمهنــة فــى شــمال افريقيــا و  2008فــى عــام 

الشـــرق االوســـط باعتبارهـــا قضـــايا ذات اهتمـــام خـــاص لعمـــل االتحـــاد فـــى المنطقـــة و 

"  –الخـاص بالجمعيـة ساعد جمعية الصحفيين البحرينين على اطالق ميثـاق الشـرف 

و ساهم فى اطالق نقاش من ادل مواثيقا جديدة للصحفيين  –صحفيين ضد الطائفية 

  .الفلسطينين و اليمنين من خالل نقاباتهم الوطنية 



للنشاطات فى اوروبا الشرقية حيث قام االتحاد الدولى للصحفيين و كان هذا مواصلة 

البوسنة و بلغاريا و سيحتل الترويج  بتقديم المشورة حول تطوير مجلسى الصحافة فى

للمعــايير المهنيــة مســاحة مهمــة عنــد اطــالق الحملــة الموســعة للصــحافة االخالقيــة فــى 

  .المنطقة 

هنــاك اهتمامــا كبيــرا بقضــية وضــع معــايير مهنيــة للتقــارير الصــحفية متعلقــة بقضــايا 

نتـاج الـدليل محددة مثل المواضيع الصحية الحساسة مثل الحملة التى تم من خاللها ا

العـــالمى للكتابـــة حــــول االيـــدز لمســــاعدة الصـــحفيين و ارشـــادهم فــــى اعـــداد التقــــارير 

الصحفية المتعلقة بهذه االزمـة الصـحية مـن اجـل وضـع العمـل الصـحفى المتميـز فـى 

  .اطار مكافحة التمييز 

 :تحدى العنصرية و عدم التسامح •

و االحتفــاالت الصـــحفية  كانــت تجربــة االتحـــاد الــدولى للصـــحفيين فــى تــنظم الجـــوائز

مبـــادرة الصـــحافة االخالقيـــة حيـــث تـــم اســـتخدام هـــذه  حاســـمة فـــى الـــدفع باتجـــاه تجربــة

االنشـــطة لمواجهـــة اســـتخدام االعـــالم فـــى نشـــر عـــدم التســـامح و العنصـــرية و العـــداء 

و    1995ما بين " جائزة التسامح " لالجانب حيث اطلق االتحاد الدولى للصحفيين 

الحتفــاء بافضــل المنتجــات الصــحفية التــى تتعامــل بحساســية مــع فــى اوروبــا ل 2001

  مسائل التنوع 

ا كــفــى اســيا و افريقيــا و امري 2005و  2003مــا بــين " جــائزة التســامح " و تــم تنظــيم 

الالتينيـــة و تـــم تســـليم هـــذه الجـــوائز بـــالتوافق مـــع اطـــالق نقاشـــات اقليميـــة حـــول هـــذه 

  المسالة 

طوير كتاب ارشادات حول اعداد التقارير الصحفية هناك مبادرات مهنية اخرى منها ت

المتعلقــة بــالتمييز العنصــرى و نمــاذج تــدريب لطــالب الصــحافة و بهــذا تكــون مبــادرة 

" الصــحافة االخالقيــة قــد قامــت بتطــوير انشــطة ســابقة مثــل االنشــطة التــى قامــت بهــا 

و هـى  ) "امـراكس ( مجموعة عمل االعالم الدولى ضد العنصرية و رهاب االجانـب 

ـــى المســـتوى االوروبـــى مـــا بـــين  ـــوفير منتـــدى الحـــوار عل و  1995مجموعـــة قامـــت بت

شـــارك فيـــه اتحـــادات الصـــحفيين و معاهـــد التـــدريب و الناشـــرين االوروبـــين و  2002



االتحـــــاد االوروبـــــى الصـــــحاب البـــــث و المجلـــــس االوروبـــــى و االتحـــــاد االوروبـــــى و 

