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األخالقيات املهنية نظرة اترخيية: عنوان احملاضرة :

 

 م يف السويد حيث تشكلت البدا�ت األوىل ، مث 1916إن مفهوم أخالقيات املهنة ليس مفهوما حديثا ، فظهوره يعود إىل عام 
 م حيث سعت إىل وضع مشروع ميثاق األخالقيات املهنة الصحفية بعد احلرب العاملية األوىل 1918انتقلت الفكرة إىل فرنسا عام 

نظرا للدور الذي لعبته وسائل االعالم يف تلك الفرتة وكانت هناك حماوالت أخرى يف مجيع أحناء العامل . و جاء بعدها بيان مجعية 
 متضمنا ست مواد ذات عالقة ابملادة اإلعالمية و الصحفية . لكن هناك من يعترب 1923رؤساء حترير الصحف األمريكية عام 

 بداية التأسيس هلذه القواعد اليت 1926ميثاق قواعد األخالق الصحفية الذي أصدره االحتاد العاملي للصحفيني بواشنطن عام 
 م ، وكان من نتائج ذلك إنشاء احملكمة الدولية للشرف 1931تدعمت بوثيقة أخرى من االحتاد الوطين للصحفيني الربيطانيني عام 

 م  وعقب انعقاد املؤمتر العاملي الحتاد الصحافة يف مدينة براغ التشيكوسلوفاكية انبثق عنه ميثاق يكرس السلم 1931املهين عام 
 م شكل 1939 م ، غري أن املؤمتر السابع لالحتاد العاملي للصحافيني الذي عقد ببوردو بفرنسا عام 1936واألمن الدوليني عام 

اللبنة األوىل " لعهد شرف الصحفي الذي تزامن مع شروع احملكمة الدولية للشرف املهين التطبيق املواثيق ، وتوج ابنعقاد املؤمتر 
 م حيث مت االتفاق على جمموعة مبادئ ومنها االعتذار وحق الرد ويف 1942األول للصحافة القومية األمريكية يف املكسيك عام 

هذه السنة تشكلت جلنة روبرت هتشري رئيس جامعة شيكاگو مببادرة من مؤسسة التاميز األمريكية لدراسة وسائل اإلعالم األمريكية 
، وبعد مخس سنوات من التقصي توصلت إىل وضع تقرير محل اسم رئيسها حول مستقبل هذه الوسائل بعنوان ؟ صحافة حرة 

 م حذر من تنامي حرية الفرد على حساب حرية اجملتمع مما جعل الكثري من الدارسني يعتربونه مبثابة 1947مسؤولة ) صدر عام 
ميالد لنظرية " املسؤولية االجتماعية للصحافة " اليت أسست ملواثيق الصحافة ، واعترب الكثري من الدارسني توصيات هذا التقرير 
مبثابة أتسيس رمسي ألخالقيات الصحافة ابلرغم من أن هناك الكثري من الكتب واألحباث قد تعرضت هلا يف العشرينيات من القرن 

 م 1924 م و " أخالقيات الصحافة النلسون كراو فورد عام 1924املاضي ، مثل " مبادئ الصحافة " لكسياردوست عام 
 م إىل جانب املبادئ األخالقية 1926 م و أخالقيات الصحيفة " لوليام مجيونز عام 1925وضمري الصحيفة " لليون قلقت عام 

 م " ولقد تلت هذه احملاوالت الفعالة اليت 1926 م ومجعية الصحفيني احملرتفني لعام 1922جلمعية حمرري الصحف األمريكية لعام 
أحدثت تغيريا يف ميدان املمارسة اإلعالمية حماوالت أخرى يف العديد من دول املعمورة فرضتها التغريات احلاصلة عرب األزمنة ، 

 م ويف العامل 1958حيث انتشرت جمالس الصحافة وجمالس اإلعالم ومواثيق الشرف يف مجيع أحناء العامل فقد انتقلت إىل اهلند عام 
 م حيث عرفت مصر مواثيق الشرف وكانت أول دولة عربية ، وعلى ضوء ذلك 1960العريب كانت البدا�ت األوىل خالل عام 

