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 مقدمة

ي وكالة فرانس برس صحافیلتحریریّة التي یتعیّن على ا وأخالقیات الممارسةأصول تعرض ھذه الوثیقة 
ضعت ھذه الوثیقة في فترة تشھد تحّوالت عمیقة وواسعة النطاق في قطاع اإلعالم، وھي االلتزام بھا. وُ 

تتضّمن المبادئ المعترف بھا عالمیّا للتغطیة اإلعالمیّة الدقیقة والمحایدة والمتوازنة. وھي من جھة أخرى 
فرانس برس ي وكالة التعلیمات المدرجة في دلیل صحافیتجمع وتعرض بصورة منظمة جمیع التوجیھات و

 في ما یتعلّق بأخالقیّات المھنة.

عیّة في البلدان التي یعمل فیھا التوجیھات والقواعد الواردة في ھذه الوثیقة محّل تشریعات العمل المروال تحّل 
 كما ال تكون لھا األسبقیّة علیھا.االتفاقیات الجماعیة، نس برس، أو و وكالة فراحافیص

 نواجھھا. وعلى ضوء التحّدیات الجدیدة التي ثھا مع تطّور مھن اإلعالم،إنّھا وثیقة حیّة، سیتّم تحدی

أخرى في فرنسا  ىعّد ھذا النّص بناء على دراسة معّمقة لمدّونات السلوك المتّبعة لدى وسائل إعالم كبرأُ 
ین وواجباتھم، واألبحاث حول حقوق الصحافی 1971والخارج، ووثائق تاریخیّة على غرار إعالن میونیخ 

 Dart Centerالتعلیمات الصادرة عن مؤّسسات مثل "مركز دارت للصحافة والصدمة النفسیّة" كالحالیّة 
for Journalism and Trauma ،مركز تاو وTow Center  ،التابع لجامعة كولومبیا في نیویورك

 في لندن. Eyewitness Media Hubویتنس میدیا ھاب"  ومنظمة "آي

وضعھا.  ھذه الوثیقة بالكثیر إلى جمیع أعضاء ھیئة تحریر وكالة فرانس برس الذین ساھموا فيأخیراً، تدین 
 ونتوّجھ إلیھم بجزیل الشكر.

 

 ریدون.و، میشیل لشارتإریك فی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 عشرة خطوط توجیھیّة - 1

یصّححون أخطاءھم وومحایدة لألحداث.  صحیحة ومتوازنةو وكالة فرانس برس تغطیة یؤّمن صحافی -1
 .بسرعة وشفافیة

الحیاد وعدم تبني أفكار مسبقة وعدم إبداء أفضلیّات. وھم ال ینقلون بصحافیو وكالة فرانس برس  تزمیل -2
 مخالف لضمیرھم. كن إرغامھم على القیام بعمل مھنيتأثیرات خارجیّة. وال یم

مصادر، وال یقومون في أّي من الحاالت و وكالة فرانس برس بواجب الحفاظ على سریّة الیلتزم صحافی -3
 بتعریضھا للخطر عمداً.

 ة البراءة.ترم صحافیو وكالة فرانس برس قرینیح -4

من واجب صحافیي وكالة فرانس برس البحث عن حقیقة الوقائع وعدم االكتفاء بنقل األخبار التي تردھم  -5
 بدون التثبّت منھا. التشكیك من مقّومات ثقافة الصحافي.

ھا تركیب الصور والفیدیو في وكالة فرانس برس ال یتالعبون بالصور وال یعدلون يي قسمإن صحافی -6
 و النص ال یتالعبون باالقتباسات.. وصحافیمغزاھابھدف تغییر 

وال ینتحلون أقواالً. كما أنّھم ال  شفافیّةم بأخبارھ یعّرف صحافیو وكالة فرانس برس عن مصادر -7
 صادرھم إلعادة قراءتھا قبل بثّھا.یعرضون أخبارھم على م

وأقرباء لھم. وعلیھم أحداث معینة صحافیو وكالة فرانس برس سلوكاً لبقاً في تواصلھم مع ضحایا  عتمدی -8
حین یكون للحصول على موافقة األھل أن یعیروا انتباھاً خاّصاً عند تصویر أطفال وقاصرین، وأن یسعوا 

 ذلك ممكناً.

وكالة فرانس برس أن یعّرفوا عن أنفسھم بصفتھم تلك، وعدم التحایل أو اللجوء إلى خدع،  على صحافیي -9
 إّال في حاالت استثنائیّة وبموافقة اإلدارة.

، وال سیما مالیّا. وال ةفادة الشخصیال یستخدم صحافیو وكالة فرانس برس المعلومات التي یجمعونھا لال -10
 یدفعون مبالغ مالیّة لمصادرھم.

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 المبادئ األساسیّة - 2

 الحقیقة والدقّة

الحقیقة، وبدون إغفال مع الحرص على وكالة فرانس برس نقل الوقائع بدقّة وفي سیاقھا،  على صحافیي
معلومات عمداً. إنّنا نفّرق بین الوقائع والتعلیقات، وال ننقل الشائعات على أنھا وقائع. ونلتزم بشكل صارم 

صّحة المعلومات. یجب تدعیم العنوان والفقرة األولى من الخبر في الفقرات التالیة التي بمعاییر التثبّت من 
 ینبغي تضمینھا الخلفیّات الضروریّة.

في حال عدم وجود  ال یمكن استخدام مصادر مجھولة إّال یجب أن ینسب كّل خبر إلى مصدر واضح ودقیق. 
) المدرج في datelineھمیّة تبّرر ذلك. مكان المصدر (بدیل أو ألسباب أمنیّة، وبشرط أن یكون الخبر على أ

أعلى الخبر یجب أن یكون مطابقا فعالً للموقع الذي یوجد فیھ الصحافي الوارد اسمھ بصفتھ كاتب الخبر 
)bylineوتحریرھا بشكل یعكس صورة خاطئة عن تركیبھا ). ال یمكن التالعب بالصور وتسجیالت الفیدیو و

ستخدمة لصنع الرسوم البیانیّة یجب أن تكون مستمّدة من مصادر جدیرة بالثقة وأن یتّم الحدث. المعلومات الم
 التثبّت منھا بشكل جّدي.

ن المبالغة والتضخیم. ال بّد من تماما ع ن نمتنع، واما اإلعالمیّة المحیطة بحدث أّال نتأثّر بالدعایة یجب
 األفضل" و"األسوأ" بالتشكیك الواجب حیالھا.التعاطي مع صیغ التفضیل من نوع "األّول" و"األعظم" و"

من واجبنا البحث عن حقیقة الوقائع، وعدم االكتفاء بنقل المعلومات مثلما نحصل علیھا بدون التدقیق فیھا. 
الحقیقة؟ من  ونسیاسیّة بدقّة، لكن ھل یقول مصادرنا. یمكننا نقل أقوال شخصیّاتیجب أّال نكتفي بما تفیدنا بھ 

 خطاب تطابق الواقع؟ھذا الامل في المجال اإلنساني بحصیلة الضحایا؟ وھل األرقام الواردة في أین علم الع

نقطة غیر دقیقة أو غیر قابلة  لكن علینا كذلك لفت االنتباه إلى أيّ  نقل المعلومات ھو واجب الصحافي،
 ما ننقلھ.في  للتصدیق

ھذا الدور القاضي یتخذ تغطیة ممكنة لألحداث. و علینا بعبارة أخرى بذل كّل ما بوسعنا لتأمین أوضح وأدقّ 
الشائعات التي و ازداد "الضجیج" كلمار من أّي وقت ثأكحاسمة التثبّت منھا، أھمیّة تم و ةبنقل معلومات دقیق

 یتّم تناقلھا على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.

 

 التوازن واإلنصاف

موضوع المعنیة بطراف االنة. علینا أن نسعى لالتّصال بجمیع یجب أن تكون تغطیتنا عادلة ومحایدة ومتواز
عاجلة، المعلومات ال باستثناء. وتوّجھ إلیھم انتقادات أو اتّھاماتمعیّن والحصول على تعلیقات جمیع الذین 

أجل ذلك االكتفاء  ین مھلة منطقیّة من الوقت للرّد على طلبنا، وال یمكن منعلینا أن نمنح األشخاص المعنیّ 
ضمن ھذه  المعنيشخص الواحد أو رسالة إلكترونیّة واحدة. وفي حال لم نتمّكن من االتّصال ب باتّصال ھاتفي

المھلة المنطقیّة من الزمن، علینا أن نذكر ذلك في الخبر، وأن نواصل في األثناء محاوالتنا للحصول على 
 الحصول علیھ.التعلیق، فور في حال ورود تعلیق، على أن یتّم تحدیث الخبر 

 



 

 
 
إن توفیر تغطیة متوازنة ال یلزمنا بتخصیص المساحة ذاتھا لجمیع األطراف المعنیّة. فنحن غیر ملزمین بنقل 
أقوال تحّرض على الكراھیة أو العنف، وال المعلومات التي تقع في خانة االفتراءات والتشھیر والدعایة. كما 

 وقائع المثبتة التي ندرجھا في خلفیّات الخبر.أنّنا غیر ملزمین بنقل وجھات نظر تتعارض مع ال

مسافة بالنسبة للخبر، وأن نتساءل إن كانت تغطیتنا فعالً متوازنة ومتكاملة، وخصوصا بانتظام علینا أن نأخذ 
 عند تغطیة مواضیع حّساسة كنزاعات أو انتخابات.

 

 االعتراض وحّق الردّ 

بتھذیب وھدوء وبصورة سریعة، حتّى حین نعتبر أّن  عند ورود مآخذ على تغطیتنا، علینا التعاطي معھا
المأخذ غیر مبّرر. وحین تكون المآخذ مشروعة، یمكننا تصحیح خطأ متعلّق بالوقائع، إنّما كذلك تحدیث الخبر 

العودة إلى مصدر الخبر األصلّي للحصول  یمنع منبنقل وجھة نظر شخص یبدو متضّرراً من جّرائھ. ھذا ال 
 منھ. على تصریح جدید

في حال ورود شكاوى یمكن أن تفضي إلى مالحقات قضائیّة (بتھمة التشھیر أو أّي جرم جنائّي آخر)، علینا 
أّوالً أن نطلب من الشخص تقدیم شكواه خطیّاً. ثّم نرفع المسألة إلى المسؤولین الذین یحیلونھا بدورھم إلى 

المراسلة مع الشخص المعنّي أبعد من اإلشعار باستالم احتجاجھ، واإلبالغ یجب أّال تذھب القسم القانوني. 
بنقلھ إلى القسم القانوني. كل ما نقولھ أو نكتبھ، ولو بنوایا صادقة، یمكن أن یستخدم ضّد الوكالة الحقاً في 

 .ةقضائیّ  إجراءات

 إلى القسم القانوني. یجب إحالة الطلبات المتعلّقة بحّق الرّد على المسؤولین الذین ینقلونھا 

 

 التصحیح واإللغاء

تعمد وكالة فرانس برس إلى تصحیح أخطائھا بسرعة وشفافیّة. یجب تصحیح األخطاء المتعلّقة بالوقائع ولو 
دون وذلك من بعد مرور أیّام أو أسابیع، وصوالً في حال الضرورة إلى إلغاء الخبر وإزالتھ من قاعدة بیاناتنا، 

 المسؤولین والقسم القانوني. الترّدد في طلب رأي

 

 مكان المصدر والتوقیع

في وكالة كان المصدر سوى حین یكون الصحافي أو الصحافي المتعامل (على القطعة) ال یمكن استخدام م
حین ال یكون ذلك صحیحاً. فرانس برس موجوداً في المكان. ال یمكن أن نّدعي بأنّنا موجودون ھناك 

لھم لتغطیة تظاھرة ریاضیّة أو مؤتمر أو حدث آخر، یجب أّال یرسلوا تغطیة ن الذین یتّم إرساالصحافیو
 مصدرھا موقع الحدث إذا لم یكونوا وصلوا بعد إلى ھناك.

