
أخالقیات العمل، والسلوك العام

تصحیح الخطأ:

لدى وقوع خطأ تسارع الشبکة إلی تصحیحه يف النشرات أو البرامج الالحقة، أو يف اإلعادة. وتعتذر عما یقتضي 
االعتذار.

قد یقع الخطأ يف اسم أو رقم يف األخبار ألن املنتج أو الصحفي استخدم نسخة سابقة حدث بعدها تطور 
إخباري. وهذا یستلزم الحذر عند إعادة تقریر، کما تجب مراجعة املعلومات والصور األرشیفیة، ألنها قد تحتوي 

یلع معلومات أصبحت قدیمة، أو ألن فیها خطأ أصیًال.
من أکثر األخطاء شیوعًا ما یقع يف أسماء املواضع واألفراد. للمواضع: نسأل أحد أبناء املنطقة، ولألسماء: ال نتردد 

يف سؤال الضیف قبل املقابلة عن طریقة لفظ اسمه، حتی ال یحدث التصحیح یلع الهواء.
ويف حال بث مادة خبریة یثبت الحقًا أنها تتضمن خطأ جوهریًا يف املعلومة، أو تحوي إفادات غیر دقیقة أو 

غیر موثوق بها، یتم:

• اإلیعاز بعدم إعادة بثها،
• االعتذار عن الخطأ إن کان فیه تضلیل للمشاهد،

• إعادة بث املادة بعد تصحیح الخطأ، إن کانت تستحق اإلعادة،
• إذا کان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضیات اإلنصاف أن تعطی له الفرصة لیتولی التصحیح 

أو النفي، 
   مع الحرص یلع عدم نیله من سمعة الشبکة أو من "خصومه" أو من یخالفونه،

• إبالغ أیلع سلطة تحریریة  – شفاهًا ثم کتابة-  بالخطأ وکیفیة معالجته،
• نشر تصحیح الخطأ الجوهري یلع موقع الجزیرة نت،

• يف حال وقوع خطأ قد ُیصّنف يف إطار القذف أو التشهیر، یجري التصحیح بعد استشارة جهة قانونیة،
• یعمم التصحیح یلع أقسام الشبکة ذات الصلة کي ال یتکرر الوقوع يف الخطأ.

 

تضارب املصالح:

یتجنب العاملون يف شبکة الجزیرة کل ما یؤدي إلی تعارض بین مصالحهم املادیة أو املعنویة، ومصالح الشبکة. 
ویستشیر  املوظف رئیسه املباشر يف حالة الشك. یراعی ما یلي:

• یلع املوظف إبالغ رئیسه املباشر عن أي منفعة تعود یلع شخصه أو یلع أحد أقربائه من الدرجة األولی 
(الزوج، والوالدین، واألبناء، واإلخوة) وفیها ما قد یشتبه بکونه تضاربًا يف املصالح (تعاقدات تتصل بتورید 

أجهزة أو تقدیم خدمات للشبکة، أو وظیفة إعالمیة لدى مؤسسة أخرى، أو عمل جانبي مع جهة أخرى).
• ال یجوز للعاملین يف شبکة الجزیرة امتالك حصص أو العمل لحساب وسیلة إعالم منافسة، أو شرکة لها 
إال   – أجر  بغیر  أو  بأجر   – الشبکة  خارج  إضايف  بعمل  الجزیرة  موظف  یقوم  وال  مالیة.  عالقة  الجزیرة  مع 

بموافقة خطیة من املدیر العام  للشبکة.      
• ال یجوز ملوظف الجزیرة قبول الهدایا املادیة (کتذاکر السفر، والضیافة الفندقیة) إال من خالل إدارة الشبکة. 
وال یشمل ذلك الهدایا الرمزیة (کالدروع التکریمیة وشهادات التقدیر) التي ال یضیر قبولها سمعة الشبکة، 

ویجب إعالم اإلدارة بهذه الهدایا لتحدید جهة االحتفاظ بها.
• تفترض الشبکة حسن النیة يف العالقات التي یقیمها املوظف مع الجهات الخارجیة، واملوظف حر يف 

انتماءاته السیاسیة والفکریة شریطة أال یؤثر ذلك یلع ممارسته املهنیة يف شبکة الجزیرة.