 ، وتصاغ هذه 11 م 1975انبثق دستور االحتاد العام للصحفيني العرب ،  وانتقلت إىل كل من اسرتاليا وأمريكا وانكلرتا عام 
األخالقيات  عادة يف عبارات تتعلق ابملوضوعية واحلياد  الصدق وحرية االعالم ، كما تصنف عناصر ميثاق أخالقيات املهنة إىل 

نوعني من العبارات األوىل حتدد احلقوق املتعلقة مثال ابخلصوصية وسرية املصادر والدقة وتعين حقوق اجلمهور لدى وسائل االعالم ، 
أما الثانية فتتعلق ابلوظائف    

 



أو الواجبات وتتناول كيفية قيام الصحفيني بوظيفتههم وسلوكاهتم املهنية الواجب االلتزام هبا وتشمل العناصر األساسية واملتمثلة يف 
مجع املعلومات والتعامل مع املصادر ونشر املعلومات وطريقة تقدميها وضمان جودهتا. 

 ومواثيق الشرف املهين نوعان ، منها مواثيق إجبارية وإلزامية وهي اليت حتمل بعض أشكال العقاب ملن خيالف أو ينتهك ما جاء هبا ، 
وأخرى مواثيق اختيارية وتعد مبثابة تنظيم داخلي للعاملني يف املهنة   

 م  1989 أ مرحلة ما قبل سقوط جدار برلني 1وقد مرت أخالقيات املهنة الصحفية عموما بعدة مراحل هي : 

كان قبل هذه الفرتة مفهومان ألخالقيات املينة أحدمها مرتبط ابلفكر االشرتاكي واآلخر ابلفكر الليربايل وكل منهما يقدم تصوره 
ألخالقيات الصحافة من خالل عالقة املؤسسات ابلسلطة ، حبيث إن أخالقيات املهنة كانت يف النظام االشرتاكي مرتبطة ابحلزب 

وأخالقيات العمل احلزيب ودورها يف تعبئة اجلماهري ابعتبار أن الصحافة وسيلة من وسائل احلزب احلاكم يف حني أ�ا يف النظام 
الليربايل كانت مستقلة وتدافع عن الدميقراطية مبفهومها الغريب ودور اإلعالم فيها  مراقبة السلطة ، وأدت الصحافة خالل هذه 

خاصة يف ظل الصراع بني القطبني االشرتاكي والرأمسايل مما جعل مفهوم أخالقيات املهنة يتباعد فيما بينها.    املرحلة مهمات

 مرحلة ما بعد ظهور االنرتنت والقنوات الفضائية:   2

كان من نتائج سقوط القطبية الثنائية بعد احلرب الباردة يف ظهور شبكة االنرتنت وا�يار النظام االشرتاكي ، وانفصال الكثري من 
دول الكتلة الشرقية عن االحتاد السوفيايت ، مما جعل وسائل اإلعالم تتحرر من احلزب الواحد وتؤدي وظائف جديدة يف هذه 

  اجملتمعات وتصبح عابرة للقارات ، وقد دفع ذلك أبصحاب املهنة إىل التفكري يف إجياد ضوابط مشرتكة ألخالقيات املهنة.

 م  2001 سبتمرب 11مرحلة ما بعد أحداث ا  3

دخل العامل حتت مظلة أمريكا وهيمنة املؤسسة العسكرية األمريكية على قرار األمم املتحدة فتقلص مفهوم أخالقيات املهنة فيها بعد 
اخلامسة ) وهي اإلعالم الذي رافق اجليوش األمريكية يف احتالل أفغانستان والعراق  ظهور سلطة جديدة أطلق عليها اسم ؟ السلطة

بعد أن كان للسلطة الرابعة 

دور فعال يف اختاذ القرار . يقول ادموند بروك : " ثالث سلطات جتتمع هنا حتت سقف الربملان ، ولكن هناك يف قاعة املراسلني 
جتلس سلطة رابعة وهي أهم منكم مجيعا " واحلقيقة أن مثل هذا التعبري يشري إىل تقسيمات مونتيو للسلطة إىل ثالثة سلط ؟ 

 التشريعية والقضائية والتنفيذية ) ومفهوم السلطة الرابعة هو الرأي العام الذي حتركه الصحافة . 