ال یمكن كذلك إدراج موقع كمصدر للخبر إن كنّا نستقي معلوماتنا من وكالة أنباء محلیّة بدون أن یكون لوكالة 
كان لدینا اتّفاق یسمح لنا بنقل تغطیة ھذا الشریك. یمكننا نقل مصدر  فرانس برس حضور في المكان، حتّى لو

 



 

 
 
الخبر إلى الموقع المحلّي بعدما یصبح لوكالة فرانس برس وجود في المكان سواء بالنص أو الصور أو 

الموقع، مع أولى العناصر في المیدان. أما بالنسبة للتوقیع، یمكن استخدامھ إذا كان الصحافي في جالفیدیو، ون
 أو عاد منھ للتّو، لكن لیس قبل وصولھ.

 یمكن حین تسمح الظروف بذلك، إضافة توقیع ثاٍن لصحافي موجود في مكان آخر، مثالً:

 بقلم جان مارتان (مع بیار دوبون في باریس)

  -(اف ب)  2016آذار/مارس  10فیینا، 

 

 صحافة البیانات

أن المادة دقیقة ومن مصدر موثوق. من رقمیّة أن یتثبّتوا  فرانس برس الذین یستخدمون بیانات على صحافیي
 یظھرحتوى الناتج عنھا بصورة محایدة، ولیس بأسلوب یعطي األرجحیّة لروایة محّددة أو مالیجب عرض و

 عكس حجمھا الحقیقي بدقّة.تالمخطّطات التي تعرض البیانات یجب أن درجة قیاس أفضلیّة. و

 

 حظر النشر

، فھذا یرغمنا على الصعید األخالقي باحترام قبل موعد معین معالجة خبر یحظر نشرهحین نوافق على 
وسیلة إعالم أخرى الحظر المفروض، أو تنشر عناصر منھ  تكسر. غیر أّن ھذا الواجب یسقط ما إن الحظر

 الخاضع لحظر النشر. مصدر الخبرتحت إشارة "حصري"، بموافقة ضمنیّة من 

فترة الحظر، علیھ عندھا التشاور مع  انتھاءثّمة ما یدعو إلى نشر المعلومات قبل  في حال رأى الصحافي أنّ 
التحریر. إن كسر الحظر یمكن أن یحرمنا الحقاً من الحصول على معلومات من عنھ في قسم مسؤول ال

 تحریر.الكیانات المعنیّة، وھذا ما یحتّم بالتالي عدم اتّخاذ مثل ھذا القرار بدون العودة إلى رئاسة ال

 

 أخرىمن مصادر  معلومات

من حكومات ومكاتب إعالمیّة یجب نشر المعلومات المستمّدة من مصدر مرخص لھ التي یتّم الحصول علیھا 
ھا مع اإلشارة بصورة واضحة إلى مصدرھا، واالمتناع في أي من األحوال عن عرضھا على أن وغیرھا،

 مشتركة. علومات المستمّدة من تغطیة صحافیةاألمر نفسھ على الموینطبق معلومات خاّصة بنا. 

 

 

 

 



 

 
 

 بصفتنا الصحافیة نفسالتعریف عن ال

تمویھھا، إال في ھویّتھم أو ال یمكنھم إخفاء یجب أن یعّرف صحافیو فرانس برس عن أنفسھم بصفتھم تلك، و
 ذلك، كالحفاظ على سالمتھم الشخصیّة. تحتّم حال وجود أسباب

 

 المقابالت

المقابلة الشخص الذي أجریت معھ كان یجب أن نشرح الظروف التي أجرینا فیھا المقابلة، وأن نوضح ما إذا 
قبل . في مثل ھذه الحالة، یجب أن یوافق المسؤول التحریري على المقابلة قواعد تم االلتزام بھا مسبقاً حدد 

ك مع تحدید المكان الذي جرت فیھ، المقابلة وجھا لوجھ، یجب أن نشیر إلى ذل تّمت. وفي حال إجرائھا
نترنت اإللى القّصة. وفي حال جرت المقابلة عبر الھاتف أو ع زخماً ورتاج إلیھا لتضفي بوإضافة عناصر ری

لخ.)، من الواجب ذكر ذلك أیضا. ھذا ا(سكایب، البرید اإللكتروني، خدمة فیسبوك للرسائل القصیرة 
یعتقد في غیاب اإلشارة المذكورة، أن المقابلة جرت وجھا  التوضیح ضروري لعدم خداع القارئ الذي قد

 لوجھ.

في أّي من األحوال نص عرض على الشخص مسبقا. ال نضا أن نحّدد ما إذا كانت األسئلة عرضت ینبغي أی
نقاط التقنیة أو بعض مقابلة على الشخص المعني إلعادة قراءتھا. یمكننا معاودة االتّصال بھ لتوضیح بعض ال

 الذي قالھ. الكالم

 

 االنتحال

عملھم. وإن استخدمنا معلومات مستمّدة من  أبداً عمل اآلخرین على أنھصحافیو وكالة فرانس برس ال یقدم 
در المصعمل صحافیین آخرین، او مقتطفات من مقابالت ومن وسائل إعالم أخرى، ال بّد من التعریف عن 

 .النشرصحافي وكالة فرانس برس في أي ظرف حقوق ال ینتھك ، ونسب المعلومات إلیھ. وضوحب

 

 قرینة البراءة

وّجھت إلیھ التھمة أو فتح تحقیق بشأنھ ھو في الواقع راءة وال نلمح أبداً إلى أن شخصاً إنّنا نحترم قرینة الب
 مذنب.

 

 إطالق منتجات

تكنولوجیّة، اھتماما عالمیّا، ویتحتّم تخصیص لھا ما تستحّق من التثیر عملیّات إطالق منتجات كبرى، ال سیما 
بأنّنا نرّوج للمنتج. یجب أن نتفادى تكرار  بتاتاة، وعدم اإلیحاء دعلینا الحفاظ على نبرة محایلكن . إنتاجنا

 



 

 
 

التأكیدات ، ما لم یتّم التثبّت من ھذه "األفضل"أو  "األعظم"أو  "األول"تأكیدات المصنّع بأن منتجھ ھو 
 بصورة مستقلّة. كما ینبغي إضافة خلفیّات عن المنتجات المنافسة.

 

 حمایة المصادر

على االرض،  ھلّي عملھمالتي تتكلم تحت طي السریة ومسمن واجب الصحافیین حمایة ھویة مصادرھم 
المراقبة اإللكترونیة أمراً  أصبحت. في وقت إدراك لھذا الخطروعدم تعریضھم أبداً للخطر عمداً أو عن 

شائعاً، ینبغي أخذ ذلك باالعتبار حین نعمل على مواضیع حساّسة. وحین نعد مصادرنا بإبقائھا سریّة، یجب 
 ك.أن نكون على استعداد لتحمل العواقب القضائیة التي قد تترتّب عن ذل

صورھم أو رؤوس تھم أو وكالة فرانس برس االمتناع في مطلق الظروف عن تسلیم تسجیال يعلى صحافی
غ في األقالم التي دّونوھا إلى طرف ثالث. وإذا طلب منھم ذلك، علیھم التشاور مع رئاسة التحریر التي تبلّ 

 حال الضرورة القسم القانوني.

 

 احترام القوانین

التي یعملون فیھا. ال یمكنھم من أجل الحصول على  الدولو وكالة فرانس برس قوانین یحترم صحافی
ت المرور، أو القرصنة ة مثل السرقة، أو الخداع، أو سرقة كلمااستخدام وسائل غیر قانونی ،المعلومات
 ة.إللكترونیة، أو المراقبة االمعلوماتی

ا أن نحرص بھا، لكن علینصنّفة سریّة تم تسریقانونیّا، مثل وثائق م نا نقل معلومات مصدرھا قابل للنقاشیمكن
استشارة مسؤولي التحریر الذین  الحالةعلى عدم تعّرضنا لمالحقات قضائیّة. من الضروري في ھذه 

 القانوني. القسم دورھمب ستشیرونی

 

 المصادر ونسب الخبر

ر على زم أكبر قدر ممكن من الشفافیّة. وبالتالي، فإن استخدام مصادر مجھولة یجب أن یقتصتأن نلمن واجبنا 
 در مجھولة یجب أن یكون االستثناءالمعلومات التي ال یمكن الحصول علیھا بوسیلة أخرى. االستناد إلى مصا

 التعریف عن المصدر. أوضح طریقة ممكنة لماذا ال یمكنناولیس القاعدة، وعلینا أن نشرح ب

خلف ھذا الطلب، وإن كان من ل عن الدوافع ءوقبل الموافقة على إبقاء ھویة المصدر مجھولة، یجب أن نتسا
 .ا معیناالممكن أن یخفي األمر تالعب

 

الصادرة عن رئاسة  لمزید من المعلومات حول مسألة المصادر، العودة إلى الوثیقة الخاصة بھذا الموضوع
 التحریر في وكالة فرانس برس.

 



 

 
 

 االحتیال

بالغة وجود دواٍع ، إّال في حال فیّةعلینا أّال نقوم في مطلق ظرف بتصویر شخص أو تسجیل أقوالھ بطریقة خ
ر بصورة ّم ومشروع. ویحظّ اھضرورات أمنیّة أو أي سبب آخر تتعلّق بضرورة إعالم الجمھور، أو  األھمیّة

خاّصة تصویر شخص أو تسجیل أقوالھ بدون علمھ، حین تكون المعلومات تتعلّق بحیاتھ الخاّصة، و/أو حین 
 یجري التسجیل في مكان خاّص.

 

 استخدام االقتباسات

 علینا ان ننقل االقتباسات بدقة، بدون تعدیلھا وال اجتزائھا بصورة تبّدل معنى التصریح. 

خطاء الطفیفة او التكرار. لكن ھذا ال یعني في ال یعود لنا أن نصحح األخطاء اللغویة، باستثناء بعض األ
االستشھاد بشخصیة  نھ من المشروع تماماً أو السخریة، ولو أحراج ما عمدا لإل ض شخصاً ن نعرّ أالمقابل 

 عامة ارتكبت ھفوة. یمكننا عند االقتضاء نقل معنى الكالم ولیس حرفیتھ.

على نقلھ مجتزأ. وعند الشك، یجب ان  علینا تفادي التلمیحات، ومن االفضل بصورة عامة نقل االقتباس كامالً 
 ین حصلنا على االقتباس وكیف.أنشرح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الحاالت التي تتطلّب انتباھا خاّصا - 3

 تحلیالت

توفیر تحلیالت لألحداث ھو جزء ھاّم من عملنا، لكن علینا أن نحرص على أن تنقل التحلیالت وجھات نظر 
إلى  لة أنباء دولیّة، أن نسعى للتحّدثاألشخاص الذین نقابلھم، ولیس وجھات نظرنا الخاّصة. علینا كوكا

محلّلین یعبّرون عن وجھات نظر متعارضة، ولیس االكتفاء بخبراء یتبنّون موقفاً واحداً. من الضروري 
من الخبراء قبل صیاغة الخبر. من الضروري أیضاً تفادي تحدید زاویة  ممكنةالتحّدث إلى أوسع مجموعة 

 بق وجھة النظر ھذه.تطا بآراءمعیّنة مسبقاً والبحث في ما بعد عن المحلّلین الذین یدلون 

 

 األطفال

و تصویرھم بالفیدیو، وأن أطفال أو التقاط صور لھم أمراعاة عند مقابلة الو اعتماد الحذر الشدیدمن  ال بدّ 
أنّھم في موقع ضعف وغیر مھیّئین للتحّدث إلى صحافیّین. قبل استجواب طفل، یجب أن  أذھاننانبقي في 

أّي بالغ مسؤول عنھم.   إذن من المدّرس أوأو نسعى للحصول على إذن خطّّي من األھل أو من ولّي أمرھم، 
میّة. عندھا، علینا وال یكون ذلك ممكناً على الدوام في وضع حرب أو كارثة طبیعیّة أو أي حدث آخر بالغ األھ

 أن نحّكم عقلنا ونقوم بخیارنا بناء على أھمیّة الخبر.

