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  2014اإلعالم والصحف في دستور  
 المنظومة اإلعالمية  
  دور اإلعالم والصحف  
 معايير أداء اإلعالم و الصحف 

 

	2014اإلعالم و الصحافة في دستور - 15.1
  

تتمتع على تكوين المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم كھيئة مستقلة  2014) في دستور 211تنص المادة (
بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفني و المالي و اإلداري وموازنتھا مستقلة. ويختص المجلس 

بتنظيم شئون اإلعالم المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة و الرقمية وغيرھا. ويكون 
لى المجلس مسئوال عن ضمان وحماية حرية الصحافة واإلعالم المقررة بالدستور، و الحفاظ ع

استقاللھا وحيادھا وتعدديتھا وتنوعھا ومنع الممارسات االحتكارية و مراقبة سالمة مصادر تمويل 
المؤسسات الصحفية واإلعالمية ووضع الضوابط و المعايير الالزمة لضمان التزام الصحافة ووسائل 

في القانون.  اإلعالم بأصول المھنة وأخالقياتھا ومقتضيات األمن القومي وذلك على الوجه المبين
  ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، واألوضاع الوظيفية للعاملين فيه.

) على تشكيل الھيئة الوطنية 212وبالنسبة لإلعالم المملوك للدولة فقد نص الدستور في المادة (
اصولھا  للصحافة كھيئة مستقلة تقوم عل إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرھا وتنمية

وضمان تحديثھا واستقاللھا وحيادھا والتزامھا بأداء مھني وإداري واقتصادي رشيد. ويحدد القانون 
تشكيل الھيئة ونظام عملھا واألوضاع الوظيفية للعاملين فيھا.  ويؤخذ رأي الھيئة في مشروعات 

  القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملھا.
ھيئة الوطنية لإلعالم كھيئة مستقلة تقوم عل إدارة المؤسسات ) على إنشاء ال213وتنص المادة (

اإلعالمية المرئية و المسموعة و الرقمية المملوكة للدولة وتطويرھا وتنمية اصولھا وضمان استقاللھا 
وحيادھا والتزامھا بأداء مھني وإداري واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الھيئة ونظام عملھا 

ية للعاملين فيھا.  ويؤخذ رأي الھيئة في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة واألوضاع الوظيف
  بمجال عملھا.
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  المطلوبةالمنظومة اإلعالمية - 15.2

  اإلعالم الحكومي

ويتمثل في قناة تلفزيونية إخبارية واحدة وصحيفة واحدة (القناة األولي) تنقل األخبار المحلية و  
عبر عن وجھة نظر الحكومة. وتنشر اراء مختفة ولكن غير ملزمة وتقدم العالمية وأخبارالحكومية وت

الرياضية واإلقتصادية و الفنية المحلية والعالمية وتحليلية وعلمية وتعليمية السياسية وأألخبار 
وتثقيفية وتھتم بصفة خاصة بالتحليل السياسي واالقتصادي لما يجري حولنا ،وتكشف مصادر 

لتي يمكن أن يؤثر علينا سلبيا، وتبين لنا الفرص السياسية و اإلقتصادية التي الخطورة و التھديدات ا
 العالمية.   يمكن كسبھا من ھذه األحداث

  وكالة انباء الشرق األوسط

كشركة مساھمة تملكھا دور الصحف  1955ديسمبر  15تأسست وكالة أنباء الشرق األوسط في 
صدر قرار بتأميم الوكالة مع باقى المؤسسات الصحفية التي تم  1960المصرية، إال إنه في عام 

كمؤسسة  1978تأميمھا بعد قيام ثورة يوليو؛ وأصبحت تتبع وزارة اإلعالم حتى استقر وضعھا عام 
  ة قومية تتبع مجلس الشورى المصري مثلھا في ذلك مثل باقي المؤسسات الصحفية القومية. صحفي