حتدث عن السلطة اخلامسة حيث يقول الكاتب فاضل دمحم البدراين " : " مل تعد السلطة الرابعة ، املتمثلة يف اإلعالم نوحاليا 
التقليدي بوسائله القدمية ، قادرة على الصمود أمام اجتياح السلطة اخلامسة ، املتمثلة يف خمتلف املواقع اإلعالمية املنتشرة عرب 
الشبكة العنكبوتية مثل الفايسبوك ، ويوتوب و تويرت واملدو�ت الشخصية وهو ما حيتم تفعيل أخالقيات مهنية ضابطة تتجاوز 

فعاليتها فعالية القوانني من جهة ومن جهة اثنية تنبع من قناعة داخلية وليست ممالة من أي سلطة خارجية سواء كانت قانوانية أو 
اجتماعية كما تقدم وهنا �يت احلديث عن فكرة الواجب األخالقي الذي عرفه عبد الرمحن عزي أبنه  الوعي الفردي القائم على 



القناعة الذاتية ، انطالقا من منظومة قيمية مالزمة يف التفاعل مع الواقع . وليس الواجب أمرا مفروضا وإال انتفت صبغته األخالقية 
، إذ أنه يشري ، بدال من ذلك ، إىل إحساس الفرد الداخلي ابلدافع األخالقي الذي جيعله يتخذ القرارات األخالقية اليومية يف 

الكتابة والتغطية اإلعالمية مشدودا يف ذلك إىل نظام من التفكري القيمي الثابت واملتجدد. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ةبوسائل اإلعالم:يعنوان احملاضرة: العالقات الظاهرة واخلفية لألخالقيات املهن

 
تبني مما سبق أن األخالقيات املهنية متعددة املصادر وأ�ا ختتلف من ثقافة إىل أخرى تبعا الختالف املصدر. 

كما تبني أن مفهوم هذه األخالقيات ليس حمددا بدقة وابلتايل ميكن أن يتداخل مع بعض املفاهيم األخرى مبا فيها القواعد 
القانونية. 

كل ذلك من شأنه أن يوسع دائرة األخالقيات املهنية ويعمق أثرها يف كافة جماالت احلياة. 
ضمن هذا املنظور حناول أن نبني بعض العالقات الظاهرة واخلفية هلذه األخالقيات بوسائل اإلعالم وبعملية االتصال من  

الشكل واملضمون. حيث  
ذكر أحد الباحثني أن األخالقيات املهنية تراقب وسائل األعالم وتضبط عملية االتصال من خالل مخس دوائر متداخلة 

حتيط ببعضها البعض ابتداء من الدائرة الصغرى يف الوسط إىل الدائرة الكربى احمليطة جبميع الدوائر. 
 الدائرة الصغرى تتمثل يف املعايري املهنية واألخالقية على مستوى الفرد ، الناشر الصحفي رئيس التحرير مالك الوسيلة 

اإلعالمية واملخرج التلفزيوين أو السينمائي كل هؤالءجيب أن يضعوا نصب أعينهم دوائر الرقابة األخرى. 
 — الدائرة الثانية متثل مدو�ت أخالقيات املهنة اليت تضعها كل وسيلة إعالمية مثل اجلريدة واجمللة واإلذاعة والتلفزيون 

والسينما واملوقع، تلك  املدو�ت اليت تتضمن  توجيهات قد تكون مكتوبة أو تقاليد راسخة أو قواعد شفوية فعلى 
أصحاب الدائرة األوىل احرتام هذه املدو�ت أو تغيري الوسيلة اإلعالمية  إذا مل يستطيعوا االلتزام أبخالقياهتا. 