الخصوصیة وجمع املعلومات:

لعامة الناس حق يف الحفاظ یلع خصوصیتهم أکبر مما للشخصیات العامة أو للساعین للسلطة واألضواء. وال 
یجوز اقتحام الحیاة الخاصة للناس العادیین؛ وحتی للشخصیات العامة فإن ذلك غیر جائز إال بوجود مسوغ مهني 

وأخالقي قوي.

• یجب التأکد من أن من یدلون بآراء وإفادات للشبکة یدرکون أنها ستذاع منسوبة إلیهم.
• إذا أصبحت الشؤون الخاصة لشخصیة عامة موضوعًا یستحق التحري نقوم بذلك بعد الرجوع إلی مستوى 

تحریري متقدم، وشرط تجنب التشهیر واإلسفاف.
• عند التصویر يف أماکن عامة نفعل ذلك بشکل علني، ونحرص یلع تنبیه املوجودین يف املکان شفاهًا 

أو بالفتة، لیتسنی ملن ال یرغب يف الظهور االبتعاد عن مجال العدسة.
التصویر يف شارع جرت فیه  • ال نقحم غیر املعنیین بالحدث یلع نحو قد یعرضهم للشبهة (کأن یتم 

مداهمة لوکر مخدرات، ویظهر بعض املارة ممن ال عالقة لهم بالحدث).
• ال نستخدم اللقطات املوحیة يف غیر موضعها (فلقطة مقربة لوجه شخص أثناء الحدیث عن اختالس 

مثًال، قد تفسر بأنها تعریض به)، وهذا قد یجر مساءلة قانونیة.

الکامیرات واملیکروفونات املخفیة:

قد تستخدم أجهزة التسجیل والتصویر املخفیة يف التقاریر االستقصائیة، لکن يف هذا محذورًا أخالقیًا ومهنیًا. 
والتسجیالت السریة انتهاك للخصوصیة، غیر أنها تکون مسوغة إذا کان الدافع کشف انتهاك أکبر، أو تسلیط 

الضوء یلع جرائم أو فظائع. ويف کل حال ال نقوم بالتوثیق بسریة إال بثالثة شروط:

• أن تکون القضیة املثارة شأنًا عامًا،
• أن تتعلق املسألة بجرائم أو انتهاکات ضد املجتمع، أو فئات منه،

• أن یستحیل جمع املعلومات بطریقة أخرى.

القرار ال یعني بث املادة  القیام بتوثیق سري. والحصول یلع هذا  إداري من مستوى عاٍل قبل  وال بد من قرار 
تلقائیًا، بل ال بد أن یأذن مدیر األخبار ببث املادة آخذًا يف االعتبار الظرف املحیط بالقضیة يف وقت البث، وبعد 

فحص املادة بدقة. ویظل التوثیق بالصوت أو بالصورة بشکل سري الخیار األخیر.

التصویر داخل املمتلکات الخاصة:

نحرص یلع أخذ موافقة مسبقة عند التصویر داخل أماکن خاصة، ونغادر املکان إذا طلب منا ذلك. ویستثنی 
من ذلك:

• التصویر عند وقوع جریمة،
• التصویر عند وقوع حدث له أهمیة بالنسبة للرأي العام،  

• التصویر أثناء مرافقة الشرطة يف مداهمة.

املنافسة: 

• نثبت تمیزنا ذاتیًا، ودون الغض من أي جهة إعالمیة منافسة. وال نعد القنوات الترفیهیة ضمن املنافسین 
مهما لقیت من رواج، إذ ال نخلط بین الخدمة اإلخباریة وتلك الترفیهیة.