,يجب أن تسترد دورھا لتكون منافسة ألكبر وكاالت األنباء العالمية مثل رويترز في تغطية األحداث 
مستقلة العالمية وفي أآلمانة و قواعد السلوك واألخالقيات الصحفية.  ويجب أن تعود كشركة مساھمة 

وھي تملك اآلن أالف المراسلين  1951. وجدير بالذكر أن رويترز انشأت سنة  %51تملك الدولة فيه 
لغة، بينما وكالة أنباء الشرق األوسط ال يعمل به اآلن  20دولة وتغطي  94مدينة في  200في أكثر من 

  موظف.   400سوي 

  منذ نشأتھا وحتى اآلن ھي: أھداف الوكالة: كانت أھداف وكالة أنباء الشرق األوسط 

  الحصول على األنباء من مختلف المصادر الداخلية والخارجية وبثھا وتسويقھا، باعتبارھا
  وكالة أنباء إقليمية. 

  الحصول على األنباء العالمية والمحلية وتصنيفھا وإصدارھا وتوزيعھا بما يضمن سرعة
  وصولھا صادقة كاملة إلى من يحتاج إلى ھذه الخدمة.

  تحليل األنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات بما يھم الرأي العام المحلي
  والعالمي، وإصدارھا وتسويقھا بشتى الوسائل.

  .استخالص اتجاھات الرأي العام من مختلف المصادر  
  إعداد مختلف المواد الصحفية من تحقيقات وصور وأبحاث ودراسات وتسويقھا في الداخل

  والخارج. 
 صدار النشرات النوعية المتخصصة باللغة العربية واللغات األجنبية في شتى المجاالت إ

  التي تھم المشتركين. 
  تقديم الخدمات اإلخبارية الخاصة لوكاالت األنباء العالمية ولمراسلي وسائل اإلعالم

  المقيمين بالقاھرة أو بالمنطقة. 
 تقديم خدماتھا الفنية للمشتركين ووكاالت األنباء .  
  تقديم خبراتھا الصحفية الفنية لوكاالت األنباء الوطنية في العالم العربي وأفريقيا ودول

  العالم الثالث. 
  .إعداد وتسويق األفالم التلفزيونية اإلخبارية عن األحداث المحلية والعالمية  
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 ات تبادل خدمات الوكالة مع أجھزة اإلعالم المحلية والعالمية، وذلك عن طريق عقد اتفاقي
  التبادل واالشتراك والنقل والتسويق. 

  القيام بخدمات ألجھزة الدولة والوزارات وذلك عن طريق مكاتبھا ومراسليھا في الداخل
  والخارج.

  القنوات العامة:

تتبع وزارة اإلعالم (وطنية ومحلية على مستوى ملك الدولة والقنوات العامة ھي قنوات قومية 
اوقات متكافئة لوجھات النظر المتباينة وھي يجب ان تتسم بالحيادية المحافظات) وھي ملزمة بإعطاء 

مع الحفاظ على الحياء العام ودون إثارة الفتن الطائفية أو المساس بالثوابت الدينية ويجب ان تكون 
نوافذ للنقد البناء وكشف اإلنحراف و التقصير والفساد وتوصيل معاناة الجماھير إلى المسؤولين.  

ية األخبار المحلية وتعمل على نشر الوعى العام ونشر األخالقيات وتنشيط الحركة وتھتم بتغط
اأٌلقتصادية ورفع المستوى التقني و المھني وحل مشاكل الجماھير وتعريف الجماھير بالمبادرات 

الفردية والشعبية الناجحة و أألدء المتميز للموظفين والمؤسسات ونشر أخبار المخترعين و المبتكرين 
  ن الشباب .  ويجب أن يكون لھذه القنوات معايير موحدة تشرف عليھا وزارة اإلعالم.م

  القنوت التعليمية

. تھتم بنشر الدروس العلمية لجميع المراحل التعليمية تملكھا الدولة ھي قنوات تعليمية وثقافية ومھنية
بيئي و األجتماعي و ورفع المستوى الحرفي و المھني وأخالقيات المھنة ونشر الوعي الصحي وال

السوك الحضاري، مع   إھتمام خاص بمحو األمية. ونشر ثقافة العمل التطوعي و الجھود الذاتية  
والتعريف بالجھود وتعطي مساحة إعالمية للجمعيات الخيرية والمشاريع و الشركات الصغيرة  

لجمعيات األھلية. وتھتم وتعريف الشباب بالفرص المختلفة والمساعدات المتوفرة من الحكومة و من ا
بأخبار التكنولوجيا وتاريخ المخترعات العربية واإلسالمية و الفرعونية و أخبار المخترعين من 

  الشباب.  