 — الدائرة الثالثة  متثل معايري املهنة والصناعة مثل اإلذاعة والتلفزيون والسينما واجلرائد واجملالت ويتعلق األمر ابلكيفيات 
املثلى ألداء مهنة أو حرفة معينة  واليت تضعها االحتادات واملنظمات املهنية من أجل احلفاظ على جناعة ومسعة تلك 

املهنة.— الدائرة الرابعة متثلها فلسفات الصحافة ومذاهبها وقوانني احلكومات بصرف النظر عن الرؤية املرجعية اليت 
صدرت عنها. ويف هذا السياق فإن أقرب املذاهب والنظر�ت إىل فكرة األخالقيات املهنة هو نظرية املسؤولية االجتماعية 

اليت جاءت كرد فعل عن التفلت األخالقي الذي عرفته املمارسة اإلعالمية يف الدول الغربية يف القرن العشرين.  
 — الدائرة اخلامسة متثلها احلدود املرسومة من قبل الناس واليت يسمحون ابلوصول إليها دون جتاوزها أثناء ممارسة أي 

نشاط إنساين ، وابلتايل يتحتم على كل فرد وعلى كل منظمة أبال تتجاوز هذه احلدود  
وال بد أن نشري إىل أن هذه الدوائر ال تعترب جامدة ، وإمنا هي مرنة وتتغري بتغري اجملتمعات وأخالقها وفلسفتها.  

إن حمور األخالقيات املهنية يف هذه الدوائر املتداخلة هو الفرد الذي حيدد مدخالهتا وحيوهلا إىل خمرجات، اإنه يضع أو 
يدون أو يتعارف على جمموعة قواعد أخالقية مث يلتزم هبا التزاما فرد� ومجاعيا. 

  
هناك عدة جماالت ينتظر فيها من وسائل اإلعالم أن تظهر مسؤولية اجتماعية وأخالقية ، من بينها :  



 :— العنف مبختلف أشكاله وصوره
 من عنف اللسان إىل عنف اجلسد إىل عنف القصة والفلم واملسرحية إىل كل ما يوحي أو يدعو إىل العنف من تطرف 

 وعنصرية ونزعات عرقية أو طائفية أو دينية أو مذهبية أو حزبية.
 احتواء وسائل اإلعالم وشبكات التواصل وخمتلف أشكال االتصال على شيء مما تقدم جيعلها تنفصل عن القواعد إن 

س قيم السالم والتسامح والعيش املشرتك بني مجيع الناس. 6األخالقية اليت يفرتض أن تك
إن عنف وسائل اإلعالم والعنف االفرتاضي ينتقالن إىل الواقع  االجتماعي فيؤثران سلبا على سائر العالقات ويهددان كافة 

املؤسسات االجتماعية ابلتحلل مث الزوال. 
ويتعلق ابلعنف كافة أشكال اجلرمية سواء املادية أو الفكرية املعلوماتية اليت أضحت مسة من مسات اإلعالم اجلديد. 

  اجلنس واألفكار اإلابحية:  -
-  

إن تفشي األفكار اإلابحية ومظاهر االحنرافات اجلنسية والعالقات غري السوية يهدد البىن االجتماعية وميزق شبكة 
العالقات ويزرع ثقافة اإلنسان احليوان أو إنسان اجلسد، تلك الثقافة اليت تروجها وسائل اإلعالم بكثافة صريت الناس 

ينفقون أوقاهتم وأمواهلم وجهودهم لتحقيق هدف واحد هو اجلري وراء اللذة. 
هنا �يت دور األخالق املهنية كضابط يؤطر احملتوى ويوجه الشكل إىل ما حيافظ على إنسانية اإلنسان.    

 

النزعة االستهالكية:   -

تعمل وسائل اإلعالم غري املنضبطة ابلقواعد األخالقية على تعزيز السلوك االستهالكي لدى الناس من خالل اإلعالن 
الزائف واملزيف الذي يبيع الوهم. 

 يتحول الفرد تبعا لذلك إىل آلة استهالكية تالحق املنتجات اجلديدة حىت تلك اليت ال حتتاج إليها.
 

 النزعة الفردانية:  -

إن احنصار الضابط األخالقي لوسائل اإلعالم جيعلها تبتعد ابلفرد عن حميطه احلقيقي وأتخذه إىل عامل افرتاضي خيايل مما 
يولد لديه نزوعا إىل االنطواء واالنعزال والعزوف عن املشاركة يف كافة أشكال النشاط اجلماعي. 