قة بسن البلوغ في البلد الذي نعمل فیھ، وأن نكون نة من القوانین المتعلّ من الضروري أن نكون على بیّ 
ائم أو مطّلعین على التشریعات الخاصة بالتغطیة اإلعالمیة للقاصرین، بما في ذلك عندما یكونون ضحیّة جر

"مركز دارت للصحافة والصدمة النفسیّة" توصیات مفیدة عند مقابلة أو شھوداً علیھا. ونشر  جرائم يبمرتك
 قاصرین في أوضاع صعبة، یمكن االطّالع علیھا على الرابط التالي:

trauma?section=all-children-rtcenter.org/content/coveringhttp://da 

 

 الوفاة

كید للوفاة عن العائلة، او یجب التثبت من ورود تأعالن وفاة. الحتراس بصورة خاّصة عند تغطیة إعلینا ا
المتحدث باسم شركة. علینا أیضا  او دبيّ ألھ مثل وكیل  أذونمسؤول مطلع مباشرة على الوضع، او شخص م

غ المصدر الوفاة، للتثبت من أنھ ال یكتفي بنقل أقاویل أو أخبار أخرى مصدرھا وسائل ن نستعلم كیف تبلّ أ
 اإلعالم أو شائعات تتناقلھا شبكات التواصل االجتماعي.

فت ة عامة كبرى إذا ما أوردتھا وسیلة إعالم جدیرة بالمصداقیة استنادا إلى مصدر عرّ یمكننا نقل وفاة شخصیّ 
یر وكالة فرانس برس من ناحیة التثبت من األخبار (على سبیل المثال، الـ"بي بي سي" تنقل یفي معاعنھ یستو

عن قصر باكنغھام وفاة الملكة). وفي جمیع الحاالت األخرى، علینا السعي للحصول على تأكید من مصدر 
 مستقل.

ین. وھو یلحق المعاناة غیر الضروریّ وب بكثیر من األلم عالن الخاطئ او المبّكر عن وفاة یمكن أن یتسبّ إن اإل
 ي ثمن.ة وكالة فرانس برس ویجب تفادیھ بأبسمع كبیراً  ضرراً 

 

http://dartcenter.org/content/covering-children-trauma?section=all
http://dartcenter.org/content/covering-children-trauma?section=all


 

 
 

 انتخابات

وكالة  لدیموقراطیّة. من مسؤولیّة صحافیيإن التغطیة الصحافیّة لالنتخابات عنصر جوھرّي في العملیّة ا
فرانس برس توفیر تغطیة محایدة ونقل وجھات نظر جمیع المرّشحین وجمیع األحزاب. وعلیھم االحتفاظ 

 بوجھات نظرھم ألنفسھم وعدم السماح آلرائھم بالتأثیر على تغطیتھم.

في ة اسة، وأن یحافظوا على مسافة مھنییجب أن یتفادى الصحافیّون إقامة عالقات ودیّة مع العاملین في السی
تعاطیھم معھم. وعلیھم أن یمتنعوا عن قبول أي ھدیّة سواء من المرّشح أو من فریق حملتھ. عند تغطیة حملة، 

رنا مھرجاناً انتخابیّاً ال یعني المحطّات التي نوّد تغطیتھا. حضو نتولّى بأنفسنا دفع نفقة تنقّالتنا ومبیتنا، ونختار
 بالضرورة تغطیتھ.

، أو یتناولون فیھا حصیلة اً ریحات المرّشحین التي یذكرون فیھا وقائع وأرقامتص یجب التدقیق عن كثب في
عن مغالطات أو أكاذیب أو تحویر للواقع. یمكننا نقل أقوال المرّشحین، لكن  منافسیھم أو مقترحاتھم، بحثاً 

 علینا كذلك أن نورد الروایة الصحیحة للوقائع حین تتناقض معھا.

تصریحات لمرّشح فیھا تحقیر مع أو  ،عاتئشاالبّث واإلھانات الشخصیّة ام استخدیجب التعاطي بحذر مع 
مرّشح منافس. یمكن نقل مثل ھذا الكالم بحسب الظروف، لكن مع إدراجھ دوماً بللنساء أو عنصریّة أو تشھیر 

مسؤولي الرّد علیھا. وفي حال الترّدد، ینبغي التشاور مع دف الشخص المستھعلى أن یكون بوسع في سیاقھ، 
 التحریر.

معروفة بجدیّة عملھا. ویجب قتصر على التحقیقات التي تجریھا معاھد إّن تغطیة استطالعات الرأي یجب أن ت
ین، والنھج المستخدم. ععدد المستطلَ وأن تتضّمن على الدوام فقرة تحّدد تاریخ االستطالع وشروطھ، 

 یجب أن تقابل بالتشكیك.مالت االنتخابیة العات الرأي الصادرة عن قیادة الحاستط

متعلّقة ببّث نتائج ال القوانینلالنتخابات التي نغطّیھا، وعلى  ال بّد من االطّالع على اإلطار القانوني
استطالعات الرأي. في فرنسا، "نعطي" نتائج االنتخابات بناء على تقدیرات. یمكننا في دول أخرى أیضاً 

ى األقّل وسیلتا لخروج من مكاتب التصویت، بعدما تتناقلھا علاالستناد إلى نتائج استطالعات للرأي عند ا
 موارد ھاّمة لعملیّات فرز األصوات. تاخّصصإعالم محترمتان 

 

 معاناة الضحایا زیادةتفادي 

علینا إبداء لباقة وتعاطف عندما نتحّدث إلى أشخاص عاشوا حدثا تركهم في حال صدمة. الكثیرون قد 
والضغط حین یّتصل بهم صحافّیون، وعلینا أن نأخذ هذا األمر باالعتبار. یجب أن یشعرون بمزید من القلق 

 نمتنع عن التدخل في مسألة خاّصة مفجعة، ما لم یفصح األشخاص عن رغبتهم في التكّلم عن األمر.

 

 

 



 

 
 

 مجازر

بنشر مقاطع توفیر منّصة لهم للتعبیر عن أنفسهم، یجب أن نتفادى مجازر، لكن العلینا تحدید مرتكبي 
تصریحاتهم الخطّیة أو الشفهّیة. وفي حال جرت محاكمتهم، ننقل ما یقال خالل الجلسة مقتضبة فقط من 

 بحسب أهمّیته.

 

 اكتشافات طبّیة

یجب توّخي الحذر لدى اإلفادة عن اكتشافات طبّیة یعلن عنها باحثون أو مختبرات أدویة، إذ قد تثیر آماًال 
. ینبغي طرح المعلومات على رئاسة ات المتوافرةمفعول آنّي لجهة تحسین العالج زائفة ونادرا ما یكون لها

األمر ینطبق  كن هناك ضرورة طارئة.تالتحریر أو خلّیة الصحافّیین العلمّیین في باریس للتثبت منها، ما لم 
 نفسه على اإلعالن عن اختراق علمّي في مجاالت أخرى.

 

 األصل والدیانة والتوجه الجنسي

نحّدد أصل شخص أو دیانته أو توّجهه الجنسي، إن لم یكن األمر ذا مغزى من الناحیة اإلخبارّیة. یمكننا ال 
النمطّیة من نوع سمین، أو وسیم، أو جّذاب على  األوصاففي المقابل وصف مظهره، لكن علینا تفادي 

 سبیل المثال.

ه هو متحّول جنسّیا، ویجب الشخص الذي یبّدل جنس ان ، أيجنسيالتوّجه ال أخذ باالعتبار لمن األفض
ثلّي، یجب تفادي التعابیر التي تحمل معنى التعریف عنه بهوّیته الجنسّیة الجدیدة. وٕان أفصح شخص بأنه مُ 

 .أو "اعترف" مبّطنا، مثل "أقّر"

 

 تحریض على العنفالكراهیة و البذاءات وخطاب ال

عرقّیة وخطاب الكراهیة والتحریض على العنف، ما لم یكن هناك دافع البذاءات والشتائم ال نقلعلینا تفادي  
تحریري وجیه یستدعي ذلك، كأن یكون مسؤول سیاسّي یتفّوه بمثل هذا الكالم علنًا. وحین ننقل هذا الكالم، 

 



 

 
 

تسجیالت الفیدیو التي تحتوي على النصوص و علینا أن نضعه في سیاقه ونطلب ردود فعل علیه. یجب طرح 
 .إلیها على رئاسة التحریر. وفي حال بثها، ینبغي تنبیه مشتركینا الكالملنوع من هذا ا

 

 نقل التشهیر

كوننا وكالة أنباء دولّیة ال یحمینا من مالحقات بتهمة التشهیر. علینا بالتالي أن نلزم الحذر عند نقل كالم  إنّ 
لذي نعمل فیه. االطالع على التشریعات المتعّلقة بالتشهیر في البلد ا یجبقد یكون مسیئا لشخص ما. 

 الوكالة قسمًا مفّصال بهذا الشأن. يیتضّمن دلیل صحافی

 

 االنتحار

یجب تفادي ذكر االنتحار كسبب وفاة، إّال في حال تأّكد ذلك رسمّیا أو كان األمر جلّیا. كما یجب االمتناع 
 تفاصیل كثیرة حول وسیلة االنتحار المستخدمة. كشفعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 السلوك وأخالقّیات صحافّیي فرانس برس - 4

 الرسائل اإللكترونّیة

لمراسالتهم  ةحسابات بریدهم اإللكتروني المهنییجب أن یتجّنب صحافّیو وكالة فرانس برس استخدام 
الوكالة لجمیع مبادالتهم المهنّیة عناوینهم االلكترونیة التي تحمل اسم المقابل، علیهم استخدام . في ةالشخصی

 مخاطر بانكشاف مصدر تكّلم طّي الكتمان.على ذلك  ینطويأّال  اء الداخلّیة أو الخارجّیة، بشرطسو 

 

 تضارب مصالح

یؤّثر على  هم بأّي تضارب مصالح یمكن أن یؤثر أو یبدو وكأّنهءفرانس برس أن یبّلغوا رؤسا يعلى صحافی
 ن التغطیة المعنّیة بالمسألة.عتغطیتهم لموضوع محّدد. وعلیهم عند االقتضاء إقصاء أنفسهم 

 

 تغطیة فرانس برس

من أكبر التحّدیات الشائكة التي تواجهها وسیلة إعالمّیة التغطیة الذاتّیة، ووكالة فرانس برس ال تشّكل استثناًء 
وكالة فرانس برس، علینا التمّسك بقواعد التوازن والحیاد ذاتها التي حول على هذه القاعدة. حین نقوم بتغطیة 

 نطبقها على باقي تغطیتنا، وأن نورد وجهات نظر معارضة إن كان ذلك ضرورّیا. 