• نحترس من اتخاذ السبق الصحفي الفج وسیلة للمنافسة مع القنوات اإلخباریة األخرى. وال نقفز لتحقیق 
سبق إال بعد استیفاء املعاییر التحریریة، حرصًا یلع املصداقیة ونأیًا بأنفسنا عن إعالم اإلثارة، وطلبًا لثقة 

الجمهور یلع املدى البعید.
الریاضیة، مقدمة یلع  املنافسات  وحتی  والقالقل،  الحروب  تغطیة  الشبکة يف  العاملین يف  • سالمة 

السبق الصحفي. لیس هناك خبر یستحق حیاة صحفي أو سالمته.
• الرغبة يف تسجیل سبق لیست مبررًا تلقائیًا لقطع برنامج، فهذا یتم بقرار تحریري من مستوى عاٍل. وال 

یوسم الخبر بأنه عاجل إال بعد التأکد من أنه "جدید" و"مهم".
ال نضحي بقیم املهنة يف سبیل الربح املادي. وننفذ نشراتنا وبرامجنا يف ضوء اعتبارات سوق األفکار ال سوق 

األموال. وال ندع للمعلن مجاًال للتدخل يف مادتنا التحریریة.
 

عالقات العمل

حدة،   برنامج یلع  کل  العاملین يف  بین  الفریق  روح  تسود  أن  ینبغي  اإلعالمي جهد جماعي،  العمل   -  ١
األخبار   نشرات  إعداد  عند  اآلخر  والرأي  الرأي  احترام  ینبغي  ثم  من  العموم،  وجه  یلع  البرامج  کافة  ويف 
والبرامج، واالحتکام إلی ضوابط السلوك املهني، واالبتعاد عن اإلمالءات واألوامر والنواهي (دون أن  یعني 
ذلك تجرید قائد فریق العمل من سلطته التقدیریة عند اتخاذ القرارات، ألنه یتحمل تبعاتها سواء انفرد بها 

أو عمل برأي بقیة الزمالء).

٢ - املنصب أو االسم الوظیفي لیس رخصة لتجاهل أو تسفیه آراء أعضاء فریق العمل، وینبغي أن یحظی کل 
العاملین يف شبکة الجزیرة بالتقدیر واالحترام، وال یجوز لرئیس الفریق أن یحابي شخصًا أو مجموعة عند تقسیم 
العمل، بل یعطي کل شخص فرصة عادلة لیسهم يف إعداد وإنتاج املادة املراد بثها، دون اإلخالل بالتراتبیة 

الوظیفیة، (مع کامل التقدیر لحقیقة أن صحفیًا معینًا قد یکون أکثر إملامًا من غیره بشأن ما).

٣ - عالقة العمل تقوم یلع االحترام املتبادل، وال مکان فیها للضغائن الشخصیة، ومن ثم فإنه ال یسمح  البتة 
باملهاترات واملشاجرات بین الزمالء داخل مباني الشبکة، حتی ولو کان موضوع الخالف مهنیًا.

الرسمي،  بالعمل  املتعلقة  األمور  يف  املباشر  املسؤول  تخطي  وعدم  الوظیفیة،  التراتبیة  احترام  یجب   -  ٤
(فمثًال:  املنتج هو املسؤول عن إدارة الفریق الصحفي، وبالتالي یکون هو من یکلف الصحفي بما یراه ضروریًا من 
بمقتضی  الصحفي  عمل  اختلفا  فإن  أراد،  متی  ذلك  یناقشه يف  أن  وللصحفي  یراه،  الذي  القالب  وفق  أخبار 

توجیهات املنتج).
 

توجیهات عامة

١ - کل التوجیهات املعتمدة الصادرة عن مختلف األقسام والوحدات حول کیفیة تسییر العمل وإنجاز املهام 
تعتبر ملزمة ومکملة لهذا الدلیل.

٢ - یجب أن تنسجم کل التعمیمات التحریریة الصادرة مع القیم واملعاییر الواردة هنا.
٣ - یجب یلع الصحفیین واملراسلین واملدققین اللغویین واملترجمین ومسؤولي التحریر واملخرجین وفنیي 
التحریریة بشکل یومي، ألن ما یرد  الخاصة بالسیاسات  الرسمي والصفحات  البرید اإللکتروني  املونتاج متابعة 

فیها من تعمیمات تحریریة ملزم.