إن الفردانية تولد األ�نية وتضعف النسيج االجتماعي. 
 

عالقة القواعد األخالقية  بوسائل اإلعالم يف جمال الرتبية  والتعليم:   -



 
إن وسائل اإلعالم والوسائط اجلديدةإذا كانت تسري ضمن نسق أخالقي حيكمها فإ�ا ستعود ابلنفع الكبري على جمال الرتبية 
والتعليم من خالل تيسري سبل الوصول إىل املعلومة وتوفري أفضل وأجنع أساليب معاجلتها واالنتفاع هبا. أما إذا كانت تسري 

منفصلة عن أي ضابط أخالقي فإ�ا ستدمر العملية الرتبوية والتعليمية من خالل إشاعة ظواهر سلبية ال حصر هلا  مثل 
عنهمن توحد لدى األطفال. ومثل القرصنة وما ينجر عنها من مشاكل تعليمية.  اإلدمان على اإللكرتونيات وما ينتج

 



 األخالقيات املهنية :عنوان احملاضرة

  اجلزء األول.ومواثيق الشرف:

 

لقد تقدم احلديث عن عالقة األخالقيات املهنية بوسائل اإلعالم وذكر� أبن القاعدة األخالقية قد تتداخل مع القاعدة 
القانونية، كما تطرقنا إىل املدو�ت املهنية كدائرة من الدوائر اليت حتدد عالقة وسائل اإلعالم أبخالقيات املهنة لنخلص يف 

هذه احملاضرة إىل تناول موضوع مواثيق الشرف ابعتبارها صورة من صور املدو�ت اليت تتضمن قواعد وأخالقيات ملزمة 
مهنيا. 

مفهوم ميثاق الشرف: 

 

يعرف ميثاق الشرف أبنه   مدونة سلوك تتضمن معايري مهنية جيب االلتزام هبا من جانب الصحفيني واإلعالميني يف اجملتمع 
. وهو قائمة من التوجيهات مصاغة على منط افعل وال تفعل هبدف إرشاد الصحفيني ومساعدهتم يف إصدار أحكام أخالقية 

عندما يواجهون مشكالت أخالقية يف عملهم الصحفي.  

 ويعرفه سليمان صاحل أبنه  منظومة من اإلرشادات اليت تساعد الصحفي على االلتزام ابملسئولية الصحفية وأن يشعر أنه 
مسئول حنو مهنته و مجهوره .  

يالحظ يف هذين التعريفني الرتكيز على فكرة التوجيه واإلرشاد وهو ما يدل على أن االلتزام ذايت وليس مفروضا من سلطة 
فوقية. 

مواضيع مواثيق الشرف: 

 

تعاجل مواثيق الشرف كافة املواضيع املتعلقة ابلعمل اإلعالمي بدء من املعلومة وطرق احلصول عليها وكيفية بثها وتداوهلا 
والشكل املناسب إلشاعتها بني الناس. 

سل من حيث ما جيب أن يقوم به من واجب جتاه املهنة واجملتمع. 6كما تتناول كل ما يتصل ابمل

كما تتناول عالقة اصحفي ابلوسيلة وعالقة الوسيلة جبمهورها حمددة القواعد األخالقية اليت حتكم كل ذلك.  

إن مواثيق الشرف توجد يف جل الدول  



وهي ختتلف ابعتبار احملتوى تبعا للثقافة وملستوى املمارسة الدميقراطية من جمتمع آلخر. 

كما ختتلف ابعتبار املصدر فمنها ما هو صادر عن الصحفيني ومنها ما هو صادر عن املؤسسات والنقاابت ومنها ما هو 
صادر عن احلكومات. 

 

نظرة اترخيية: 

 

 عن  رابطة الصحفيني يف والية كنساس األمريكية حيث وضعت 1910صدر أول ميثاق أخالقي للصحافة يف العامل يف 
جمموعة ضوابط للمارسة املهنية اعتربها الكثريون مبثابة ميثاق شرف يلتزم به الصحفيون العاملون يف صحف الوالية. 