  :الصحافة االخالقية هى  االهداف االساسية لهذه الحملة المرتبطة بمبادرة

  توظيف المزيد من الصحفيين من االقليات -

 تطوير ارشادات متخصصة حول كيفية اعداد تقارير اخبارية عن االقليات -

 تطوير مساقات تدريبية حول التنوع لتستخدم فى كليات الصحافة  -

تطــوير شــبكات عنــاوين و اتصــاالت لمتحــدثين باســم االقليــات مــن داخــل هــذه  -

 المجوعات 

تطوير حوار مع المؤسسات السياسية حول دور االعالم فى اعداد تقارير عـن  -

 التسامح

رد قطـــاع االعـــالم علـــى ازمـــة الكرتـــون  2006االتحـــاد الـــدولى للصـــحفيين ســـنة نظـــم 

بالتفــاوض مــع اهــم الــرعبين فــى هــذا القطــاع و مــع المنظمــات  مركيــة بعــد ان قــااالدنم

ديء حريـة التعبيـر فـى الوقـت الـذى طالـب المهنية على اعالن مشترك يؤكد على مبـا

  .فيه باعتماد معايير افضل عند اعداد تقارير تتعلق بقضايا ثقافية او دينية 

يــدعم االتحــاد الــدولى للصــحفيين الحــوار مــع نقابــات الصــحفيين العربيــة فــى موضــوع 

االخـالق المهنيـة وحـول دور هــذه النقابـات فـى الـدفاع عــن حريـة الصـحافة و التــرويج 

ليـــتم " مبـــادرة الصـــحافة االخالقيـــة " لتـــزام بالمعـــايير المهنيـــة و قـــد تبنـــت المنطقـــة لال

  .تطبيقها من خالل برنامج عمل اقليمى 

  :صناعة السالم و ليس الحرب  •

و     على شحذ الحوار بين المجتمع المدنى " مبادرة الصحافة االخالقية " تعمل 

ـــارات  ميـــة دور التفكيـــراالعـــالم لزيـــادة الـــوعى حـــول اه االخالقـــى فـــى اتخـــاذ الخي

التحريريــة المالئمــة عنــد اعــداد تقــارير قــد تقــرر مصــائر النــاس حيــاتهم او مــوتهم 

مثــل ازمــات حقــوق االنســان او الحــرب والصــراعات االهليــة كمــا و تظهــر الحاجــة 

جة لحوار مهنى بـين صـحفيين يقفـون احيانـا علـى االى التدريب المهنى و الى الح

  فهم مختلف تماما لمسار االحداث و للتاريخ  جانى الصراع و لهم

و تعتمد هذه المبادرة على تجربة تمت فـى بدايـة تسـعينيات القـرن الماضـى عنـدما 

ــــة للصــــحفيين و المحــــررين و  نظــــم االتحــــاد الــــدولى للصــــحفيين اجتماعــــات دوري



على  تالقائمين على البث يمثلون كافة االطراف المشاركة فى الحرب التى سيطر 

هــذه التجربــة مصــدرا غنيــا للفهــم  الفيا الســابقة و قــد وفــرتكبيــرة مــن يوغســاجــزاء 

ازمــات الحقــة  يســتفاد منــه فــى اطــالق مبــادرات مشــابهة للجمــع بــين صــحفيين فــى

ـــين كســـتان و العـــراق و فلســـطين بحثمثـــل افغانســـتان و با ـــدة ي لتكـــون وضـــع االجن

التـى يـتم وضـعها  الحاجة الى التضامن بين الصـحفيينمعبرة عن القيم المشتركة و 

  .االعتبارات و المصالح السياسية المحددة  قفو 

برنــــامج  -فــــى افغناســــتان 2008قــــام برنــــامج االتحــــاد الــــدولى للصــــحفيين لعــــام 

االعــــالم فــــى المجتمــــع بــــالتركيز علــــى دور  –صــــحفيون مــــن اجــــل بنــــاء الســــالم 

ضــوء لاالنتخابــات مــع تســليط االــديمقراطى ومقــاييس حريــة الصــحافة وتغطيــة اخبار 

لى دو ا ويقـــوم االتحـــاد الـــمـــاالنخـــراط فـــى الحـــوار كعلـــى اهميـــة القـــيم المشـــتركة و 