تصحیح الخطأ:

لدى وقوع خطأ تسارع الشبکة إلی تصحیحه يف النشرات أو البرامج الالحقة، أو يف اإلعادة. وتعتذر عما یقتضي 
االعتذار.

قد یقع الخطأ يف اسم أو رقم يف األخبار ألن املنتج أو الصحفي استخدم نسخة سابقة حدث بعدها تطور 
إخباري. وهذا یستلزم الحذر عند إعادة تقریر، کما تجب مراجعة املعلومات والصور األرشیفیة، ألنها قد تحتوي 

یلع معلومات أصبحت قدیمة، أو ألن فیها خطأ أصیًال.
من أکثر األخطاء شیوعًا ما یقع يف أسماء املواضع واألفراد. للمواضع: نسأل أحد أبناء املنطقة، ولألسماء: ال نتردد 

يف سؤال الضیف قبل املقابلة عن طریقة لفظ اسمه، حتی ال یحدث التصحیح یلع الهواء.
ويف حال بث مادة خبریة یثبت الحقًا أنها تتضمن خطأ جوهریًا يف املعلومة، أو تحوي إفادات غیر دقیقة أو 

غیر موثوق بها، یتم:

• اإلیعاز بعدم إعادة بثها،
• االعتذار عن الخطأ إن کان فیه تضلیل للمشاهد،

• إعادة بث املادة بعد تصحیح الخطأ، إن کانت تستحق اإلعادة،
• إذا کان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضیات اإلنصاف أن تعطی له الفرصة لیتولی التصحیح 

أو النفي، 
   مع الحرص یلع عدم نیله من سمعة الشبکة أو من "خصومه" أو من یخالفونه،

• إبالغ أیلع سلطة تحریریة  – شفاهًا ثم کتابة-  بالخطأ وکیفیة معالجته،
• نشر تصحیح الخطأ الجوهري یلع موقع الجزیرة نت،

• يف حال وقوع خطأ قد ُیصّنف يف إطار القذف أو التشهیر، یجري التصحیح بعد استشارة جهة قانونیة،
• یعمم التصحیح یلع أقسام الشبکة ذات الصلة کي ال یتکرر الوقوع يف الخطأ.

 

تضارب املصالح:

یتجنب العاملون يف شبکة الجزیرة کل ما یؤدي إلی تعارض بین مصالحهم املادیة أو املعنویة، ومصالح الشبکة. 
ویستشیر  املوظف رئیسه املباشر يف حالة الشك. یراعی ما یلي:

• یلع املوظف إبالغ رئیسه املباشر عن أي منفعة تعود یلع شخصه أو یلع أحد أقربائه من الدرجة األولی 
(الزوج، والوالدین، واألبناء، واإلخوة) وفیها ما قد یشتبه بکونه تضاربًا يف املصالح (تعاقدات تتصل بتورید 

أجهزة أو تقدیم خدمات للشبکة، أو وظیفة إعالمیة لدى مؤسسة أخرى، أو عمل جانبي مع جهة أخرى).
• ال یجوز للعاملین يف شبکة الجزیرة امتالك حصص أو العمل لحساب وسیلة إعالم منافسة، أو شرکة لها 
إال   – أجر  بغیر  أو  بأجر   – الشبکة  خارج  إضايف  بعمل  الجزیرة  موظف  یقوم  وال  مالیة.  عالقة  الجزیرة  مع 

بموافقة خطیة من املدیر العام  للشبکة.      
• ال یجوز ملوظف الجزیرة قبول الهدایا املادیة (کتذاکر السفر، والضیافة الفندقیة) إال من خالل إدارة الشبکة. 
وال یشمل ذلك الهدایا الرمزیة (کالدروع التکریمیة وشهادات التقدیر) التي ال یضیر قبولها سمعة الشبکة، 

ویجب إعالم اإلدارة بهذه الهدایا لتحدید جهة االحتفاظ بها.
• تفترض الشبکة حسن النیة يف العالقات التي یقیمها املوظف مع الجهات الخارجیة، واملوظف حر يف 

انتماءاته السیاسیة والفکریة شریطة أال یؤثر ذلك یلع ممارسته املهنیة يف شبکة الجزیرة.