 ) وقد 1918 ) وفرنسا ؟ 1915ليستمر صدور كثري من املواثيق يف كثري من الدول خاصة الغربية  مثل السويد ؟ 
صدرت بعد ذلك مواثيق شرف قومية يف الوال�ت املتحدة يلتزم هبا مجيع الصحفيني وليس صحفيو كل والية مثل ميثاق 

 ) الذي مت تعديله يف عام 1926 ) و ميثاق مجعية الصحفيني احملرتفني ؟ 1923مجعية رؤساء حترير الصحف األمريكية ؟ 
1973  . 

وقد سبقت السويد الدول األوربية األخرى يف وضع مواثيق الشرف الصحفية لطول جتربتها ووجود   �دي اإلعالميني    
 ليضم يف عضويته الصحفيني ورؤساء التحرير والناشرين  وقد كان يتلقى يف مطلع القرن 1874الذي أنشئ يف العام 

العشرين الشكاوى املقدمة من  اجلمهور ضد الصحف ويبحثها . 

 لقد كانت مواثيق الشرف األوىل قصرية تركز على املبادئ األساسية، وكانت خاصة ابلصحافة إىل أن ظهر الراديو 
والتلفزيون حيث ظهرت مواثيق خاصة بكل وسيلة ولكن احملتوى ظل متشاهبا ألن املمارسة متشاهبة بل واحدة. 

 لعل أهم ما يؤخذ على هذه املواثيق مثاليتها إذ تطالب الصحفي أبن يكون رمزا لكل فضيلة مع علم واضعيها أبن ذلك 
غري ممكن خاصة يف سياق الثقافة الغربية القائمة على املنفعة املادية اجملردة من أي ضابط أخالقي. 

 

أهداف مواثيق الشرف: 

 

هتدف هذه املواثيق مجلة إىل أتطري العمل اإلعالمي مبنظومة أخالقية ضابطة متنعه من االحنراف عن مسار السعي الدائم وراء 
احلقيقة. 



وعلى التفصيل ميكن أن نقول أب�ا هتدف إىل محاية املرسل واملستقبل والعالقة اإلجيابية املستمرة بينهمافالصحفي مسؤول 
أمام مجهوره كما تقدم واجلمهور جدير أبن يعرف ما حيتاج يف لوقت الذي حيتاج ابلكيفية اليت يريد، وال يتأتى للجمهور 

ذلك إال إذا كان الصحفي يعمل يف ظروف مرحية من مجيع اجلوانب. 

وال بد أن تكون مثة عالقة مستمرة بني املرسل ومجهوره تتيح التفاعل بينهما  لتتحرك املعلومة يف اجتاهني بل عدة اجتاهات 
كما هو احلال مع الوسائط اجلديدة وشبكاات التواصل املختلفة. 

 

مواثيق الشرف من حيث الشكل واملضمون: 

 

 ذكر أحد الباحثني أن مواثيق الشرف غالباما  تصاغ املبادئ ، اليت تتضمنها يف عبارات عامة ، وأحيا� غامضة ، أو مبهمة 
، خاصة ما يتعلق منها مببادئ املوضوعية ، واحليدة ، والصدق ، وحرية اإلعالم  

وتصنف عناصر امليثاق األخالقي إىل نوعني من العبارات األوىل هي العبارات اليت حتدد احلقوق والثانية هي اليت تتعلق 
ابلوظائف  وتتعامل العبارات احلقوقية مع مسائل مثل اخلصوصية وسرية املصادر والدقة ، أي حقوق اجلمهور لدى وسائل 

اإلعالم . 

 أما العناصر الوظيفية فتتناول كيفية قيام الصحفيني بوظائفهم وسلوكياهتم املهنية الواجب االلتزام هبا وتتضمن ابلتايل بعض 
املعايري مثل الدقة وكيفية تقدمي املعلومات . 

 كما تقدم فإن أهم مواضيع أو مضامني مواثيق الشرف ما يلي: 

املعلومة، محاية املصادر، التمييز بني اخلرب والرأي، عدم التحريف والتشويه، الدقة، املوضوعية، الصدق، النزاهة، األمانة، 
املسؤولية وغري ذلك من أشباه هذه املفاهيم اليت يصعبًب يستحيل  

جتسيدها يف أحيان كثرية. 