ال یمكن استخدام مصادر غیر محددة الهوّیة في تغطیتنا ألخبار وكالة فرانس برس. وعند تغطیة إطالق 
وعدم االنسیاق إلى الترویج الذاتي.  الوقائعسرد بزم توز الوكالة بجائزة، یجب أن نلفمنتج جدید للوكالة، أو 

إن كّنا ننقل قائمة  بجوائزنا الفائزین یاإلعالم، تسلیط الضوء على صحافی بل، یمكننا كسائر وسائلافي المق
المتعّلقة بوكالة فرانس یجب طرح جمیع األخبار  وسائل إعالمّیة أو مؤّسسات أخرى.كافأت أیضًا جوائز 

 برس على رئاسة التحریر.

حین نتحّدث في الخبر عن أعضاء في مجلس اإلدارة، أو المجلس األعلى لوكالة فرانس برس، أو اللجنة 
لة فرانس برس حین نذكره المالّیة، ال بّد من ذكر انتمائهم إلى هذه الهیئات. كما نذكر انتماء زمیل إلى وكا

 عد الحیاد والتوازن ذاتها أیضًا على تغطیة مؤّسسات إعالمّیة أخرى.تنطبق قواو  .في خبر

 



 

 
 

 مساهمات خارجّیة

مساهمات خارجّیة (صحافة، أو كتب، أو دروس...) إّال ب القیاموكالة فرانس برس القبول ب يال یمكن لصحافی
ّال في ظروف بعد إبالغ إدارة الوكالة. ویجب أن یحصلوا على رّد على طلبهم في مهلة عشرة أّیام، إ

 استثنائّیة. وفي حال رفض طلبهم، یجب أن یرفق الرّد بمبّرراته.

المساهمات خارج وكالة فرانس برس یجب اّال تؤثر على التفّرغ للوكالة، وال أن تتعارض مع معاییرها 
لوكالة ها للضرر. وینبغي االحتفاظ بالمعلومات الحصریة تاألخالقّیة، أو أن یكون من شأنها تعریض سمع

 فرانس برس.

 فرانس برس العمل لحساب وكالة أو وسیلة إعالم منافسة. يال یمكن لصحافی

 

 هدایا واستضافة

على صحافیي وكالة فرانس برس أّال یقبلوا أن تستضیفهم مصادرهم أو أن تقّدم لهم هدایا أو رحالت أو 
ي حال لم یكن من الممكن لخ.، باستثناء أغراض ذات قیمة محض رمزّیة. وفابطاقات لحضور عروض 

تفادي األمر، مثًال في حال الدعوة للصعود في طائرة خاّصة لزیارة مصنع، یجب استشارة رئاسة التحریر 
 التي قد تعرض المساهمة في التكالیف. 

و تظاهرات، لكن إن العمل الصحافي یحّتم بین الحین واآلخر دعوات للغداء أو العشاء أو لحضور حفالت أ
ه الدعوة، ولیس الجهة التي تتلّقاها. یجب أّال فرانس برس أن یكونوا الجهة التي توجّ  يلصحافی من األفضل

 جراء هذه الدعوات.تفضیلیة الحصول على معاملة  الصحافيمعارف یتوقع أّي من 

 أشخاص أقمنا معهم عالقاتعلینا أّال نتلّقى في أّي من األحوال في منازلنا هدایا او أغراض دعائّیة من 
(المتعاملین  هذه القاعدة على الصحافّیین المستقّلینال تنطبق . و مثال اإلعالمّیة المكاتب ن، ملغرض العمل
 .في فرانس برس على القطعة)

 72لخ.) في غضون اأن یعید أّي أغراض تعار له بهدف اختبارها (معدات إلكترونّیة، سّیارة،  على الصحافي
تعطى مكن االحتفاظ بالمنتجات التي طویلة أو لمدة غیر محدودة. یساعة. ویحظر استعارة األغراض لمدة 

 كالكتب واألسطوانات وألعاب الفیدیو، بشرط عدم بیعها. لنا من أجل كتابة موضوع نقدي

 



 

 
 

یتوّلون  مناسباتصحافیة لحضور  أذوناتوكالة فرانس برس تلّقي بطاقات مجانّیة أو  يیمكن لصحافی
 میة أخرى لحساب الوكالة.تغطیتها، أو في سیاق مهمات رس

ي مبلغ مالي لمصدر لقاء معلومات. ویمكن عمًال بالعادات افیي وكالة فرانس برس ال یدفعون أان صح
المحلّیة وفي مناسبات خاصة، تقدیم هدایا لمصادرنا، مثل أغراض تذكاریة ذات قیمة رمزّیة من وكالة فرانس 

 برس. غیر أّنه ال یجوز إطالقًا تقدیم أموال.

 

 نشاطات خارجّیة

تحترم وكالة فرانس برس انخراط موظفیها في نشاطات خارجیة سواء في جمعّیات، أو في السیاسة، أو دعمًا 
ن بصفة و ن النشاطات التي یزاولها الصحافیلقضایا. غیر أّنه ینبغي أن یكون هناك حاجز واضح یفصل بی

عن أنفسهم في تلك النشاطات على أّنهم  . من المقبول أن یعّرفواة، وما یقومون به بصفة مهنیةشخصی
صحافّیون في وكالة فرانس برس، لكن بشرط إبالغ الوكالة بذلك. في المقابل، ال یمكن استخدام اسم الوكالة 

وكالة فرانس برس القیام بما یمكن  يت. بصورة عاّمة، ال یمكن لصحافیفي سیاق نشاطات ترویج أو حمال
 ة محایدة.فرانس برس على تأمین تغطیة صحافیأو قدرة وكالة  ةلشخصیاأن یوّلد أدنى شّك في قدرتهم 

ة، بل فقط س برس على مزاولة نشاطاتهم الخاصي وكالة فرانصحافی قدرةإطالقًا الحّد من  المقصودلیس 
 ة ومصالح الوكالة.قیام أّي تضارب بین مصالح خارجی تفادي

 

 اإلعالن والترویج

 وكالة فرانس برس الترویج لمنتجات تجارّیة. يیحّظر على صحافی

 

 

 

 



 

 
 

 العالقات الشخصیة والعائلیة

وكالة فرانس برس االستشهاد بأفراد عائالتهم أو األشخاص الذین تربطهم بهم عالقات  يافیال یمكن لصح
التحریر خطار مسؤولي لهم. في مثل هذه الحالة، علیهم إ شخصیة وثیقة، أو تصویرهم أو التقاط مقاطع فیدیو

 الذین یعهدون بتغطیة الموضوع إلى زمیل آخر أو زمیلة أخرى.

 

 مداخالت علنّیة ومقابالت

أخرى إلجراء مقابالت معهم، أن  ةیوافقون على طلبات وسائل إعالمی وكالة فرانس برس الذین يعلى صحافی
ابالت سوى من وسائل إعالم یحترموا قواعد الوكالة على صعید الحیاد والتوازن. ال یمكنهم قبول طلبات المق

فیها إعالمّیون سجالّیون، أو یستخدم كالمهم یطرح علیهم أسئلة خاللها تفادي أوضاع علیهم محترمة، و 
 ألغراض دعائّیة. وفي مطلق األحوال، ال یمكن إعطاء أّي مقابلة بدون موافقة مسبقة من اإلدارة.

 ق تفویضهم.ال تنطبق هذه القاعدة على ممّثلي الموّظفین، في سیا

ن في وكالة فرانس برس. انطلقوا من و تعریف عنكم بوضوح على أنكم صحافیعلى الدوام من أن یتّم ال تأكّدوا
مبدأ أن كّل ما تقولونه قابل للنشر، وابقوا على تیّقظ حّتى بعد إطفاء الكامیرات ومكّبرات الصوت. كونوا 

 .بهدف معّین جاهزین للرّد على أسئلة موّجهة

الوكالة. ال یمكننا الدخول في  مقابلتكم بشأن أنباء مهّمة، ال تعطوا معلومات أكثر مّما سبق وأفدتم إذا جرت
 مع أنفسنا. صحافي سبق

. ابنوا تحلیلكم على وقائع وتفادوا التكّهنات أو التصریحات الخاص في أمر ما زموا الحذر إذا طلب رأیكمتال
، ال تكشفوا معلومات سرّیة حول وكالة فرانس رانس برس. وأخیراً النارّیة التي یمكن أن تضّر بصورة وكالة ف

 .رسب

 القواعد ذاتها على جمیع المداخالت العلنّیة، بما فیها المحاضرات وحلقات النقاش.وتنطبق 

 

 

 



 

 
 

 الحضور على شبكات التواصل االجتماعي

فرانس برس، علیكم االلتزام ن في وكالة یشبكات التواصل االجتماعي كصحافی حین تعّرفون عن أنفسكم على
ة أّن اآلراء التي تعّبرون عنها وأن تذكروا في المعلومات الشخصی بقیم الوكالة المتعّلقة بالحیاد والتوازن،

تلزمكم أنتم وحدكم. تذّكروا أّن شبكات التواصل االجتماعي لدیها جمهور ال یقّل حجمًا عن وسائل اإلعالم 
 ال بّد من أخذ ذلك في االعتبار حین تعّبرون عن رأي.األخرى، ال بل یفوقها أحیانًا. 

ة، أن یعّرفوا كات التواصل االجتماعي بصفة مهنیي وكالة فرانس برس الذین ینشطون على شبعلى صحافی
عالن خبر حصري على شبكات التواصل إدوا منصبهم في الوكالة. ال یمكن عن أنفسهم بوضوح ویحدّ 

 األخبار العاجلة إلنتاج وكالة فرانس برس قبل سواه.االجتماعي، بل علینا أن نحتفظ ب

ي وكالة فرانس برس أن یمتنعوا عن بّث شائعات أو معلومات غیر مؤّكدة من خالل إعادة على صحافی
 مثال.  "تویتر"تغریدها على 

ثان ال یذكرون فیه أّنهم یعملون في التعبیر عن آرائهم بصفة محض شخصّیة، فتح حساب یمكن للراغبین 
 وكالة فرانس برس.في 

 

 العالقات مع المصادر على شبكات التواصل االجتماعي

ین، وكذلك وسیلة تتیح البقاء على تواصل بصورة جتماعي أداة ال بّد منها للصحافیتعتبر شبكات التواصل اال
على  عالقاتهذه المصادر التي نقیم معها دائمة مع المصادر على اإلنترنت. لكن علینا أن نتذّكر دومًا أن 

یمكن أن تثیر تساؤالت بشأن حیادنا. یجب أن نحترس مثال قبل الموافقة على  شبكات التواصل االجتماعي
. وٕان تحتم علیكم نقر "الیك" على صفحة على فیسبوك حتى "فیسبوك"طلب "صداقة" من أحد مصادرنا على 

یك" على صفحة خصومهم أیضا تتمكنوا من متابعة أخبار حزب سیاسي أو مرشح، علیكم عندها نقر "ال
 إلظهار توازن في مواقفنا.

 

 

 



 

 
 

 األخبار االقتصادّیة والمالّیة - 5

 المعلومات من الداخل استغاللإساءة 

یجب أّال یجني صحافیو وكالة فرانس برس مكاسب مالیة من أي معلومات مالیة أو غیر مالیة یحصلون 
المعلومات إلى آخرین حتى یجنوا منها مكاسب. وعند تغطیة علیها من مصادرهم قبل نشرها، وأّال ینقلوا هذه 

األخبار االقتصادیة والمالیة، على الصحافیین أن یكونوا مّطلعین على التشریعات المرتبطة بجرم اساءة 
 استخدام المعلومات من الداخل.

 

 االرتباطات الشخصّیة والعائلّیة مع شركات

مسؤولیهم عن أي تضارب مصالح قد ینشأ على ارتباط باألخبار على صحافیي وكالة فرانس برس أن یبّلغوا 
االقتصادّیة والمالّیة. ال یمكنهم تغطیة شركات لهم أو ألقربائهم استثمارات فیها، وال شركات یملكها أقرباء 

 لهم.