الخصوصیة وجمع املعلومات:

لعامة الناس حق يف الحفاظ یلع خصوصیتهم أکبر مما للشخصیات العامة أو للساعین للسلطة واألضواء. وال 
یجوز اقتحام الحیاة الخاصة للناس العادیین؛ وحتی للشخصیات العامة فإن ذلك غیر جائز إال بوجود مسوغ مهني 

وأخالقي قوي.

• یجب التأکد من أن من یدلون بآراء وإفادات للشبکة یدرکون أنها ستذاع منسوبة إلیهم.
• إذا أصبحت الشؤون الخاصة لشخصیة عامة موضوعًا یستحق التحري نقوم بذلك بعد الرجوع إلی مستوى 

تحریري متقدم، وشرط تجنب التشهیر واإلسفاف.
• عند التصویر يف أماکن عامة نفعل ذلك بشکل علني، ونحرص یلع تنبیه املوجودین يف املکان شفاهًا 

أو بالفتة، لیتسنی ملن ال یرغب يف الظهور االبتعاد عن مجال العدسة.
التصویر يف شارع جرت فیه  • ال نقحم غیر املعنیین بالحدث یلع نحو قد یعرضهم للشبهة (کأن یتم 

مداهمة لوکر مخدرات، ویظهر بعض املارة ممن ال عالقة لهم بالحدث).
• ال نستخدم اللقطات املوحیة يف غیر موضعها (فلقطة مقربة لوجه شخص أثناء الحدیث عن اختالس 

مثًال، قد تفسر بأنها تعریض به)، وهذا قد یجر مساءلة قانونیة.

الکامیرات واملیکروفونات املخفیة:

قد تستخدم أجهزة التسجیل والتصویر املخفیة يف التقاریر االستقصائیة، لکن يف هذا محذورًا أخالقیًا ومهنیًا. 
والتسجیالت السریة انتهاك للخصوصیة، غیر أنها تکون مسوغة إذا کان الدافع کشف انتهاك أکبر، أو تسلیط 

الضوء یلع جرائم أو فظائع. ويف کل حال ال نقوم بالتوثیق بسریة إال بثالثة شروط:

• أن تکون القضیة املثارة شأنًا عامًا،
• أن تتعلق املسألة بجرائم أو انتهاکات ضد املجتمع، أو فئات منه،

• أن یستحیل جمع املعلومات بطریقة أخرى.

القرار ال یعني بث املادة  القیام بتوثیق سري. والحصول یلع هذا  إداري من مستوى عاٍل قبل  وال بد من قرار 
تلقائیًا، بل ال بد أن یأذن مدیر األخبار ببث املادة آخذًا يف االعتبار الظرف املحیط بالقضیة يف وقت البث، وبعد 

فحص املادة بدقة. ویظل التوثیق بالصوت أو بالصورة بشکل سري الخیار األخیر.

التصویر داخل املمتلکات الخاصة:

نحرص یلع أخذ موافقة مسبقة عند التصویر داخل أماکن خاصة، ونغادر املکان إذا طلب منا ذلك. ویستثنی 
من ذلك:

• التصویر عند وقوع جریمة،
• التصویر عند وقوع حدث له أهمیة بالنسبة للرأي العام،  

• التصویر أثناء مرافقة الشرطة يف مداهمة.

املنافسة: 

• نثبت تمیزنا ذاتیًا، ودون الغض من أي جهة إعالمیة منافسة. وال نعد القنوات الترفیهیة ضمن املنافسین 
مهما لقیت من رواج، إذ ال نخلط بین الخدمة اإلخباریة وتلك الترفیهیة.