  إإلعالم الموجه

ومواقع انترنت بلغات متعددة لتعريف العالم بالثقافة تملكھا الدولة جه ھي قنوات تلفزيونية واإلعالم الم 
المصرية وتقدم مواد ترفيھية وعلمية وأخبار محلية وتحليالت ذات أھمية المصرية وبالمنتجات 

  .في البالد المستھدفة وتقدم إعالنات بنسب متعارف عليھا لتسويق منتجاتناالمستھدفة.  مناطقلل

  اإلعالم اإللكترونية 

صر ويھتم بتواجد الكتروني في مواقع التواصل اإلجتماعي بلغات متعددة لنشر المعلومات عن م
وتصحيح المفاھيم الخاطئة عن مصر والتعريف بفرص االستثمار في مصر و المنتجات المصرية وتأييد 

  ونشر االراء اإليجابية عن مصر في كل بلد وكل لغة.

  القنوات و الصحف الخاصة:

من الطبيعي لھذه القنوات أن تكون ربحية بالتالي فال نتوقع أن يكون لھا شبكة مستقلة كبيرة من  
راسلين. وغالبا ما تركز أكثر على توك شو و المواد الترفيھية و اإلعالنات ونقل األخبار الرياضية الم

من خالل الشبكات العالمية. ولكن يجب أيضا أن تخضع لضوابط عامة وأخالقيات مھنية يضعھا المجلس 
  مطلوب منھا بعد قليل.األعلى لتنظيم اإلعالم وفقا للمنظمات اإلعالمية العالمية. وسنتكلم عن الدور ال
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  دور اإلعالم والصحف  - 15.3
  

لقد صار اإلعالم حقا ھو سالح القرن الواحد والعشرين، وھو فن وعلم، وھو رسالة سياسية وثقافية 
وتعليمية واقتصادية. و إننا لنعتبر الصحفيين و اإلعالميين ھم جنود الخط األمامي في معركة الصحوة 

  والنھضة الشاملة.
فتحقيق التغيير الشامل المنشود يتطلب أن يؤمن كل فرد أن نھضة أمتنا مسئوليته، وأنه جند لھا، يدافع 
عنھا ويتفاعل معھا ويساھم في إنجاحھا ويراقب مسيرتھا ويحرص علي استمرارھا. وسنستعرض في 

  رسالتنا ھذه الدور المطلوب من اإلعالميين والصحفيين في النھضة الشاملة. 
 

م ھو سالح القرن الواحد والعشرين...فھو أمضي في عمق التأثير ومساحة التأثير من أكثر فاإلعال
األسلحة تدميرا للمجتمعات وھو في نفس الوقت من أقوى وأكفأ آليات بناء األمم. إنه حقا سالح عجيب، 

وھو  فھو سالح دفاعي تارة، وسالح ھجومي تارة أخرى، و وسيلة لتحييد األعداء وكسب األصدقاء،
أيضا قادر على إحياء الشعوب النائمة وتخدير الشعوب طواعية، وھو وسيلة لإلرشاد والتوجيه 

والتعليم، و وسيلة رقابة لكشف الفساد واالنحراف، وھو البوتقة التي تنشأ فيھا األفكار وتنضج فيھا 
  اآلراء، وھو وسيلة لتسويق المنتجات وجذب االستثمارات وفتح األسواق الجديدة.