 

 األسهم واالستثمارات

وكالة فرانس برس الذین یغطون األخبار االقتصادیة، عدم حیازة أسهم بصورة  يمن المستحسن بصحافی
مباشرة. وال یمكن في أّي من األحوال استخدام كمبیوتر أو هاتف، سواء ثابت أو نّقال، یعود لوكالة فرانس 

 برس من أجل إصدار أوامر للتداول في البورصة.

 

 أخبار المنتجات

عالمّیا كبیرا، وعلینا أن نخّصها   سیما المنتجات التكنولوجّیة، اهتماماً یثیر إطالق المنتجات الكبرى، ال
یدة، وأّال نعطي ا أن نحافظ في مطلق األحوال على نبرة محابالحّصة التي تستحّق في تغطیتنا. لكن علین

نتجها هو األّول االنطباع بأّننا نرّوج للمنتج الجدید. یجب عدم االكتفاء بتكرار تأكیدات الشركة المصّنعة بأن م

 



 

 
 

واألعظم واألفضل، إّال في حال تمكّنا من التثّبت من هذه التأكیدات بصورة مستقّلة. وعلینا تضمین الخبر 
 خلفّیات حول المنتجات المنافسة.

 

 أخبار الشركات

ت، من غیر الشركا محّصالتنقلوا بصورة دقیقة ومنصفة وصحیحة ي وكالة فرانس برس أن یعلى صحافی
 .سّيءداء أأّي أرقام تعرضها الشركة بهدف حجب یسّلموا بأن 

 

 الشائعات

 ثیر على االسواق المالیة، یمكننا نقل ذلك مع التركیز على وطأة الشائعات.أحین یكون لشائعات ت  

كید للشائعات التي تبدو ذات أهمّیة إخبارّیة لدى األطراف المعنّیة. یجب أعلینا ان نحاول الحصول على ت
 التحّقق مثال من شائعات عن عملّیة استحواذ لدى الشركات المعنیة.

 علینا االمتناع عن نقل أخبار تنطوي على تشهیر.

ضنا التهامات بالتالعب باالسواق. في یعرّ األمر الذي قد على الصحافیین ان یمتنعوا عن نشر شائعات، 
 في السوق.المقابل، یمكننا االستفهام عن االسباب الكامنة خلف رد فعل 

إّن مصادر السوق التي تؤّكد شائعات، یمكن أن تتعّرض لمالحقات قضائّیة من هیئات ضبط األسواق. 
المعلومات التي  التعامل مع الضروريینبغي حمایة هوّیة المصادر التي تطلب عدم كشف أسمائها، لكن من 

 تنقلها بالحذر الواجب في هذه الحالة.

 

 

 

 



 

 
 

 األمن والنزاعات والبیئات األخرى الخطیرة  - 6

تطرح تغطیة الحروب والنزاعات تحّدیات صعبة في ما یتعّلق باحترام مبادئنا القاضیة بالدّقة والحیاد والصّحة 
والتوازن في نقل األخبار. تترافق النزاعات حكمًا مع سیل من التأكیدات والتأكیدات  المضاّدة. علینا بذل كّل 

 سعنا لتقدیم سرد لألحداث دقیق ومطابق للواقع.ما في و 

ال، فإّننا نستند بصورة نظرًا إلى قّلة المعلومات المستقّلة المتوافرة عن مناطق النزاع مثل سوریا على سبیل المث
 عرض ما یجري میدانّیا.لالمستمّدة من شهود،  علوماتلى الممتزایدة إ

، مع األخذ باالعتبار أن شبكات التواصل االجتماعي باتت ضامینعلینا التثّبت بصورة دقیقة من هذه الم
 المنّصات التي یعتمدها أطراف النزاع لبث صور وتسجیالت فیدیو زائفة، ونشر دعایتهم.

كتب ن نوردها بصیغة تدعو الى الحذر، كأن نأ جدیرة بالمصداقیة، علینا دائماً  لمضامینومهما بدت هذه ا
 ".  التحّقق منهدام فالن، وهو ما لم یتم عمثال "... یعرض على ما یبدو إ

و المجموعات المسلحة مع نسبها الى مصدرها بشكل واضح ال ل المعلومات المستمدة من الجیوش أیجب نق
 نها من المواد الخاصة بوكالة فرانس برس.أ، بحیث ال تبدو على االلتباسیقبل 

ات كل طرف واّتهاماته، إّنما كذلك السعي حین یكون ذلك ممكنًا، یجب الحصول على رّد فعل على تأكید
ظ بصورة خاصة في یقّ وعلینا التللتثّبت منها من مصدر مستقّل. وٕاذا تعّذر ذلك، علینا أن نوضح األمر. 

 و حصیلة ضحایا.التعامل مع اإلعالن عن انتصارات عسكریة أو السیطرة على مناطق أ

رد فعل من السكان في الشارع، یمكن  فتثیرینة ال ننقل شائعات، لكن حین تسیطر شائعات على مد نحن
 بحّد ذاتها. إخبارّیاً  عندها أن تصبح موضوعاً 

ة" وغیرها) خارج تعابیر عسكریة (مثل "أضرار جانبیة" و"ضربات جراحیو أ ةانفعالیعلینا تفادي استخدام لغة 
في اختیار كلماتنا في ما یتعّلق بالنزاع اإلسرائیلي الفلسطیني. من  ال بّد من توّخي حرص خاصاالقتباسات. 

 الضروري في ظل األجواء المشحونة في هذه المنطقة، أن تبقى تغطیتنا محایدة.

 

 

 



 

 
 

 استخدام صور مثیرة للصدمة

من الصور القاسیة، بل حّتى البالغة القسوة،  متزایداً  تواجه وكالة فرانس برس وغیرها من وسائل اإلعالم دفقاً 
هذه المنشورة على شبكات التواصل االجتماعي، وأشرطة فیدیو دعائّیة لمجموعات مسّلحة من إنتاج 

 .معّمقاً  التعاطي مع هذه المشاهد على اعتبارات تتطّلب تفكیراً ینطوي . المجموعات

تساهم بشكل أساسّي في فهم الوقائع، أم أّنها تستجیب ور هذه الصعلى المحّررین أن یتساءلوا أوًّال إن كانت 
فقط لهوس بالعنف والموت. هل الصورة مقبولة بالنسبة لوسیلة إعالم كبرى؟ أم اّنها مجّرد مشهد فظیع 
ألعضاء مبتورة وأجساد مشّوهة وٕاعدامات ولحظات نزاع وموت؟ هل ستتسّبب بالهلع للذین سیشاهدونها، 

 فیها؟ الذین یظهرونل تسيء إلى كرامة األشخاص وخصوصًا العائالت؟ ه

م ال أتقییمهم هذا تنّوع  الثقافات الذي یحّدد ما هو مقبول  فيأیضًا  أخذوا باالعتبارعلى المحّررین أن ی
بالنسبة لزبائننا في أنحاء مختلفة من العالم. وٕان قّرروا أن صورة ما جدیرة بالنشر ألّنها تخدم المصلحة العاّمة 

 الجمهور، عندها یتحّتم إرفاقها بتحذیر. ویعود القرار األخیر بنشرها أم ال إلى رئاسة التحریر. طالعة إوأهمیّ 

التبعات التي قد تترتب على الصحافیین مسألة  التعامل معهاكذلك یطرح سیل الصور الصادمة التي یتحّتم 
یمكن االطالع على معلومات حول لهذا الخطر. إدارة وكالة فرانس برس مدركة . إن شخصیا ناولونهاالذین یت

لدى و  الداخلّیة لوكالة فرانس برس مخاطر اإلصابة بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة على شبكة اإلنترانت
"مركز دارت للصحافة والصدمة النفسّیة" على موقعه اإللكتروني معلومات مفیدة، نشر كما طبیب العمل. 

 ط التالي: یمكن االّطالع علیها على الراب

imagery#.VkF5Wr8ppQJ-traumatic-with-http://dartcenter.org/content/working 

 

 صور الرهائن

تنظیم الدولة االسالمیة، أسئلة  جانبصور ومقاطع فیدیو مهینة لرهائن، ال سیما من  بثّ تطرح مسألة 
اهتمامًا لكرامة الضحایا الذین یضعهم المتطّرفون تحت األضواء،  ّیة خاّصة. من مسؤولّیتنا أن نوليتحریر 

دعایة نقل اء. علینا أخیرا أن نحرص على عدم إّنما كذلك للمعاناة التي قد تلحق بعائالتهم وبصورة عامة بالقرّ 
 شدیدة العنف.

 

http://dartcenter.org/content/working-with-traumatic-imagery%23.VkF5Wr8ppQJ
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هذه االعتبارات، یبقى أن هذه الصور قد تشّكل دلیًال على أن شخصًا ال یزال على قید الحیاة  بمعزل عن كلّ 
(أو أّنه قتل)، وال یمكن بالتالي تجاهلها. إّن سیاسة وكالة فرانس برس تقضي بنشر عدد ضئیل فقط من 

الضحایا، وتظهر ف إلى تسمح بالتعرّ  ، الصور التيالفیدیو هذه أشرطةالصور الثابتة المستخرجة من 
جّالدیهم. ال نعرض في أّي من الظروف لحظة اإلعدام، وال ما یلیها. كما ال نبّث التصریحات التي یدلي بها 

 الرهائن أثناء احتجازهم، ونجهد لعدم توفیر منّصة دعائّیة للذین یبثون مقاطع  الفیدیو هذه.

على كرامتهم البشرّیة، ولنظهر للجمهور  نسعى أیضًا لعرض صور للضحایا التقطت قبل معاناتهم، حفاظاً 
 هؤالء األشخاص كما كانوا قبل خطفهم.

 

 السالمة

هذه تطغى وكالة فرانس برس والعاملین معهم. و  يطیتنا للنزاعات یبقى سالمة صحافیالعنصر األهم في تغ
المالزمة للعمل  على جمیع الضرورات األخرى لدى التخطیط للتغطیات. علینا رغم المخاطرالضرورة 

من المخاطر، من خالل إرسال الصحافي في مناطق النزاعات، أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفیف 
 على العمل في مناطق النزاع، وتجهیزهم بمجموعة كاملة من معدات الحمایة (خوذ ن تلّقوا تدریباً یصحافی

ي فئة األسلحة الحربّیة، وتفرض بعض البلدان تصّنف هذه المعّدات ف .لخ.)اوسترات واقیة من الرصاص 
صارمة على استیرادها، كما على تصدیرها. یجب أن یستعلم صحافّیو وكالة فرانس برس عن الشروط  قیوداً 

القانونیة لكّل من الدول، بما یشمل حمل تجهیزات الحمایة ونقلها. علیهم أیضًا مراجعة مدّونة فرانس برس 
 المخّصصة لسالمة الصحافّیین.