أما من حيث الشكل فتنقسم مواثيق الشرف إىل جزئية تتناول كل وسيلة على حدة وكلية تتناول الوسائل جمتمعة. 

كما ميكن تقسيمها إىل مواثيق تتناول جزئية يف وسيلة كاجلانب الرتبوي  أو السياسي مثال ومواثيق تتناول احملتوى الكلي 
للوسيلة. 

وتنقسم من حيث إلزاميتها إىل مواثيق ملزمة ترتتب عن خمالفتها عقوابت كالتأنيب والتوقيف املؤقت أو الدائم عن العمل. 

 وأخرى غري ملزمة يكتفى فيها برقابة الضمري أو االلتزام الطوعي.  



  

 



عنوان احملاضرة: األخالقيات املهنية ومواثيق الشرف: 
 اجلزء الثاين :

 
تقدم احلديث عن مفهوم مواثيق الشرف واتريخ تطورها وكيفية صياغتها وأشكاهلا ومضامينها وتقسيماهتا املختلفة ونستكمل 

 احلديث عن تقسيم آخر هلذه املواثيق ولن حسب نطاقها فهناك مواثيق عاملية وأخرى قارية أو إقليمية اضرة املحه يف هذ
وأخرى وطنية: 

 
 الدولية: قاملواثي

 
لدولية وضع قواعد أخالقية يلتزم هبا الصحفييون وكان ذلك مباشرة بعد تشكيل منظمة األمم القد حاولت املنظمات 

املتحدة وصدور األعالن العاملي حلقوق اإلنسانَ وجاء ذلك يف أطار حماولة كسب الشعوب وإقناعها جبدوى هذه املنظمة 
 كصورة من صور مواثيق الشرف  أما اللجنة 1983ومنظماهتا لفرعية كاليونسكو مثال اليت أصدرت أعالن املبادئ سنة 

الفرعية للحر�ت ابألمم املتحدة فقد قدمت يف بداية اخلمسينيات من القرن العشرين تصورا جلملة من القواعد املهنية ميكن 
أن يلتزم هبا الصحفييون. 

وهناك مناذج أخرى ملواثيق شرف دولية صادرة عن احتادات وهيئات دولية للصحافة مثل ميثاق 
. ولعل أهم احملاوالت إلجياد ميثاق دويل 1981 واالحتاد الدويل حملرري الصحف 1986االحتاد الدويل للصحفيني  

للصحافة 
إعالن الفيدرالية الدولية للصحفيني حول مبادئ سلوك الصحفيني ، والذي اعتمده املؤمتر العاملي الثاين لالحتاد الدويل 

 ، واملعدل يف املؤمتر العاملي الثامن عشر لالحتاد والذي عقد يف  أملانيا يف  1954للصحفيني يف بوردو بفرنسا يف أبريل 
 . ويعد هذا اإلعالن معيارا للسلوك املهين للصحفيني سواء يف جمال مجع أو حترير أو نقل األخبار واملعلومات . 1986

 عضوا من أكثر من مئة 600000يستمد هذا اإلعالن من قيمة االحتاد  كأكرب منظمة للصحفيني يف العامل حيث يضم 
. 1926دولة وق مت أتسيسه سنة 

 تضمن هذا  اإلعالن مثانية مبادئ تتصل ابحرتام احلقيقة وضمان حق اجلمهور يف معرفتها والدفاع عن مبادئ احلرية 
والصدق يف مجع ونشر األنباء ، واحلق يف التعليق والنقد ، وتصحيح املعلومات  ومراعاة السرية املهنية ، وجتنب التمييز 
على أساس العرق أو اجلنس أو امليول اجلنسية أو اللغة أو الدين أو اآلراء السياسية أو غريها ، أو األصل الوطين أو  

االجتماعي.  



إن املواثيق الدولية على اجلملة تتسم بشيء من العمومية اليت تبعدها عن مهنة الصحافة خاصة تلك املواثيق الصادرة عن 
األمم املتحدة ومنظماهتا الفرعية فهي حتث الصحفي على رفض احلرب واحرتام كرامة الشعوب والسالم العاملي وغري ذلك، 

وكلها مسائل أخالقية ولكن ال ترتبط حصر� مبهنة الصحافة. 
كما أن هذه املواثيق غري قابلة للتجسيد وغري ملزمة. 

