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ما يجب أن تعرفه/ينه عن مدونة أخالقيات املهنة الصحفية
1
ملجلس الصحافة
ما هي مدونة أخالقيات املهنة؟

تمثــل مدونــة أخاقيــات عقــدا بيــن بيــن مهنــة الصحافــة ،ممثلــة فــي
الصحفييــن/ات ومســؤولي العمليــة التحريريــة (رؤســاء /رئيســات أقســام
وتحريــر) وأصحــاب المؤسســات الصحفيــة مــن جهــة أولــى ،والجمهــور
مــن جهــة ثانيــة .ويتضمــن هــذا الميثــاق عــددا مــن االلتزامــات األخاقيــة
والمهنيــة التــي تحيــل كلهــا علــى المعاييــر المثلــى التــي يجــب أن تكــون
عليهــا الصحافــة أو كمــا يجــب أن تمــارس ،أو بمعنــى آخــر الصحافــة التــي
تســتحق أن تسـ ّـمى كذلــك .وعلــى أســاس هــذه المعاييــر المثلــى ،التــي
تمثــل جوهــر الصحافــة ،يقــوم الحــوار مــع الجمهــور مــن جهــة أولــى،
والمؤسســات الصحفيــة مــن جهــة ثانيــة.
ومســاءلة الصحفييــن/ات
ّ

ما هي الغاية من وضع مدونة أخالقيات املهنة؟

ّ
تمكــن الجمهــور مــن
تمثــل مدونــة أخاقيــات المهنــة القاعــدة التــي
مســاءلة المهنــة .وليــس للمســاءلة معنــى قانونيــا ألن مجلــس الصحافــة
ليــس محكمــة قضائيــة كمــا أن مجلــس الصحافــة ال يصــدر أحكامــا
حــق
قضائيــة بمــا فــي ذلــك العقوبــات الماديــة .فالمســاءلة إنمــا تعنــي ّ
تتجســد المســاءلة فــي أدوار الوســاطة
الجمهــور فــي نقــد الصحافــة .كمــا
ّ
يؤمنهــا المجلــس بيــن المواطنيــن/ات والصحفييــن/ات
والتوفيــق التــي ّ
والمؤسســات الصحفيــة واإلعاميــة.
وجديــر بالذكــر أن الصحفييــن/ات فيمــا يتعلــق باألخاقيــات الصحفيــة،
يخضعــون ،وفــق األعــراف المهنيــة الكونيــة ،للمســاءلة مــن نظرائهــم.
ولمدونــة أخاقيــات المهنــة وظيفــة بيداغوجيــة وتفســيرية ألنهــا تعــرف
بالصحافــة كمــا يجــب أن تمــارس ،لــدى الجمهــور.

ماهو موقع املدونة يف النظام املعياري الصحفي؟

تمثــل مدونــة أخاقيــات المهنــة مكونــا مــن مكونــات عديــدة ،قانونيــة
ومعياريــة يلتــزم بهــا الصحفــي/ة التونســي/ة المحتــرف/ة .فالصحفــي/ة
 1ح ّرر مضمون هذه المطوية ،الدكتور الصادق الحمامي ،عضو مجلس الصحافة

ملتــزم فــي كل األحــوال بقوانيــن البــاد وال يمكــن لــه أن يمــارس مهنتــه/ا
دون احترامهــا .كمــا يتضمــن النظــام المعيــاري للصحفييــن/ات الميثــاق
األخاقــي لاتحــاد الدولــي للصحفييــن وميثــاق شــرف نقابــة الصحفييــن
التونســيين ،إضافــة إلــى التــزام الصحفييــن/ات بمختلــف المواثيــق التــي
وضعتهــا المؤسســات العموميــة والخاصــة التــي يعملــون بهــا.
وفــي هــذا اإلطــار ،وجــب التمييــز من جهة أولى بيــن القوانين التي تنظم
قطــاع اإلعــام علــى غــرار المرســومين  115و 116أو النصــوص الترتيبيــة
أو القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي
البصــري التــي تصنــف فــي إطــار التعديــل وبيــن المدونــات األخاقيــة
(كمدونــة مدونــة أخاقيــات المهنــة لمجلــس الصحافــة) ومواثيــق الشــرف
(كميثــاق شــرف النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين) والمواثيــق
التحريريــة التــي تضعهــا المؤسســات الصحفيــة التــي تنــدرج فــي إطــار مــا
يسـ ّـمى التعديــل الذاتــي.

كيف مت صياغة املدونة وهل ميكن تحييهنا وإثراءها؟

تشـ ّ
ـكلت مدونــة أخاقيــات المهنــة بفضــل مســارات تشــاركية ومفتوحــة
انطلقــت منــذ إنشــاء الهيئــة التأسيســية حتــى إرســاء مجلــس الصحافــة.
وقــد أشــرفت جمعيــة دعــم مجلــس الصحافــة ،التــي تجمــع كل الهيئــات
المهنيــة المؤسســة لمجلــس الصحافــة ،علــى هــذه المســارات المتعددة،
كمــا نظمــت جلســات تشــاركية فــي الجهــات لاســتماع إلــى ماحظــات
الصحفييــن/ات فــي شــأنها.
وتخضــع المدونــة إلــى التحييــن المســتمر ،كمــا هــو الحــال بالنســبة
إلــى كل المدونــات األخاقيــة الخاصــة بمجالــس الصحافــة ،وذلــك بــاآلراء
والقــرارات التــي يصدرهــا المجلــس لمعالجــة شــكاوى الجمهــور وكلمــا
تطــرأ إشــكاليات جديــدة فــي الممارســة الصحفيــة.