فوسائل اإلعالم ھي بحق سالحنا األول في معركة الصحوة والنھضة الشاملة. ولذلك أيھا المشتغلون  
باإلعالم انتم الخط األول في صفوف المعركة وانتم المرابطون في حصون األمة تصدون عنھا الھجمات 

اء الوطن وانتم الشرسة على أمتكم الغالية. وتصدون نار الفتن والخالفات ومحاوالت التفريق بين ابن
المنارات في أوقات الظلمات تنيرون ألمتنا في أوقات التخبط و اليأس وتطردون اشباح الكراھية و 

  العنف.
  ........أنتم حقا جنود الحاضر وصناع المستقبل. 

 %80ونحن في مستھل القرن الواحد والعشرين أصبح العالم قرية صغيرة وأصبحت المعلوماتية تمثل 
دول المتقدمة. وما يجري من أحداث قد تبعد آالف الكيلومترات عنا ، ربما يكون تأثيرھا من اقتصاد ال

علينا أسرع وأعمق مما قد يسببه الحدث نفسه ألمم أقرب جغرافيا له منا. فنحن نريد إعالما يتسم 
نا بالعمق والدراسة والتحليل. يقف على الخبر فور حدوثه ويستشف مدلوالته ، ويستقرئ تأثيره علي

  وعلى العالم ، ويبين لنا كيف نتعامل معه وكيف نستفيد من نتائجه اقتصاديا وسياسيا.
و قد شھد التاريخ الحديث أمثلة كثيرة لتأثير وسائل اإلعالم على الشعوب فرأينا مثال الدور الذي لعبه 

احدا. ورأينا دور اإلعالم األمريكي الموجه في انھيار االتحاد السوفييتي دون أن يكلف أمريكا جنديا و
وسائل اإلعالم التي تملكھا الصھيونية في تشكيل الرأي العام األمريكي وتوجيه السياسة األمريكية. كما 
استطاعت إحدى المحطات الموجھة للعالم العربي أن تشكل الساحة السياسية في العالم العربي بإشعال 

شاھدنا أيضا كيف أن مقالة واحدة تنشر ضد نار الفتن والخالفات بين حكام المنطقة لسنوات طويلة. و
مصر في إحدى الصحف أو المجالت العالمية قد تسبب في انھيار الموسم السياحي في مصر، وتكيل 

  ضربة أليمة لالقتصاد المصري.
وھناك أمثلة كثيرة تبين كيف استطاعت حكومات إلھاء شعوبھا وتضليلھا لضمان مصالحھا الشخصية 

وأمثلة أيضا عديدة عن حكومات استخدمت وسائل اإلعالم لتخلق نھضة وصحوة في وبقائھا في الحكم، 
الشعوب لتخرج من ھوة الفقر وتلحق بركب التقدم. وما عانته مصر من الفتن والخالفات التي اھدرت 

الدماء والثروات نتيجة لغياب الھدف و الرؤية المستقبلية بين النخبة السياسية من ناحية وعدم وضوح 
  الة و األمانة الملقاة على وسائأل اإلعالم من جھة أخرى.الرس

و بالرغم من عراقة مصر في مجال الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وما تملكه من قنوات فضائية 
وإمكانيات إعالمية، وبالرغم من ثقلھا اإلقليمي والعالمي، إال أن اإلعالم المصري فقد دوره القيادي في 

المصرية في مشاكلنا المحلية واتخذت قنواتنا الفضائية الطابع الترفيھي المنطقة. فغاصت الصحف 
وفقدت لواء الريادة وتركت المنارة اإلخبارية لمحطات جديدة بالرغم من الخبرات واإلمكانيات المتوفرة 
للجھاز اإلعالمي المصري. إن العالم العربي والعالم بأسره يتطلع إلى مصر لكي توحد كلمتھا وتتخطى 
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فاتھا وتسترد دورھا التاريخي وتقود التغيير في المنطقة إلعادة االتزان إلى المنطقة وإعادة العزة خال
 والكرامة إلى شعبھا.