صحافیي وكالة فرانس برس رفض مهمة تعرض علیهم ألسباب أمنّیة، من غیر أن یؤخذ ذلك علیهم من حّق 
تفاقم وصار إطالقًا. كما یمكنهم اختصار مهّمة إذا اعتبروا أن الوضع أخطر من أن یبقوا في المكان، أو أّنه 

 .بالغ الخطورة

من مناطق  نتاج صحافیین مستقّلین صادرل بإلم تعد وكالة فرانس برس، على غرار وسائل إعالم أخرى، تقب
سین لمجموعة دولیة من وسائل تعتبرها شدیدة الخطورة على موّظفیها. الوكالة هي من األعضاء المؤسّ 

ن الذین و لصحافیاللصحافّیین المستقّلین". ینصح  أصول الممارساتلسالمة و اعالم، تبنت "مدّونة مبادئ اإل
 وا مسبقًا على هذه التوصیات على الرابط التالي: یتوّجهون إلى مناطق نزاع أن یّطلع

 



 

 
 

-and-principles-safety-http://dartcenter.org/content/global
practices#.VjHTsGfouM8 

 

 للجیوش او لمجموعات مسلحة في مهمة محددةالمرافقون الصحافّیون 

إن الصحافیین المرافقین للجیوش، أي "المدمجین" مؤقتا بالقوات لضرورات التغطیة، ملزمون بحكم عیشهم  
خذوا ذلك أباع قواعد صارمة ال نقبل بها في ظروف طبیعیة. علیهم أن یوعملهم في بیئة عسكریة، باتّ 

صادر عسكریة، وأن یحرصوا على عدم االنحیاز. ینبغي اإلشارة بوضوح باالعتبار عند تلقي معلومات من م
علومات في وقت كان الصحافي مرافقا مفي إنتاجهم من النصوص والصور والفیدیو، إلى أنه تم جمع ال

 للقوات العسكریة.

و دعى لمرافقة مجموعات مسلحة، لتفادي التعرض سواء لخطر جسدي، اعلینا توخي الحذر الشدید حین نُ 
 على موافقة رئاسة التحریر للقیام بهذا النوع من المهمات. لالستغالل. من الضروري الحصول مسبقاً 

 

 األسلحة

هم االمتناع معّدات حمایة في أوضاع العنف، لكن علیمجّهزین بصحافیو وكالة فرانس برس  یكونیجب أن 
أو أي مالبس أخرى یمكن أن ة یعسكر تمویه  زاتسلحة. كما ال یمكنهم ارتداء بفي مطلق ظرف عن حمل أ

تحمل على االعتقاد بأّنهم مقاتلون. وحین یكون ذلك مبّررًا، ال بّد من وضع إشارة تعّرف عنهم بصورة 
 واضحة على أّنهم صحافیون.

 

 عملیات الخطف واحتجاز الرهائن

برس بصورة عاّمة  إن سالمة الرهائن مسألة جوهرّیة تطغى على كل االعتبارات األخرى. تلتزم وكالة فرانس
 بالطلبات القاضیة باالمتناع عن نشر المعلومات التي تملكها بشأن عملّیات الخطف ألسباب أمنّیة مشروعة.
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التطّورات، ال سّیما إذا ما أفادت وسائل إعالم أخرى عن عملّیة الخطف  سیر ینبغي تقییم الوضع على ضوء
وكشفت هوّیة الضحّیة. في بعض الحاالت، تكون األطراف المعنّیة بالعملّیة (العائالت وارباب العمل 

لة نشر المعلومات أو االمتناع عن ذلك. وغالبا ما یكون هذا الخیار مسألة أوالحكومات) مختلفة حول مس
 ة أو موت، وقرارنا عندها یكون من مسؤولّیة رئاسة التحریر وٕادارة األخبار.حیا

 

 فریضة إسعاف الضحایا

إسعاف مصابین أو أشخاص في  وأیواجه الصحافیون في أحیان كثیرة معضلة أخالقیة بین مواصلة تغطیتهم 
 یحتاجونها.خطر. ثمة حاالت كثیرة موثّقة لصحافیین قّدموا المساعدة ألشخاص كانوا 

لتغطیة األحداث ، لكّن هذا ال یعني أن نتخّلى عن إنسانیتنا. إّن قرار تقدیم المساعدة  نذهب الى المیدانإّننا 
 أن یّتخذه على ضوء الظروف وما یملیه علیه ضمیره. في وضع صعب هو قرار یعود للصحافيلشخص 

ة أن . بل المقبول بصورة عامةظروف استثنائیتقدیم المساعدة في إن القیام بالعمل الصحافي ال یتعارض مع 
من واجب الصحافي مساعدة شخص بريء حیاته في خطر، إن كان الصحافي الشخص الوحید القادر على 

 إسعافه.

دة قد تترّتب عنها عواقب علینا أن ندرك أّننا غیر مهّیئین لتقدیم هذه المساعدة، وأن هذه المساعفي المقابل، 
شهادة. وحین یكون ذلك ممكنًا، علینا أن اللشخص الذي یسعفه. دورنا األّول هو أو ل لصحافيمجهولة سواء ل

 .ةمهمیمارسون هذه النترك مهّمة اإلسعاف الى فرق اإلغاثة وسواهم ممن 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 )UGCال مضامینالمستمّدة من شهود ( موادال - 7

 تعریف

كان لفورة استخدام الهواتف الذكّیة وشبكات التواصل االجتماعي أثر عمیق على الصحافة. وغالبًا ما 
 الشهود األوائل علیها، قبل أن یتمّ  ملتقطة على أیديالتي یبدأ فیها حدث هاّم  ألساسیةاللحظة ا أصبحت
أساسّیًا في  أحیانًا كثیرة دوراً  المشاهد. وتلعب هذه "إنستاغرام"و "تویتر"و "فیسبوك"على منّصات مثل تداولها 

 الحدث. بذاتهاسردنا للحدث، وتكون في بعض األحیان هي 

نحن أحداث الساعة في العالم. في المقابل،  كلّ ال یمكننا أن نكون على الدوام أّول من یحضر إلى مواقع 
تعبیر بفي معجم المهنة  تعرف شهود عیان والتي یصّورهاالتي المشاهد حیوّیًا في التعاطي مع  نلعب دوراً 

 )، لجهة تحدید مصدرها والتثبت منها والحصول على حقوقها.UGCالتي ینتجها المستخدم" ( ضامین"الم

مكّملة لعمل مصّورینا وصحافیي الفیدیو، ولیست بدیًال له. الشریط الذي مهمة مادة  المشاهدتشكل هذه 
، في الشارع مصّمم غرافیك باریسي من شّقته ویظهر فیه مقتل شرطي بإطالق النار علیه عن كثب صّوره

في كانون الثاني/ینایر  في العاصمة الفرنسّیةلالعتداء على صحیفة "شارلي إیبدو"  بات بحّد ذاته رمزاً 
الصور المستخرجة منه  . هیمن مقطع الفیدیو الهاوي هذا على التغطیة التلفزیونّیة للحدث، وتصّدرت2015

 صحف العالم.

تأكید صّحة هذه ن أن و كبرى. ومن المهم أن یذكر الصحافیًا في األحداث الییتكّرر السیناریو ذاته یومو 
 التي ینتجها المستخدم، وضمان حقوقها، جزء ال یتجّزأ من مهنتنا ومن مهامنا. ضامینوغیرها من الم المشاهد

 

 التثّبت

هو  ،، التي یتّم بّثها على شبكات التواصل االجتماعيومشاهد، من معلومات وادالمإّن التثّبت من صّحة 
مهّمة في غایة األهمّیة للصحافیین في العصر الرقمي. غالبًا ما یكون زبائن وكالة فرانس برس على علم 

علینا للتثّبت أو المعلومات التي ینشرها المستخدمون على تویتر، لكّنهم یعتمدون  بالصور أو مقاطع الفیدیو
 .هاقمن صّحتها وضمان حقو 

 



 

 
 

محتویات صحیحة للحصول على  ،بالمبادئ الجوهرّیة للعمل الصحافي الصارم ل زبائننا على التزامنایعوّ 
تة. علینا على صعید المكاتب والمناطق، تطویر آلّیات سریعة ومجدیة لتحدید مصدر ماّدة منشورة على ومثبّ 

تثّبت منها. وفي حال ورود أّي تساؤالت أو شكوك حول هذا النوع من شبكات التواصل االجتماعي، وال
 المحتویات، یجب طرحها سریعًا على رئاسة التحریر المركزّیة.

 

 ؟ادة معینةكیف یمكن التثّبت من صّحة م

 مادةدقیقة وصحیحة، علینا الثتّبت دومًا من صّحة  ضامینبأخالقّیات عملنا القاضیة بتوفیر مالتزامًا مّنا 
 .اقبل إعادة توزیعه ةمعّین

فرانس برس األقرب إلى الحدث للحصول  یجب أن نبدأ بالتحّدث إلى صحافي ،افیدیو صحیحال ا شریطإن بد
، ومعرفة إذا كان یملك أو الفیدیو على رأیه. یجب كذلك أن نحاول التثّبت من المصدر الذي أنتج الصور

 قائمة باألسئلة الواجب طرحها على أنفسنا: أتيحقوقها. في ما ی

 فعًال المكان الذي حّدده المصدر؟ المشاهد تظهرالمكان: هل  -1

 للتاریخ الذي أعلنه المصدر؟ اً هل تبدو الصورة أو الفیدیو مطابقالتاریخ:  -2

 الشخص الذي التقط المشاهد؟المصدر: هل تّم التثّبت من هوّیة  -3

 الم أخرى الصورة أو الفیدیو، أم أّنها ال تزال حصرّیة؟النشر: هل سبق أن نشرت وسائل إع  -4

حقوق النشر: هل ثّمة حقوق نشر تحمي الصورة، وفي هذه الحالة، ما هي الشروط القانونّیة لهذه  -5
 الحمایة؟

یصف بصورة واضحة ومقتضبة المعاییر وأصول  ضامینیل إلجراءات التثّبت من صّحة المثّمة دل
التي ینتجها المستخدمون، یمكن االّطالع علیه  ضامیناإلعالم في التعامل مع الم الممارسات السلیمة لوسائل

 على الرابط التالي:

www.verificationhandbook.com<http://www.verificationhandbook.com 

 



 

 
 

 الحقوق والمسائل القانونّیة

مستخدمین هي: من یملك هذا نتاج الإاألسئلة الجوهرّیة الواجب طرحها قبل استخدام صورة أو فیدیو من 
نشر لصورة أو فیدیو یمكن أن ال ةملكی ؟ إن انتهاك حقوق، أو من الذي أنتجهالمحتوى ومن هو مصدره

من مالك  يإذن خطّ انس برس. یجب الحصول على تترّتب عنه عواقب بالغة الخطورة بالنسبة لوكالة فر 
وتوزیعه وحفظه. أعددنا مجموعة استمارات لطلبات إذن حصلت على  ضمون معّینالحقوق قبل استخدام م

رمزا لالّتصال بمالكي الحقوق عبر تویتر. وفي حال الشّك  140مصادقة قانونّیة، بما فیها صیغ مقتضبة من 
لمناقشتها مع إدارة  ةالمركزی إلى رئاسة التحریر قانونّیة، یجب إیصال األسئلة على وجه السرعة بشأن ناحیة

 ملكّیة أقصى درجات الحیطة والحذر في كل ما یمّت إلى حقوقب االلتزامینبغي األخبار والقسم القانوني. 
  النشر.

 

 من إنتاج المستخدمین بدون إذن من مالكي الحقوق ضامیناستثناء: استخدام م

من إنتاج المستخدمین بدون إذن من مالكي حقوقها. فقد تكون  ضامینمثّمة حاالت نادرة یمكن فیها استخدام 
. صور كامیرات المراقبة والصور التي أو أشرطة فیدیو معّینة صورة هائلة في نشر مصلحة عام هناك

تلتقطها الكامیرات المثبتة على آلیات للشرطة أو سّیارات مسؤولین رسمّیین مثال، علیها قدر أقّل من القیود. 
ة بالتشاور مع إدارة ن یصدر عن رئاسة التحریر المركزیقرار استخدام هذه الصور یجب أ یبقى أنّ  لكن

األخبار والقسم القانوني في حال الضرورة. وینبغي في هذه الحاالت أیضا إبالغ األمر على وجه السرعة إلى 
 رئاسة التحریر المركزّیة.