تقــارير االخباريــة داد الللصــحفيين بتنفيــذ برنــامج تــدريبى خــاص حــول حساســية اعــ

  المتعلقة بالصراع

هناك مبادرات اخرى نفذها االتحاد الدولى للصحفيين انتجت دليال لكتابـة التقـارير 

للصــحفيين فــى جنــوب شــرق اســيا و  2003نســان ســنة الصــحفية حــول حقــوق اال

علـــى طريـــق " تقريـــر  2005مثلهـــا ايضـــا انـــتج االتحـــاد الـــدولى للصـــحفيين ســـنة 

وهــى " اعــداد التقــارير عــن الصــراع و التنــوع االجتمــاعى فــى ســيرالنكا : الســالم 

تقريــرا يــوفر ارشــادات و حــاالت دراســية عــن اعــداد التقــارير الصــحفية متخصصــة 

ـــع هـــذا التقريـــر تقريـــرا اخـــر بعـــد ســـنتين حـــول الصـــحافة بالصـــراعا ت و التنـــوع تب

  .التقارير عن الفساد فى سيرالنكا  داداالستقصائية و اع

  :حقوق النوع االجتماعى  •

والت احـمباالضافة الى اجندة السالم قام االتحاد الدولى للصحفيين بتنظيم عـدد مـن ال

ات فى كل مناطق العالم من اجـل ان عن مساواة النوع االجتماعى بما فى ذلك مؤتمر 

تيجيات وطنيـــة و اقليميـــة لتعزيـــز مســـاواة النـــوع اتقـــوم نقابـــات الصـــحفيين بتبنـــى اســـتر 

  االجتماعى 



ــــس الت ــــابع لالتحــــاد الــــدولى للصــــحفييننــــو سيشــــكل مجل        وع االجتمــــاعى العــــالمى الت

فــى " قيــة مبــادرة الصــحافة االخال" رافعــة تــدعم عمــل  2001 الــذى تــم تاسســيه ســنةو 

  .ية حقيقية مالسنوات القادمة و قد تطور العمل فى هذا المجال ليصبح حملة عال

تــم االنتهــاء فــى اوروبــا مــن اجــراء مراجعــة حــول طريقــة تغطيــة االعــالم للسياســات  -

وع االجتماعى لمساعدة الصحفيين ادت هذه المراجعة الى انتاج دليل عن توصيف الن

د تـم القيـام بدراسـة شـاملة عـن مسـاواة النـوع االجتمـاعى صانعى االفالم االعالمية لقـو 

فــى بلــدان االتحــاد الســوفيتى الســابق و اطلقــت فــى جلســة اقليميــة خاصــة عــن النــوع 

االجتمــاعى خــالل اعمــال المــؤتمر العــالمى لالتحــاد الــدولى للصــحفيين الــذى عقــد فــى 

   2007موسكو عام 

حفيات و القيــادة النقابيــة داخــل تنفــذ فــى هــذه االيــام حملــة اقليميــة خاصــة عــن الصــ -

ـــاك انشـــطة  ـــا و هن النقابـــات الوطنيـــة للصـــحفيين فـــى الشـــرق االوســـط و شـــمال افريقي

و العــراق و فلســطين و محــددة يــتم تنفيــذها فــى االمــارات العربييــة المتحــدة و الجزائــر 

قامــت مجموعــة عمــل النــوع االجتمــاعى التابعــة لجمعيــة الصــحفيين االيــرانيين بتطــوير 

  ارشادى خاص بتوصيف المراة فى وسائل االعالم دليل 

نظــم االتحــاد الــدولى للصــحفيين حملــة وطنيــة واســعة فــى الهنــد لــدعم مســاواة النــوع  -

االجتمـــاعى داخـــل غـــرف االخبـــار وفـــى النقابـــات و ينفـــذ االتحـــاد الـــدولى للصـــحفيين 

