
بأمريكاجمعية الصحفيين المحترفين   

 الميثاق األخالقي  

 تقديم 
لعدالة واألساس للديمقراطية. وتسعى الصحافة سابق ليؤمن أعضاء جمعية الصحفيين المحترفين أن تنوير الرأي العام 

 .يتصرف بنزاهةاألخالقية جاهدة لضمان التبادل الحر للمعلومات الدقيقة والمنصفة والشاملة. إن الصحفي األخالقي 

وتعلن الجمعية هذه المبادئ األربعة بوصفها األساس للصحافة األخالقية وتشجع استخدامها في الممارسة العملية من قبل 
 .جميع العاملين  في جميع وسائل اإلعالم

 

 بتغطيتهاابحث عن الحقيقة وقم 

الصحفيين نزهاء ويتحلون بالشجاعة في جمع  ينبغي أن تكون الصحافة األخالقية دقيقة ومنصفة. وينبغي أن يكون 
  .وتفسيرها صياغتهاالمعلومات و 

 ينبغي على الصحفيين:

 . استخدام المصادر األصلية كلما أمكن ذلك.عرضهاتحمل المسؤولية عن دقة عملهم. التحقق من المعلومات قبل  -
 عدم دقة. نر أنه ال السرعة وال الشكل يعد عذرا عكتذ -
 بناء القصة الخبرية ومعاينتها وتلخيصها.عند  المفرطعدم التحريف أو التبسيط بخاصة العناية أخذ الر السياق. يوفت -
 .قصة الخبريةجمع المعلومات وتحديثها وتصيحيحها طوال حياة ال -
 على الوعود التي يقدمونها.الحفاظ وعود، و العند تقديم الحذر  -

للحكم على مصداقية المصادر  الممكنةأكبر قدر من المعلومات الحصول على  رمصادر بوضوح. يحق للجمهو التحديد  -
 ودوافعها. 

ة للمصادر التي قد عدم الكشف عن هويإعطاء ميزة . االكشف عن هويته تقديم الوعد بعدم مصادر قبل الالنظر في دوافع  -
المعلومات التي ال يمكن الحصول عليها في أي مكان آخر. شرح لها أو غيرها من األضرار، و ه الخطر أو القصاص جتوا

 .يةهو العدم الكشف عن أسباب 
 البحث  بجد عن موضوعات التغطية اإلخبارية للسماح لهم بالرد على االانتقادات أو االتهامات بارتكاب مخالفات. -
معلومات التعطي  ال المفتوحة  الطرق التقليدية ت إذا كان جمع المعلومات إال األخرى فيخفية الساليب ألاالسرية أو  تجنب -
 حيوية للجمهور.ال



 صوت لمن ال صوت لهم.الالسلطة. إعطاء ذوي  مساءلة  دعن اليقظة والشجاعة في  -
 بغيضه.اآلراء التي يجدونها  حتى لآلراء المفتوح نقاش المدني دعم ال -
العمومي في لنشاط االقتصادي سير الضمان  يالسعالرقيب على الشؤون العامة والحكومة. بدور  القيامبالواجب االعتراف  -

 السجالت العامة مفتوحة للجميع. تكون ، وأنجو مفتوح 

 توفير إمكانية الوصول إلى مصدر المواد كلما كان ذلك مالئما ومناسبا. -
 ية. البحث عن المصادر التي نادرا ما نسمع أصواتها. اإلنسانتها وحجم تجربالقصة الخبرية  التعبير بجرأة عن تنوع  -
 .تغطيتهم اإلخبارية على فيها قيمهمؤثر مراجعة السبل التي تعلى الصحفيين ينبغي تجنب التنميط.  -

 تسمية المواد المؤيدة والتعليقات بمسمياتها. -
تمثيل األدوار بشكل عملية التوضيحية و  اتتسمية الرسوم. واد المرئيةالم  ، بما في ذلكأبدا سياقالتشويه الحقائق أو  عدم  -

 .واضح
سناد المواد لمصادرهاعدم السرقة األدبية أبدا، و  -    دائما ا 

 

 قلل من الضرر 

 والمواضيع والزمالء وأفراد الجمهور بوصفهم أناس يستحقون االحترام. تعامل الصحافة األخالقية المصادر
 

 يبنغي على الصحفيين :

األخبار ليست رخصة للغطرسة  بحث عنمعلومات والضرر المحتمل أو اإلزعاج. الالإحداث التوازن بين حاجة الجمهور إلى  -
 ال مبرر له.الذي  الفضولي أو التدخل