 
 الصحوة معركة في األمامي الخط جنود لنعتبركم إننا... اإلعالميين من األمة جنود....الشباب أيھا

 والرؤية واضح اإلعالمي والدور واضح اإلعالمي الھدف يكون أن إذا فالبد التنمية، و والنھضة
  :اآلتية المھام إليكم نوكل نحن وھا. واضحة المستقبلية

  
نريد أن يكون لنا محطات فضائية ومواقع على اإلنترنت بجميع لغات العالم لشرح قضايانا و توضيح  - 1

يدة لصادراتنا. والبد من ثقافتنا وكسب األصدقاء وتحييد األعداء، ولتسويق منتجاتنا وفتح أسواق جد
االھتمام بالقنوات اإلنجليزية خاصة لمواجھة الحملة الشرسة إللباس الحق وتشويه صورتنا وتراثنا، 

  ولكسب ومناصرة األصدقاء، ولتأييد األصوات المعتدلة، وكأداة ھامة لتفعيل تحركاتنا السياسية. 
  
نريد برامج اجتماعية لمحاربة الفساد واألمراض االجتماعية التي أھلكت مجتمعاتنا، ولبعث روح  - 2

الثقة واالنتماء في شعبنا العريق، ونشر األخالق الحميدة والمثل العليا والتعاليم الصحيحة لديننا الحنيف 
  بال مغاالة وال تفريط. 

  
تستكين لمحو األمية، ليس فقط ألن ذلك ضرورة اقتصادية  ال بد أن يقوم اإلعالم بحملة ال تفتر وال - 3

للنھضة الشاملة، وليس أيضا أنھا خسارة لنا جميعا من ضياع المواھب والطاقات المكنونة لدى الكثير 
منھم ممن حرمتھم ظروفھم االقتصادية من فرصة التعليم، ولكن ألن بقاء األمية جريمة اجتماعية 

ن نال حظا من التعليم في حق الماليين من الرجال والنساء ممن حرموا من يشترك فيھا المثقفون وكل م
  نعمة التعليم. 

  
نريد صحفا محلية على مستوى المحافظات والمدن والقرى لتنشيط الحركة التجارية وتوعية  - 4

المواطنين ولعرض المشاكل والحلول المحلية وتعريف المواطنين باألنشطة الرياضية و االجتماعية 
لي في والدينية والسياسية المحلية وكذلك الخدمات التي توفرھا الحكومة والجمعيات الخيرية واألھا

  المنطقة، ولتجميع الجھود الذاتية والتطوعية لحل المشاكل المحلية. 
  
موجھة إلى أصحاب الحرف والمھن بشتى وبرامج سمعية وبصرية نريد مجالت حرفية وتقنية  - 5

المجاالت تعمل على زيادة إنتاجية األفراد وتطوير عملھم وتعريفھم بما يستجد من وسائل وأدوات 
جودة والمواصفات القياسية والقوانين والتشريعات التنظيمية ونظم السالمة، وماكينات ونظم ال

  وتعريفھم بالدورات التدريبية وفرص العمل، والمناقصات والمشروعات في مجاالتھم.
   

وتحسين أدائھا. ويتم ذلك بعمل مقاييس ومعايير لجودة اإلعالمية العمل المستمر لتطوير القنوات  - 6
مدى فاعلية برامجھا المختلفة امھا بمعايير المھنة المتعارف عليھا عالميا، وقياس والتزھذه القنوات 

والوسائل المستخدمة فيھا في توصيل المعلومات وتحقيق الرسالة المطلوبة منھا من واقع الدراسات 
   الميدانية.

  
بالخدمات التي نريد برامج تعليمية وإرشادية لرفع مستوي الوعي العام عند المواطنين والتوعية  - 7

تؤديھا الحكومة واإلجراءات المتبعة في المصالح الحكومية، وكيفية الحصول على حق ضائع، وإلى أي 
  جھة تكون الشكوى، وكيف يلجأ إلى القضاء، والجمعيات األھلية الخيرية التي يمكن أن تساعده.
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فة بنظم الجودة الشاملة ونظم نريد برامج تعليمية وإرشادية لرفع المستوى اإلداري، ولنشر المعر - 8
إدارة التطوير المستمر، وطرق اتخاذ القرار، حتى تصبح شعارات قومية وممارسات تلقائية في جميع 

  أعمالنا. 
  