  ريبيا فى سيرالنكا حول مساواة النوع االجتماعى دبرنامجا ت

تبـع  2007راجعة اقليمية فى افريقيا حول مساواة النوع االجتمـاعى سـنة تم اجراء م -

ــــوع  ــــى اســــترتجيات لمســــاواة الن ــــة لتبن ــــة لتشــــجيع النقابــــات الوطني هــــذه المراجعــــة حمل

  االجتماعى

فــى امريكــا الالتينيــة تــم دعــم اجــراء حملــة اقليميــة لمســاواة النــوع االجتمــاعى خــالل  -

  2008مؤتمر اقليمى عقد سنة 

   :ة الصحفيين المهنية سالم   •

 ديجب ان تبدأ الصحافة االخالقية بمسالة السالمة لقطاع االعالم و للعاملين فيه يقـو 

ـــدولى للصـــحفيين  حملـــة مســـتمرة لوضـــع حـــد الفـــالت قتلـــة الصـــحفيين مـــن االتحـــاد ال



العقـــــاب و الن تقـــــوم الجهـــــات الحكوميـــــة و االجهـــــزة االمنيـــــة باســـــتثمار المزيـــــد مـــــن 

  .فى الهجمات التى يتعرض لها الصحفيين المصادر للتحقيق 

صــحفى فــى  1000قتــل  2008ينــاير / كــانون ثــانى  1العقــد الــذى انتهــى فــى خــالل 

مـــن حـــاالت اســـتهداف و قتـــل الصـــحفيين تمكـــن القتلـــة مـــن االفـــالت مـــن  بالمئـــة 95

ون هنـاك تفسـير كـحقوق الصحفيين تعنـى ان يـتم تـوفير الحمايـة لهـم و ان ي المالحقة

  .اية المتوفرة حاليا لقلة الحم

دفعــت الحاجــة الــى تقليــل المخــاطر التــى يواجههــا الصــحفيون علــى االرض الن يقــوم 

االتحاد الدولى للصحفيين بعدد من التحركات منذ بداية عقـد التسـعينات الماضـى بمـا 

    ســالمة المهنيــة للصــحفيين العــاملين فــى منــاطق الحــروبلفيهــا تنظــيم تــدريب علــى ا

ـــدولى و القيـــام بانتـــا ج دليـــل البقـــاء للصـــحفيين فـــى عشـــر لغـــات و تاســـيس المعهـــد ال

  و تنظيم الحملة العالمية من اجل السالمة فى الصحافة ) انسى ( للسالمية االخبارية 

 :عية االتضامن و الحماية الجم •

العنـف التسـليع المبـالغ فيـه تركيـز  –التى تواجهها الصحافة االخالقية كثيرة  المخاطر

و  يـــرو تجي االعـــالم تقليصـــات فـــى عـــدد العـــاملين الـــدعايات السياســـيةمكليـــة وســـائل 

ســيطرة الشــركات الفاســد المنتشــر فــى كــل الزوايــا و لكــن مــع ذلــك هنــاك قناعــة داخــل 

الصحافة بانه اذا ما توفرت الظروف الصحيحة فان االعالم قادر على المساهمة فى 

  .من بناء مجتمع عادل من خالل ازدهار صحافة القيم و التضا

ان مبــادرة الصــحافة االخالقيــة هــى جــزء مــن رؤيــة بديلــة لكــن االمــل وحــده لــن يــتمكن 

من تحقيق شيء لهذا تطرح مبادرة الصحافة االخالقيـة اليـة للتغييـر مـن المفتـرض ان 

تقنع الصحفيين فى كل مكان بان العمل الذى يقومون به مهم و يستحق النضـال مـن 

  اجله 

النـــــاس االخـــــرين الـــــذين يـــــدعمون مبـــــادرة الصـــــاحافة اليســـــتطيع قـــــادة الصـــــحفيين و 

ـــوا مخلصـــين لميثـــاق الشـــرف  ـــان يكون ـــة ان يقنعـــوا المراســـلين و الصـــحفيين ب االخالقي

الصـحفى او اال يخونــوا امــال و طموحـات مهنــتهم ســيحدث هــذا فقـط مــن خــالل التــزام 