من هم الصحفيون/ات اليت تمشلهم مدونة أخالقيات املهنة
الصحفية؟

الصحفــي/ة المحتــرف/ة مــن منظــور مدونــة أخاقيــات المهنــة هــو الــذي
يســتمد مــوارد عيشــه بشــكل أساســي مــن ممارســة مهنــة الصحافــة
كمــا تعرفهــا المدونــة .ويمكــن أن يمــارس الصحفــي/ة المهنــة الصحفيــة
كصحفــي/ة مســتقل/ة أو فــي إطــار مؤسســة صحفيــة (أي تلــك التــي

يكــون نشــاطها االقتصــادي الحصــري إنتــاج المضاميــن اإلخباريــة)
كالصحــف والمواقــع اإلخباريــة والمؤسســات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة.

ما هي الصحافة حسب تعريف مدونة أخالقيات املهنة؟

الصحافــة مهنــة تتمثــل فــي البحــث عــن المعلومــات وجمعهــا
ومعالجتهــا وفــق المنهجيــات المعتمــدة لتحويلهــا إلــى أخبــار ونشــرها
بواســطة الوســائط المطبوعــة (الصحافــة المكتوبــة) والســمعية-
البصريــة (اإلذاعيــة والتلفزيونيــة) والرقميــة (الصحافــة اإللكترونيــة بمــا
فــي ذلــك أنــواع الصحافــة الجديــدة فــي المنصــات المحمولــة) ،وعبــر
أجنــاس تحريريــة متعــددة كالريبورتــاج والتحقيــق واالســتقصاء والتقريــر
اإلخبــاري والحــوار الصحفــي ،ولكــن أيضــا عبــر أشــكال أخــرى كاالفتتاحيــة
ومقــال الــرأي والتحليــل والتعليــق فــي الصحافــة المكتوبــة وفــي البرامــج
اإلخباريــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة.

ما هي مرجعيات العمل الصحفي؟

اســتند هــذا الميثــاق إلــى المرجعيــات الدوليــة والوطنيــة للصحافــة
وهــي ميثــاق الفيدراليــة الدوليــة للصحفييــن ،وميثــاق ميونيــخ لحقــوق
الصحفييــن وواجباتهــم الصــادر عــام  1971وميثــاق شــرف النقابــة
الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ،إضافة إلى بعــض المواثيق األخاقيات
التاريخيــة التــي وضعتهــا كبــرى النقابــات الصحفيــة فــي العالــم علــى
غــرار الميثــاق األخاقــي لنقابــة الصحفييــن الفرنســية وميثــاق جمعيــة
الصحفييــن المحترفيــن األمريكيــة .كمــا اســتندت المدونــة إلــى مواثيــق
مخصوصــة علــى غــرار المدونــة الخاصــة بالتغطيــة الصحفيــة لإلرهــاب»*2

ما هي القمي الكربى للمهنة الصحفية؟

تقــوم مدونــة أخاقيــات المهنــة علــى القيــم الكونيــة الكبــرى التــي
توافقــت عليهــا النخبــة منــذ شــرعت فــي تأســيس مرجعياتهــا المعيارية.
السعي إلى الحقيقة
وأول هــذه القيــم وأهمهــا علــى اإلطــاق ،قيمــة الســعي إلــى الحقيقــة
التــي تقــر بعلويتهــا كل المواثيــق األخاقيــة الصحفيــة فــي العالــم.
 2شــارك فــي وضــع مدونــة التحريريــة الخاصــة بالتغطيــة الصحفيــة لألحــداث اإلرهابيــة مجموعــة مــن رؤســاء و رئيســات التحريــر والصحفييــن/ا ت فــي إطــار
مشــوع احتضنــه المركــز اإلفريقــي لتدريــب الصحفييــن واالتصاليــن.