نريد برامج جريئة ومتنوعة تعرض الرأي اآلخر، وتكشف االنحراف، وتواجه المسئولين، و تبرز  - 9

  االقتراحات البناءة.
 

نريد وسائل لقياس ومتابعة أراء الشعب واتجاھاته و وعيه ومدى تفاعله مع األحداث وتتسم  - 10
  باألمانة و الحيادية و المصداقية. 

 
نريد شركات فنية إلنتاج أشرطة فيديو لمحو األمية، وللبرامج التدريبية في جميع المجاالت مثل  - 11

اعات الصغيرة وإدارة المتاجر والمحالت الصناعات المنزلية والصناعات الريفية والحرفية والصن
والورش والمزارع وإدارة المشروعات ودراسات الجدوى للصناعات الصغيرة ونظم ضبط الجودة 

  وإدارة الجودة الشاملة. 
  

نريد قنوات قومية لإلعالم الجماھيري تعطي أوقات متساوية لألحزاب السياسية ولوجھات النظر  - 12
 األنشطة واألحداث لجميع األقطاب السياسية المختلفة.  المختلفة في حيادية وتبث جميع

 
وأخيرا، وألن اإلعالم أمانة ورسالة، فالبد من ميثاق شرف للعاملين بالصحافة وللعاملين   - 13

باإلعالم يضع الضوابط األخالقية واإلجراءات التأديبية ويخلق نوع من الرقابة الذاتية من أھل 
ضمن احترام ثوابت المجتمع وقيمه الروحية واألخالقية،  المھنة ويصون شرف وسمعة المھنة وي

 وصيانة الوحدة الوطنية واألمن القومي للبالد.
 

تفعيل دور القناة العبرية الموجھة إلسرائيل وتوصيلھا إلى المنزل اإلسرائيلي من خالل الشبكات   - 14
قل الحرب النفسية إلى الفضائية والمواقع االكترونية  ونظام الكوابل كأداة ھامة لدعم وتفعيل ون

داخل إسرائيل. إن ھذه القناة تحتاج إلى استراتيجية واضحة وخطة مدروسة وبرنامج إعالمي جيد، 
وقدر مناسب من اإلمكانيات البشرية والفنية لدى القائمين على إدارتھا، وتدريب مستمر لطاقم ھذه 

والتي بدونھا مجتمعة ستكون لي، وقدر كبير من المصداقية ومعرفة جيدة بالشعب االسرائيالقناة، 
ھذه القناة بمثابة إھدارا للمال وتقصير في تجنيد واستغالل سالح معنوي ھام في كتائب الحرب 

النفسية، األمر الذي لن يغفره التاريخ. وعلينا أن ندرك أن الحرب الباردة لن تنتھي مادامت ھناك 
أن حلقات الصراع لن تنتھي بتوقيع  أصوات في إسرائيل تنادي بدولة من النيل للفرات، كما

اتفاقيات التسوية مع إسرائيل مادامت تحرص على تفوقھا العسكري وامتالكھا ألسلحة الدمار 
  الشامل.

أيھا الشباب....جنود األمة من اإلعالميين.. .. يا آمل ھذه األمة ويا مستقبلھا المنشود. ھذا عرض 
أيھا الشباب....جنود األمة من اإلعالميين.. .. يا آمل  ممختصر لمھام وھموم كبيرة نلقيھا على عاتقك

. فعلى كل ھذه األمة ويا مستقبلھا المنشود. ھذا عرض مختصر لمھام وھموم كبيرة نلقيھا على عاتقكم
يتبنى قضية، فتصبح ھمه وھدفه يعيش لھا ويجند نفسه لھا، ويتفاعل معھا ويخلص لھا، واحد منكم أن 

حوله للدعوى لھا، وربما يتحمل األذى والمعاناة من أجلھا، فيضحي لھا يتحدث عنھا ويجند من 
   ...ويناضل من اجلھا حتى يرفعھا وترفعه، وتعزه ويعزھا