  االفراد انفسهم بهذا الميثاق



هنيـــة االخـــرى هـــو مســـاندة مات المـــا يجـــب ان تقـــوم بـــه نقابـــات الصـــحفيين و المنظمـــ

زمالئهم و توفير الحماية الجماعية لهم و حماية الفضاء الذى يحتضـن العقـل المفكـر 

و الحـــــوار االخالقـــــى و الصـــــحافة القيميـــــة ان قيـــــامهم بهـــــذا المســـــؤولية يـــــوفر اطـــــار 

التــى حافظــت  للتضــامن و يقــدم فلســفة اجتماعيــة عــن الممارســات المهنيــة الصــحيحة

فلسفة ما زالت من الضرورات لتامين  سنة و هي 200صحافة الكثر من ء العلى بقا

   .مستقبل الصحافة 

مارسـة مهنـة ماعالن مباديء االتحاد الـدولى للصـحفيين الخاصـة ب "المحور الرابع 

   -: " الصحافة

مارســة المهنيــة للصــحفيين المشــتغلين بجمــع متــم تبنــى هــذا االعــالن باعتبــاره مقياســا لل

  . زيعها او التعليق عليهاات التى تصف احداث او نقلها اوتو علوماالخبار و الم

احترام الحقيقة و حق الجمهور فى معرفة هذه الحقيقة هى مسـئولية الصـحافى  •

  .االولى

ثناء تادية الواجب على الصحفى الدفاع عن مباديء الحرية فى كـل االوقـات أ •

ان يدافع عن حق و ان يحافظ على النزاهة فى جمع االخبار ونشرها و كذلك 

  .االبداء بالراى و النقد العادلين 

يجــب علــى الصــحفى ان يعــد التقــارير بمــا يتوافــق مــع الحقــائق التــى يعــرف   •

مصـدرها االصــلى و يجــب علــى الصــحفى ان ال يخفــى معلومــات هامــة او ان 

  يقوم بتزوير وثائق

يجــــب علــــى الصــــحفى ان يســــتخدم وســــائل عادلــــة و نزهيــــة للحصــــول علــــى   •

  و الصور و الوثائق  االخبار

علــى الصــحفى ان يعمــل باقصــى جهــده لتعــديل و تصــويب ايــة معلومــات تــم   •

  نشرها و التى يتبين فيما بعد انها غير دقيقة بشكل يقود الى احداث الضرر

يجب علـى الصـحفى ان يتمسـك بالسـرية المهنيـة فـى كـل مـا يتعلـق بمصـادر   •

  المصادرالمعلومات التى يحصل عليها ضمن شروط عدم كشف 

و   على الصحفى ادراك الخطر الذى يمكن ان يلعبه االعالم فى نشر التمييز •

التفرقة و عليه ان يبذل كامل جهده لتجنب تقديم تسهيالت لهـذا التمييـز القـائم 



اسـية او ايـة اراء يعلى العـرق و الجـنس و التوجـه الجنسـى و اليـد و الـراى الس

  اى نوع اخر من انواع التمييظ اخرى او االصول الوطنية او الدينية او 

  :على الصحفى ان يعتبر ما يلى جنحة و اساءة مهنية خطيرة   •

  الغش -

  التشوية المقصود للحقيقة  -

  القذف و التشوية وتلطيخ السمعة و االتهامات التى ال اساس لها من الصحة  -

و الدفع قبول اى شكل من اشكال الرشوة هدفها التاثير اما فى نشر مادة صحفية ا -

  الخفاء مادة صحفية

ذا االســم واجــب التمســك هــعلــى الصــحفيين الــذين يســتحقون ان يطلــق علــيهم  •

بالمباديء الواردة اعاله باخالص و ضمن االطـار العـام للقـانون الـوطنى لكـل 

بلــد و علــى الصــحفى ان يعتــرف بالصــالحية القضــائية لزمالئــه فــى مــا يتعلــق 

ريـــق امـــام اى نـــوع مـــن التـــدخل مـــن بالجانـــب المهنـــى هـــذا مـــن اجـــل قطـــع الط

 .جانب الحكومات او غيرها 
 

 