https://bit.ly/3sfvPK0

فالســعي إلــى الحقيقــة هــم مــا يميــز الصحافــة بمــا أن رســالة الصحافــة
الجوهريــة هــي أنهــا تســعى إلــى تنويــر الجمــهور بتوفــر معرفــة أصيلــة عن
الواقــع ال تقــوم علــى تشويــه الوقائــع والمعلومــات.
وتتجســد القيمــة الثانيــة فــي الدقــة ألن الصحفــي/ة يحقــق فــي الوقائــع
وينتــج معرفــة أصيلــة متطابقــة مــع الوقائــع كمــا حصلــت دون تشــويه
أو تحريــف أو تضخيــم ألن تشــويه الوقائــع الموضوعيــة يفســد جوهــر
العمليــة الصحفيــة بمــا أنهــا ســعي إلــى الحقيقــة.
النزاهة
وتتمثــل قيمــة النزاهــة فــي اعتمــاد طــرق معلومــة وشــفافة للبحــث
عــن المعلومــات وجمعهــا واالمتنــاع عــن توظيــف الطــرق الخفيــة
وغيــر الشــريفة للحصــول علــى المعلومــات باســتثناء حــاالت بعينهــا
مفصلــة فــي الفصــل الخــاص بالمســائل غيــر التقليديــة للحصــول علــى
المعلومــات .والصحفــي/ة النزيــه/ة ينــأى بنفســه عــن إطــاق التهــم دون
حجــة وعــن نيــة اإلســاءة وتشــويه الوثائــق والوقائــع والصــور باإلضافــة
والحــذف والكــذب وعــدم التأكــد مــن الوقائــع ونقلهــا دون التحــري فيهــا.
االستقالية
واالســتقالية كذلــك قيمــة أساســية فــي الممارســة الصحفية ،ألنها شــرط
أساســي مــن شــروط الســعي إلــى الحقيقــة .فالصحفي/ة األصيــل/ة الذي
«يســتحق أن يسـ ّـمى كذلــك» (ورد هــذا التعبيــر فــي ميثــاق الفيديراليــة
الدوليــة للصحفييــن لتوصيــف الصحفــي/ة األصيــل/ة الــذي يحتــرم
أخاقيــات المهنــة) مســتقل/ة عــن كل المصالــح منخــرط/ة فــي خدمــة
حــق الجمهــور فــي الحقيقــة والمعرفــة .ويتعامــل الصحفــي/ة مــع كل
الفاعليــن السياســيين واألطــراف مهمــا كانــت وفــق المعاييــر ذاتهــا مــن
بــاب اإلنصــاف وتكريســا لحــق الجمهــور فــي المعرفــة.
المساءلة والحوار مع الجمهور
وأخيــرا يقبــل الصحفــي/ة بالحــوار مــع الجمهــور وبيــان المناهــج التــي
يســتخدمها فــي عملــه الصحفــي (والمدونــة عــادة فــي المواثيــق
التحريريــة التــي تصدرهــا المؤسســات الصحفيــة) كمــا يعمــل علــى بيــان
المبــادئ األخاقيــة التــي يلتــزم بهــا (والمدونــة فــي ميثــاق شــرف المهنــة

للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين) .كمــا يعتــرف الصحفــي/ة
بحــق الجمهــور فــي مســاءلة الصحفييــن /ات والمؤسســات الصحفيــة،
علــى قاعــدة المواثيــق التــي وضعهــا الصحفيون والمؤسســات الصحفية
ألنفســهم.

ما هي مكوانت مدونة أخالقيات املهنة؟

إضافــة إلــى التوطئــة ومرجعيــات العمــل الصحفــي وتعريــف الصحافــة
والصحفــي/ة ومجــال اختصــاص مجلــس الصحافــةـ والقيــم الصحفيــة
الكبــرى (الســعي إلــى الحقيقــة و االســتقالية والدقــة والنزاهــة) ،تتضمــن
مدونــة أخاقيــات المهنــة تعريفــا دقيقــا لحقــوق الصحفــي/ة وواجباتــه.
ومدونــة أخاقيــات المهنــة بمــا أنهــا آليــة لمســاءلة الصحفييــن/ات
والمؤسســات الصحفيــة ،تحتــوي المدونــة كذلــك علــى مبــادئ معياريــة
دقيقــة تشــمل المســائل التاليــة  :اإلمضــاء والحــق فــي الصورة والمســاس
بكرامــة األشــخاص وحــق الرد والتصحيــح الذاتــي والمصــادر وســبر اآلراء
(أو اســتطاعات الــرأي) وتغطيــة األحــداث اإلرهابيــة ومعايير الصحافــة
القضائيــة  :الجلســات ،اإليقــاف التحفظــي واســتخدام مواقــع الشــبكات
االجتماعيــة.
وقــد أولــت المدونــة ،كســائر المدونــات والمواثيــق التحريريــة الدوليــة،
أهميــة خاصــة لمســألة المصــادر لمــا لهــا مــن مكانــة فــي المنهجيــة
الصحفيــة التــي غايتهــا في كل األحوال الســعي إلــى الحقيقة .فالصحافة
مهنــة تتمثــل وظيفتهــا فــي توفيــر معــارف عــن وقائــع وأحــداث الحيــاة
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ...وتقــوم الصحافــة علــى البحــث
عــن المعلومــات مــن مصادرهــا لمعالجتهــا بالتحــري فــي أصالتهــا وهــي
تســتخدم لذلــك المصــادر المتنوعــة والمتعــددة.
وتجــدر اإلشــارة ،إلــى أن المعاييــر المتصلــة بالمصــادر ال تشــمل الصحافــة
اإلخباريــة (وأشــكالها المختلفــة مــن التقريــر الصحفــي حتــى االســتقصاء)
فقــط ،ولكــن أيضــا صحافــة الــرأي التــي يجــب أن تســند أيضــا إلــى وقائــع
صحيحــة وموثــوق فيهــا.
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