  ونحن على إيمان ويقين أنكم أھل لھا ولن تخذلوا أمتكم أبدا... فإن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمال.
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  معايير أداء اإلعالم و الصحف - 15.4
  

باستعمال في الفترة السابقة إذا حاولنا وصف حال اإلعالم في مصر  هأيھا األخوة واألخوات أنوالحقيقة 
طبقا لوصف أحد  انه "في حالة من الفوضى" في المعايير المھنية جد اجمل من نلم أكثر التعبيرات أدبا 

قوانين التي تنظم حرية وذلك لغياب النقابات الصحافية المنظمة والمواثيق األخالقية الملزمة والالكتاب. 
اإلعالم ومھنيته.  وال بد أن يتوفر حد أدنى من معايير المھنية لكي تستحق الصحافة اسمھا طبقا 

  للتوصيف العالمي للمھنة.
والبد من العمل على تأسيس إعالم مھني حر يلتزم بميثاق واخالقيات مھنية. ويجب ان تلعب النقابات  

والمحا فظة على شرف وسمعة المھنة و تؤدي دورا فعاال في المراقبة  الدور الرئيسي في تنظيم المھنة
و المحاسبة والتحقيق في شكاوى المواطنين من قبل تصعيد الخالفات للقضاء. ومن ناحية أخري عليھا 

افة و اإلعالم من تسلط القوى الخارجية سواء أكانت سياسية أو حأيضا حماية منسوبيھا وحرية الص
  رأسمالية. 

ة له إمكانيات مادية وبشرية لمراقبة ورصد عالتاب اتعلى الدولة أن توفر للمجلس أألعلى و الھيئ ويجب
منظومة التنمية ومشروع  يالمنظومة اإلعالمية طبقا لمعايير األداء العالمبة من ناحية ومساھمتھا ف

و األخالقي و تشمل ھذه المعايير البعد المعرفي و المھني  ننھضة مصر من ناحية أخري. و يجب ا
  التفاعلي.

جب أن يتعاون الجميع إلصالح اإلطار التشريعي الذي يضمن التوازن بين حرية الصحافة و اإلعالم يو
   من ناحية والحقوق الطبيعية لألشخاص وحقوق المجتمع وحقوق وأمن الدولة ككل في الجانب اآلخر.

حكم على المتھمين قبل كلمة العدالة، ة والتدخل اإلعالم في التأثير على القضالويجب وضع الحدود 
 تحث على الكراھية أو البرامج التي تستضيف أفراد وأحاديث خطب المقاالت ولوعدم وجود انضباطية ل

، كما ھو  بعينھا مناطقفئة من الشعب أو ضد أفراد أوجماعات أوأو السخرية عنف لا التمييز اوأو
  المتقدمة.في البالد ويعاقب عليه القانون  معمول به 

 
والحقيقة إيھا األخوة أن قضية أخالقيات وأصول مھنة الصحافة و اإلعالم ال تحتاج الى مجادالت 

و  . ا كثير من الدول و المؤسسات الدولية في صياغتھا ونشرھانومناقشاط وأراء وفلسفات إلن قد سبق
ومنھا مثال الجمعية العالمية ثلة من ھذه المواثيق واألعراف مالمراجع في آخر ھذا الباب تحتوى على أ

 للصحفيين المحترفين. 
 

 
 

Society of Professional Journalists Code of Ethics 
Members of the Society of Professional Journalists believe that public enlightenment 
is the forerunner of justice and the foundation of democracy. The duty of the 
journalist is to further those ends by seeking truth and providing a fair and 
comprehensive account of events and issues. Conscientious journalists from all media 
and specialties strive to serve the public with thoroughness and honesty. Professional 
integrity is the cornerstone of a journalist's credibility. Members of the Society share 
a dedication to ethical behavior and adopt this code to declare the Society's principles 
and standards of practice.  
http://www.spj.org/ethicscode.asp  
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