 

 القواعد األخالقّیة

غایة الصراحة والشفافّیة مع المصادر على شبكات التواصل االجتماعي، تمامًا من المهّم إقامة حوار في 
ئ مجمل القطاع انضّمت وكالة فرانس برس إلى مباد مثلما نفعل مع المصادر التقلیدّیة. وفي هذا السیاق، 

تغطیة اعتداءات  إثر Eyewitness Media Hubویتنس میدیا هاب"  اإلعالمي التي وضعتها منظمة "آي
 ي المبادئ الجوهرّیة السّتة:أتفي باریس. في ما ی 2015كانون الثاني/ینایر 

 



 

 
 

في والجسدي. والتثّبت من أّنهم لن یجازفوا من أجل تمكین وكالة األخذ باالعتبار وضع الشهود العاط -
 فرانس برس من الحصول على صور.

 ادة.تخدام المح أین وكیف سیتم اسااللتزام بالشفافّیة، وتوضی -

 المادة.عند نشره نوایا الشاهد وأهدافه تقییم  -

شخاص الذین یمكن التعرف علیهم في صورة وطأة نشر المادة على نطاق واسع على األاألخذ باالعتبار  -
 أو فیدیو.

 االستفهام من الشاهد كیف یرید أن یتّم نسب المادة إلیه. -

 یشعر الشاهد أّنه لقي معاملة عادلة. شكلالتصّرف ب -

شهود على حدث، حین تكون قیمتها  أنتجهایمكن لوكالة فرانس برس أن تقّرر شراء وثائق مثبتة الصّحة  -
 اإلخبارّیة تبّرر ذلك.

 یمكن االّطالع على قائمة كاملة من التوصیات بهذا الصدد على الرابط التالي:

-handling-for-principles-http://eyewitnessmediahub.com/resources/guiding
media-eyewitness 

 

 األطفال

المستمّدة من شهود تظهر أطفاال. ففي ظروف  ضامینما تكون المحرص شدید عندعلى الصحافّیین إبداء 
من األهل أو من وصّي، أو كذلك أحیانًا من مدّرس أو مسؤول بالغ، قبل التقاط  التقاریر العادّیة، نطلب إذناً 

صور ألطفال أو تصویرهم بالفیدیو. القاعدة ذاتها تنطبق عند نشر وثائق مستمّدة من المستخدمین. ثّمة 
ویّتخذ ى هذه القاعدة عند تغطیة حروب وكوارث وغیرها من مواضیع الساعة الكبرى، بالطبع استثناءات عل

وبالتشاور مع رئاسة التحریر  ،القرار بشأنها استنادًا إلى تقییم للوضع یقوم على القیمة اإلخبارّیة للوثیقة
لمشاهد بهواتفهم المركزّیة. علینا كذلك لزوم حذر شدید حین یكون قاصرون هم الذین التقطوا الصور أو ا

 الذكّیة. ال یمكن استخدام مثل هذه المواد بدون استشارة قانونّیة.

 

http://eyewitnessmediahub.com/resources/guiding-principles-for-handling-eyewitness-media
http://eyewitnessmediahub.com/resources/guiding-principles-for-handling-eyewitness-media


 

 
 

 االّتصال بشهود على شبكات التواصل االجتماعي

أدوات أساسّیة لالّتصال بالشهود على األحداث. ثّمة أمثلة عدیدة على اصبحت شبكات التواصل االجتماعي 
 عالم في جمیع أنحاء العالم، وصل إلى حّد المضایقة.وسائل إوا سیًال هائًال من الطلبات من تلقّ شهود 

 علینا االلتزام بالنقاط التالیة:

 صحافي واحد في وكالة فرانس برس یقوم باالّتصال بالشخص سمیةت -

 إبداء لباقة ومراعاة -

 عدم تعریض الشاهد للخطر كأن نطلب منه مثال الحصول على مواد إضافّیة -

 

 المستمدة من مستخدمین وادوكالة فرانس برس مع الماطي ات تعإجراء

المستمدة من شهود، قدر المستطاع على  المضامینت من یجب أن تتّم عملّیات التعّرف إلى المصادر والتثبّ 
مستوى المكتب. ویبقى فریق شبكات التواصل االجتماعي في باریس في التصرف لتقدیم النصائح والمساعدة. 

هم ع، ینبغي تشجین في شبكات التواصل االجتماعيلدیها مستخدمون متمرسو مناطق كما أن الكثیر من ال
. على رئاسات التحریر اإلقلیمّیة أن تتوّلى التثّبت بدّقة من الصور ومقاطع الفیدیو على تقدیم مساهمتهم

. وترفع األسئلة أو الشكوك إلى رئاسة التحریر المركزّیة، مرفقة بالوثائق والخلفّیات المستمّدة من المستخدمین
إدارة األخبار والقسم أن تستشیر رئاسة التحریر المركزّیة عند االقتضاء، یمكن لالتي تسمح بفهم الموضوع. 

 القانوني، قبل اّتخاذ قرارها األخیر.
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 الرسوم البیانّیة -أ 

 المصادر

وكالة  مراسلون فيبوضوح، إّال إذا كانت الوقائع مسّلما بها أو نقلها  المخّططاتیجب ذكر جمیع مصادر 
 فرانس برس على األرض.

ینبغي عدم استخدام أو نسخ  ونوعّیتها. المخّططاتیجب التثبت بدّقة من مصدر المعطیات الواردة في 
نشر. وال بّد بالتالي من التثبت مّما إذا كانت العناصر تألیف و  التي تحمیها حقوقمخّططات عناصر ال

وال بّد من ذكر مصادر العناصر غیر المتوافرة للعموم، علیها حقوق أم ال.  مخّططالخارجّیة المستخدمة في 
 أو التي لیس علیها حقوق نشر. 

یجب عدم استخدام شعارات الشركات أو المنظمات (تحمیها حقوق تألیف ونشر). یمكن القبول باستثناءات 
 بالنسبة لشعارات الفرق الریاضّیة التي تسمح بتمییزها، وترتدي بالتالي طابعًا إخبارّیا. 

 مخّططتضّمن ال وٕاذا. مخّططتذكر مصادر المعلومات التي ال تطرح إشكالّیة بالخّط المائل عند أسفل ال
التبریرات مرفقًا ب، مخّططعندها یذكر المصدر بشكل واضح في ال ،موضع جدل أو نقضمعلومات 

 والتوضیحات الالزمة.

 وكالة فرانس برس أو على ضوء المعطیات الجدیدة المتوافرة.ما ورد في نشرة یجب تحدیث المصادر بموجب 

حصرا) یمكن استخدامها في  Getty USAوحدها صور وكالة فرانس برس (أو وكالة غیتي للوالیات المتحدة 
 .مخّططفي المنها  إن تّم االحتفاظ بقسم وافٍ إلى المصّور  ة. وینبغي نسب الصور المخّططات

تحظى وكالة فرانس برس أو من مصادر التي تستخدمها نماذج التكون من الخرائط المستخدمة یجب أن 
. ومن بین هذه المصادر، باتت أدوات مثل مشروع "خریطة الشارع المفتوحة" القسمإدارة بموافقة 

OpenStreetMap نشرها بما یتناسب مع صول و األ تعتبر موثوقة، لكن ینبغي نسب الخریطة إلیها بحسب
 اسلوب فرانس برس.

 

 



 

 
 

 األخالقیات وأدبّیات المهنة

وكالة فرانس برس. تنطبق تعلیمات رئاسة  ضامینمنسجمًا مع مجمل مالمخّططات  ضمونیجب أن یكون م
التحریر على المخّططات أیضًا، وخصوصًا في ما یتعّلق باالمتناع عن نشر صور رهائن على اإلنترنت. 

 .تحویر أو تشویه، بعیدًا عن أّي وقائع أو معطیات، رؤیة مطابقة للواقعالعرض البصري لعكس ییجب أن 
، وٕابراز األهمّیةمختلف درجات الیقین و ن ومقاییس المخططات بحیث تعكس أللواتدّرجات ا تحدیدوینبغي 

شدید حول هذه الحذر االلتزام بال على واضعي المخّططات والمحّررین القیمة او االرتفاع او االنخفاض.
 النقطة.

إن دور الرسم البیاني هو نقل المعلومات ولیس تصویرها. وهو یعرض معلومات یتّم اختیارها وتبویبها وفق 
 بحیث یكون في اإلمكان تبریره عند االقتضاء.ویجب أن یكون هذا التبویب موثّقًا األصول. 

صورة على الخلفّیة، ، باستثناء فصل موضوع الصورة مستخدمة في مخّططال یمكن إجراء أّي تعدیل إطالقًا ل
 شّوه الواقع.بشكل نزیه ال یولكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الصور -ب 

أو مشّوش ٕاظهار وجوههم بشكل ألسباب مشروعة، و  التعریف عنهماحترام مشیئة الذین یطلبون عدم علینا 
 ها التعرف علیهم. منن زاویة ال یمكن الصورة معرض 

وٕاذا تعذر ذلك، من أّي بالغ آخر  .من أحد األهل أو الوصيّ ال تلتقطوا أبدًا صورًا لقاصرین بدون إذن خطّي 
 ، باستثناء في حال ورود خبر عاجل وهام ال یترك خیارًا آخر.عنهم مسؤول

، ما لم تكن شهرتهم وأهمّیة الصورة اإلخبارّیة كافیتین مهینة ألشخاصیجب تفادي التقاط أو نشر صور 
طبّي بعد القبض علیه). تفادوا بّث لقطات قریبة لجروح لتبریر ذلك (مثل صور صدام حسین یخضع لفحص 

 أو أعضاء مبتورة أو جثث، إّال في حال صدور قرار استثنائّي عن رئاسة التحریر.

 .(بول) له أو الصادرة عن تصویر مشترك أذونم طرفیجب على الدوام تحدید مصدر الصور المستمّدة من 

رؤیة وضع معّین (مثل أخذ لقطة قریبة لمجموعة من الجنود أو إّن تحریر صورة یجب اّال یؤّدي إلى تغییر 
 ر عددًا من الواقع).ثعطي انطباعّا بأّنهم أكما یالمتظاهرین، 

 

 تركیب المشهد وٕاعادة تمثیل الحدث

على مصّوري وكالة فرانس برس أّال یقوموا بتركیب مشهد وال إعادة تمثیل حدث. یجب أّال یعطوا تعلیمات 
أغراض لتعدیل ساحة الحدث. صورة وكالة  ةیظهرون في اللقطة، أو یحّركوا أو یزیلوا أیّ  لألشخاص الذین

 زائفة. كونفرانس برس یجب أن تنقل الحقیقة، وأّي محاولة لتعدیل هذا الواقع ت

او إجراء مقابالت معهم أو راد نشر سیرة عنهم یمكن لمصّوري وكالة فرانس برس توجیه األشخاص الذین ی
الخبر. لكّن التعلیق المرفق ترافق حصول على مشاهد بهدف المنّوعات عنهم، من فئة التألیف مواضیع 

 لصورة یجب أّال یحمل القارئ على االعتقاد بأّن اللقطة عفوّیة.با

إلى ذلك في  وجود وسائل اإلعالم، ال بّد لنا من اإلشارةلحین یكون سلوك الشخص في الصورة نتیجة 
 لصورة.باالتعلیق المرفق 

 



 

 
 

یجب أن تتضّمن إشارة إلى استخدام هذه  الصور المرّكبة التي تظهر تطّور حدث معّین (مثل خسوف القمر)
 األخبار.في تغطیة  خدمهااست ها. وال یمكن أبداً فق بالتقنّیة في التعلیق المر 

خاصة أو تقنّیة خاصة إلبتكار صورة ترافق یجب كذلك أن نذكر في التعلیق حین یتّم استخدام عدسة 
 موضوعًا من فئة المنّوعات.