 
املواثيق الوطنية: 

 
ختص هذه املواثيق كل قطر بعينه بغض النظر عز اهليئة املصدرة هلا أكانت مهنية نقابية أو حكومية ومن أمثلة هذه املواثيق: 

 1918ميثاق الواجبات املهنية للصحفيني الفرنسيني الصادرعن النقابة الوطنية للصحفيني الفرنسيني سنة     -
. 1938والذي مت تعديله سنة 

 واملعدل  1973ميثاق الصحافة األملاين الصادر عن جملس الصحافة  ابلتعاون مع نقاابت الصحفيني يف ديسمرب   -
. 2006يف  

ميثاق الشرف الصحفي املصري الصادر     -

.  1998عن اجمللس األعلى للصحافة يف مصر 
 

 املواثيق اإلقليمية أو اجلهوية أو القارية:
 

يتحدد نطاقها تبعا للجهة اليت تصدرها ومنها مثال: 

دستور احتاد الصحفيني العرب الذي صدر مع قيام االحتاد العريب للصحفيني الذي يضم اثگ نقابة صحفيني   -
 .وقد تضمن هذا امليثاق مجلة من املبادئ املعروفة كضرورة توخي الدقة والصدق واألمانة يف العمل 1964سنة 

الصحفي ومراعاة املصلحة العامة والتحقق من صحة املعلومات قبل النشر وعدم تشويه أو إخفاء احلقائق عمدا 
وعدم السعي وراء املنافع الشخصية وعدم اخلروج على اآلداب العامة وعدم التشجيع على ارتكاب اجلرائم وعدم 

التعرض للحياة اخلاصة لألفراد.  

 ومن أمثلة هذه املواثيق كذلك

.  وق تضمن مجلة من  االلتزامات 1978 ميثاق الشرف اإلعالمي العريب الذي أقره جملس اجلامعة العربية يف    -
احلكومية جتاه الصحافة مثل كفالة حرية التعبري وتسهيل عمل الصحفيني وحرية تنقلهم لتغطية األحداث وحرية 

 العمل والتنظيم النقايب .



 
     ولعل مثة نوع آخر من املواثيق تصدره الصحف العريقة واملؤسسات اإلعالمية الكربى ومثال ذلك

 بقطر:  2005 ميثاق الشرف الصحفيي لقناة اجلزيرة الصادر عن قناة اجلزيرة يف مؤمتر ديسمرب   -

لقد خلص هذا امليثاق التوجهات الكربى وقيم العمل اليت تتبناها القناة يف عبارات عامة أحيا� ولكنه تفرد عن املواثيق 
السابقة إبضافة دليل السلوك العملي الذي يفصل من خالله ما أمجل يف امليثاق وما تعلق بشكل مباشر مبمارسة صحفيي 

اجلزيرة دون غريهم. 
        إن أمهية مواثيق الشرف تكمن يف كو�ا إعالن صريح عن عدم قدرة القانون وحده على ضبط املمارسة الصحفية 

وابلتايل إعالن صريح عنا احلاجة إىل أخالق مهنية 
تسند هذا القانون وتكمل نقصه وحول دو� التحايل عليه انطالقا من دافع داخلي هو الضمري. 

 إن مواثيق الشرف سواء كانت مكتوبة أو متعارفا عليها وسواء كانت صادرة عن املهنيني أو النقاابت أو احلكومات فإ�ا 
متثل مقياسا ملدى وعي اإلعالميني خبطورة رسالتهم خاصة يف عصر الثورة التكنولوجية اليت أفقدت كل السلطات سلطة 

الرقابة  ومل يبق من ذلك إال سلطة اإلنسان على نفسه تلك السلطة املستمدة من وازع أخالقي ضابط يستحضر من خالله 
اإلنسان واإلعالمي بشكل خاص رقابة أمسى هي رقابة هللا عز وجل. 
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