  جنوح األحداثعند التعامل مع العالية   التغطية اإلخبارية. استخدام الحساسيةتمسهم إظهار التعاطف مع أولئك الذين قد  -
األخذ . رضاالالتعبير عن على ين قادر المصادر أو االشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو غير الضحايا الجرائم الجنسية و و 

 .التغطية والمعالجة اإلعالميةاالختالفات الثقافية في بعين االعتبار 
 لنشر أو البث.لالتبرير األخالقي الفرق بين الحق القانوني في الوصول إلى المعلومات و معرفة  -
ن الشخصيات العامة وغيرهم ممن الخاصة بهم م معلوماتالأن األفراد الخواص يملكون حقا أكبر في التحكم في  إدراك -

 عواقب نشر أو بث المعلومات الشخصية. والنفوذ أو االنتباه. تقييمأيبحثون على القوة 

 .ذلكون يفعل اآلخرون  متوهج، حتى لو كانالتجنب إرضاء الفضول  -
حق الجمهور في المعرفة. النظر في اآلثار المترتبة على تحديد المشتبه و حق المتهم في محاكمة عادلة إحداث التوازن بين  -

 اتهامات قانونية. توجه لهم فيهم جنائيا قبل أن 

حسب مقتضى ستكمالها تحديث المعلومات وا. المتسم باالتساع والديمومة اء  النشرز البعيدة المدي من جالنظر في اآلثار  -
 الحال.

 



 تصرف باستقاللية 

 .في خدمة الجمهور األخالقية للصحافةاألساس و  علىاأل يتمثل االلتزام

 ينبغي على الصحفيين: 
 .التي ال يمكن تجنبها الصراعات الكشف عن. حقيقية أو متصورةسواء كانت  تضارب المصالح تجنب -
 الخارجيةأو السياسة  األنشطة وتجنبمعاملة الخاصة، وال النقدية وتكاليف السفرواإلغراءات واالمتيازات  الهدايا رفض -

 لمصداقية.تضر باقد  أو، والحياد النزاهةتشكك في  التي قداألخرى 
 للحصول علىقدم مقابال في ال ت. أو المال في مقابل الحصول على األفضلية  المعلوماتالتي تقدم  مصادرال حذر منلا -

 ال.بمقابل أو ، خارجيةالمصادر قدمه الالتي ت المحتوى تحديد األخبار.
للتأثير  والخارجي الضغط الداخلي ومقاومة خاصة أخرى، أي مصالح أووالجهات المانحة  لمعلنيناتفضيل معاملة  رفض -

 .اإلعالمية على التغطية
ة المحتوى الخاضع للرعاية يتسم .اإلثنين بينالخطوط الفاصلة  طمست الهجينة التيتجنب الدعاية و  واألخبار بين  يزيمالت-

 .بشكل واضح
 

 كن قابال للمسائلة وشفافا 

 .القرارات الذاتية للجمهورشرح و العمل الشخصي   تحمل مسؤولية تعني الصحافة األخالقية

 : الصحفيينينبغي على 

جراءاتها لو  األخالقية الخيارات شرح - والتغطية  الممارسات الصحفية حول الجمهورمع  المدني الحوار تشجيع. لجماهيرا 
 المحتوى اإلخباري.و 
 اإلنصاف.والوضوح و  دقةالسئلة حول االستجابة السريعة لأل -
 بشكل واضح.بعناية و  والتوضيحات التصحيحات شرحبشكل بارز. على وجه السرعة و تصحيحها و  االعتراف باألخطاء -
 منظماتهم. في ذلك داخلبما ، في الصحافة غير األخالقي السلوك فضح -
 .اآلخرين من يتوقعونها العالية التي بنفس المعايير التقيد -

 

 
الممارسات والتي تعالج ( spj.org) لمعلنة في موقع الجمعية ا وراقاألو  ضافيةاإل تفسيراتال التي تدعمها بالمبادئ اللتزامل بيان هو إن الميثاق األخالقي لجمعية الصحفيين المحترفين

 بغض النظر عن، المعلومات التي يقدمونها تحمل المسؤولية عنالمنخرطين في العمل الصحفي على  شجع جميعيدليل كنها بمثابة ، ولمجموعة من القواعد نها ليستإ. المتغيرة الصحفية



 قانونا. واجب النفاذ، المادة األولى المعدلة من الدستوربموجب  يمكن أن يكون وال وليس،. خارج السياقالجزئية  المبادئ ال ينبغي أن تؤخذو  ككل؛الميثاق  وينبغي أن يقرأ الوسيلة.
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