ینا التحّرك بحرّیة، مثًال خالل بعض صورنا یتّم التقاطها في ظروف خاصة، حین ال یكون بوسع مصّور 
 منّظمة أو بمرافقة مواكبة أو ضمن قّوات مسّلحة. یجب اإلشارة إلى كّل ذلك، إّال إذا تمّكن المصّورزیارات 

 .بشكل مستقلّ بحرّیة و فعًال من العمل 

 

 المرفقة بالصور التعلیقات

التعلیمات ذاتها الخاّصة بالصور تنطبق أیضًا على التعلیقات التي یجب أن تعكس الواقع وتلتزم بقواعد الدّقة 
و على األسئلة األساسّیة التالیة: من هالرّد التعلیقات  تتضّمنوالصّحة في العمل الصحافي. یجب أن 

 الشخص في الصورة؟ أین التقطت؟ متى؟ ماذا تظهر؟ ولماذا الشخص الذي یظهر فیها یفعل أمرًا معّینا؟

وأن یشرح الظروف التي  ،یكتب التعلیق بصیغة المضارع. یجب ان یكون مقتضبًا ومكتوبًا بلغة بسیطة
" (المعطیات ي تي سيآي ب"ت فیها الصورة، وتاریخ التقاطها بالضبط، سواء في النص أو في حقل التقط

 ادة).التي ترافق الم

ن حصل، حّتى إن بدا األمر ال یمكن للتعلیقات أن تنقل افتراضات المصّور وتكّهناته حول ما یمكن أن یكو 
. یجب االكتفاء بما تظهره الصورة وما نعرفه. أي معلومات حول حدث معّین یجب أن تنسب إلى بدیهیاً 

 مصدر، إّال في حال كانت المعلومات مؤّكدة. 

 لیتمكنا یرسل صورته، وذلك حّتى نشرها، بعدمتكون لدى المصور إمكانیة الرد على االتصاالت  یجب أن
 حات بشأن التعلیق.عند الحاجة توضی أن یطلب منهمن المحّرر 

 

 

 



 

 
 

     معالجة الصور ببرنامج فوتوشوب أو تطبیقات أخرى

 یجب االلتزام بالقواعد التالیة:

 یةضافة أو حذف أّي شيء من موضوع الصورة األصلعدم إ -

 عدم اإلسراف في تفتیح الصورة أو تعتیمها أو تشویشها  -

 عدم اإلسراف في التالعب بألوان الصورة بما یؤدي إلى تغییر كبیر في اإلضاءة  -

حین تكون  خصوصاً قدر المستطاع من استخدام برنامج فوتوشوب، ویقبل به  الحدّ ببصورة عامة  ُینصح
 شروط اإلضاءة سّیئة.

في اللون واألضاءة، أو  وبسیطةیمكن استخدام فوتوشوب وغیره من التطبیقات للقیام بتصحیحات طفیفة 
 .زیادة الوضوحل

وال بّد شاشات أجهزة الكمبیوتر المحمولة التي یعملون علیها. القدرات المحدودة لب قّرواعلى المصّورین أن ی
إن قیام اتصاال جّیدا بین  لیعّدوا صورهم على أفضل وجه من أجل بّثها. قسامیثقوا بمحّرري األلهم من أن 

 .ریر أمر أساسيالمصّورین وقسم التح

تقنّیة، هذه الإلى أنها تستخدم التي تستخدم التعریض الضوئّي المتعّدد، یجب اإلشارة في التعلیق على الصور 
 إلى األمر قبل إرسالها. أقسام التحریر لفت انتباهو 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفیدیو -ج 

تنطبق قواعد التحریر الخاّصة بوكالة فرانس برس بالصرامة ذاتها على إنتاج الفیدیو، كما على جمیع 
 مجاالت العمل الصحافي األخرى. 

 الفیدیو ومحتوى خدمتنا بالنص.بیجب أن یكون هناك انسجام بین تغطیتنا 

ما یتحّتم البحث في ظّله  مثل التقاط الصور، في إطار قانونّي متشّعب غالباً  ،یندرج تصویر مشاهد الفیدیو
عن تسویة بین حّق فرد في حمایة صورته وحیاته الخاّصة من جهة، وحق الجمهور في الحصول على 

في حال الشّك، یجب أن یمیل الصحافّي إلى الحق في إعالم الجمهور، وبعدها  المعلومات من جهة أخرى.
 مع رئاسة التحریر التي یمكنها في نهایة المطاف استشارة القسم القانوني. یتشاور

 الفیدیو في وكالة فرانس برس االلتزام بالقواعد التالیة: يعلى صحافی

ن یطلب من یحظر الطلب إلى أشخاص آخرین أن یعیدوا تمثیل مشهد، لكن یمكن لصحافي الفیدیو أ -
 .شخص تكرار عمل یقوم به عادة بانتظام

 أو لسبب آخر مشروع. تعّلق باألمنستثنائّیة تإیحظر التصویر بواسطة كامیرا خفّیة، إّال في ظروف  -

مرجو منه. یجب صیاغة األسئلة بحیث ال تستتبع أجوبة  ردّ الى  تت مقابلتهشخص  ستدراجیحظر ا -
المقابل أن نطلب منه في یمكن محّددة، وأن تطرح بشكل یمنح الشخص الفرصة للرد بأكبر حرّیة ممكنة. 

 إعادة صیاغة رّده.

أعطى موافقته الضمنّیة على أن یتّم فهو كامیرا المصّور، ه حین یرى شخص نعتبر بصورة عاّمة أنّ  -
تصویره. لكن علینا كذلك أن نحترم طلب أشخاص بعدم التعریف عنهم. ومن المستحسن في هذه الحالة 

 وجهه وتمویه صوته. ویششتصویر یدي الشخص أو قدمیه، كما یمكننا ت

یحمي القانون هوّیة القاصرین في العدید من البلدان، ویجب احترام القانون المحّلي. عند تصویر أطفال، 
ینبغي الحصول على إذن خّطي من األهل أو الوصّي عنهم. وهذا لیس ممكنا على الدوام في أوضاع الحرب 

عندها تحكیم المنطق، مع إمكانّیة استشارة رئاسة  يغبنیأو الكوارث الطبیعّیة أو أي حدث كبیر آخر. 
 التحریر عند االقتضاء.

 



 

 
 

. تثّبتوا من أّنكم على بّینة من التشریعات المحلّیة المتعّلقة ا أشخاصا في أوضاع مهینة لكرامتهمال تصّورو  -
 بتصویر الموقوفین والمتهمین أو الذین تجري محاكمتهم.

یتّم تصویرهم (أشخاص یعانون من  أّنهكونون مدركین راكهم وقد ال یلیسوا بكامل إدعند تصویر أشخاص  -
(أفراد من العائلة أو عنهم إعاقة عقلّیة، أو ثملون أو جرحى)، یجب الحصول على موافقة بالغ مسؤول 

 عاملون في المجال الصّحي).

في الصورة ه شخص ثمل في سیاق موضوع حول إدمان الكحول، لكن یجب تشویش وجهیمكننا مثًال تصویر 
 وكل ما یمكن أن یعّرف عنه، من أجل حمایة هویته.

علینا عدم التخفیف من وطأة مشاهد العنف، لكن علینا كذلك بصورة عامة أّال نصّور لقطات قریبة  -
اإلخبارّیة  تقییم أهمّیتهاالعضاء مبتورة أو جروح أو جثث. ینبغي عدم نشر الصور المثیرة للصدمة بدون 

 الفعلّیة. وحین نقّرر نشرها، یجب إرفاقها بتحذیر.

یجب أن نذكر بشكل واضح مصدر الصور التي توّزعها علینا الحكومات، أو الجیوش، أو المجموعات  -
لخ.، مع اإلشارة كذلك إلى السیاق الذي صّورت فیه ووزعت على اإلعالم. یجب أن یكون بوسع االمسّلحة، 

 فرانس برس.الخاّص بوكالة نتاج اإلا عن القّراء تمییزه

، مثل تغطیة مشتركة أخرى أطرافیتّم الحصول علیها من ر الصور التي علینا أن نحّدد بوضوح مصد -
مصادر مرفقة بقیود هذه الما تكون الصور المستمدة من  فزیونّیة وشركات إنتاج، وغیرها. غالباً وشبكات تل

في بعض المناطق أو على بعض المنّصات، تحدید مهلة زمنّیة للحق مفروضة على استخدامها، مثل حظرها 
 .النص المرافق للفیدیولخ. یجب ذكر جمیع القیود بصورة واضحة في افي استخدامها، 

عند ذكر أسماء اشخاص، علینا التثّبت من هویاتهم وتأكیدها، بما في ذلك طریقة كتابة أسمائهم، وتفاصیل  -
المشاهد التقطت في ظروف قد تكون مخالفة للقانون، ینبغي التشاور مع رئاسة شخصّیة أخرى. وٕان كانت 

ق هو نون المطبّ لة على القسم القانوني. یجب أن نذكر على الدوام أن القاأالتحریر التي یمكنها طرح المس
 صّورت فیه المشاهد. قانون المكان الذي

لواقع الحدث.  تكون النسخة النهائیة مطابقة جب أنعند إجراء عملّیة المونتاج للمشاهد واألصوات، ی -
  الواقع ولیس أن تشّوهه. المشاهدینبغي أن تعكس 

 



 

 
 

 ما شاهدتم وسمعتم.كون مطابقًا لالذي ینبغي أن ی لنصناسب اال تحاولوا التالعب بالصور لت -

المناطق غیرها من لنزاعات أو ا الفیدیو بمهّمة في الخارج، وخصوصًا في مناطق يعند قیام صحافی -
وأن یبقوا على تواصل لوكالة فرانس برس المحّلي كتب لى المع الحّساسة، علیهم أن یعرضوا نّص الفیدیو

وتفادي المجازفة بصورة غیر مجدیة، وتجنب تعریض  ،یسمح لهم بتعمیق معرفتهم للوضعهذا . معهوثیق 
 المكتب والعاملین فیه للخطر.

على رؤساء التحریر لمعاودة (قائمة المشاهد)  المرافقة للفیدیوالنصوص جمیع رح بصورة عامة، یجب ط -
 نصوص االخبار او المواضیع المكتوبة.ءتها، تمامًا مثلما نفعل بقرا

إن الكتابة الصحیحة مهّمة لمصداقّیتنا. یجب التثّبت بدّقة من نّص قائمة المشاهد لجهة خلّوه من أخطاء  -
 إمالئّیة. 

 معلومات دقیقة وصحیحة حول مكان تصویر جمیع المشاهد وتاریخ تصویرها.من الواجب إعطاء  -

یحدث أحیانًا أن یطلب بعض األشخاص تعویضًا مالیًا لقاء مقابلة. یمكنكم عندها التشاور مع مسؤولي  -
 التحریر.

ة (عمومًا قانون حقوق التألیف والنشر والملكّیة الفكریّ بعند تصویر أعمال فنّیة ومعارض ومواّد مشمولة  -
األعمال التي تعود إلى أقّل من سبعین عامًا)، یجب تصویرها بشكل یراعي هذه القوانین، وبطریقة تمنع 

أن یكون هناك في  ضمن االطار الموجودة فیه، أياستخراج مشاهد وتسویقها. ینبغي تصویر األعمال الفنّیة 
نتقل من عمل إلى آخر. إن العدید من األفالم تمعّلقة، لقطة بانورامّیة  أخرىأشخاص، أعمال الصورة إطار 

والمعارض والمسرحّیات والحفالت الموسیقّیة تفرض مهلة زمنّیة یحظر بعد انقضائها إعادة استخدام المشاهد 
 وتسویقها.
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