• نحترس من اتخاذ السبق الصحفي الفج وسیلة للمنافسة مع القنوات اإلخباریة األخرى. وال نقفز لتحقیق 
سبق إال بعد استیفاء املعاییر التحریریة، حرصًا یلع املصداقیة ونأیًا بأنفسنا عن إعالم اإلثارة، وطلبًا لثقة 

الجمهور یلع املدى البعید.
الریاضیة، مقدمة یلع  املنافسات  وحتی  والقالقل،  الحروب  تغطیة  الشبکة يف  العاملین يف  • سالمة 

السبق الصحفي. لیس هناك خبر یستحق حیاة صحفي أو سالمته.
• الرغبة يف تسجیل سبق لیست مبررًا تلقائیًا لقطع برنامج، فهذا یتم بقرار تحریري من مستوى عاٍل. وال 

یوسم الخبر بأنه عاجل إال بعد التأکد من أنه "جدید" و"مهم".
ال نضحي بقیم املهنة يف سبیل الربح املادي. وننفذ نشراتنا وبرامجنا يف ضوء اعتبارات سوق األفکار ال سوق 

األموال. وال ندع للمعلن مجاًال للتدخل يف مادتنا التحریریة.
 

عالقات العمل

حدة،   برنامج یلع  کل  العاملین يف  بین  الفریق  روح  تسود  أن  ینبغي  اإلعالمي جهد جماعي،  العمل   -  ١
األخبار   نشرات  إعداد  عند  اآلخر  والرأي  الرأي  احترام  ینبغي  ثم  من  العموم،  وجه  یلع  البرامج  کافة  ويف 
والبرامج، واالحتکام إلی ضوابط السلوك املهني، واالبتعاد عن اإلمالءات واألوامر والنواهي (دون أن  یعني 
ذلك تجرید قائد فریق العمل من سلطته التقدیریة عند اتخاذ القرارات، ألنه یتحمل تبعاتها سواء انفرد بها 

أو عمل برأي بقیة الزمالء).

٢ - املنصب أو االسم الوظیفي لیس رخصة لتجاهل أو تسفیه آراء أعضاء فریق العمل، وینبغي أن یحظی کل 
العاملین يف شبکة الجزیرة بالتقدیر واالحترام، وال یجوز لرئیس الفریق أن یحابي شخصًا أو مجموعة عند تقسیم 
العمل، بل یعطي کل شخص فرصة عادلة لیسهم يف إعداد وإنتاج املادة املراد بثها، دون اإلخالل بالتراتبیة 

الوظیفیة، (مع کامل التقدیر لحقیقة أن صحفیًا معینًا قد یکون أکثر إملامًا من غیره بشأن ما).

٣ - عالقة العمل تقوم یلع االحترام املتبادل، وال مکان فیها للضغائن الشخصیة، ومن ثم فإنه ال یسمح  البتة 
باملهاترات واملشاجرات بین الزمالء داخل مباني الشبکة، حتی ولو کان موضوع الخالف مهنیًا.

الرسمي،  بالعمل  املتعلقة  األمور  يف  املباشر  املسؤول  تخطي  وعدم  الوظیفیة،  التراتبیة  احترام  یجب   -  ٤
(فمثًال:  املنتج هو املسؤول عن إدارة الفریق الصحفي، وبالتالي یکون هو من یکلف الصحفي بما یراه ضروریًا من 
بمقتضی  الصحفي  عمل  اختلفا  فإن  أراد،  متی  ذلك  یناقشه يف  أن  وللصحفي  یراه،  الذي  القالب  وفق  أخبار 

توجیهات املنتج).
 

توجیهات عامة

١ - کل التوجیهات املعتمدة الصادرة عن مختلف األقسام والوحدات حول کیفیة تسییر العمل وإنجاز املهام 
تعتبر ملزمة ومکملة لهذا الدلیل.

٢ - یجب أن تنسجم کل التعمیمات التحریریة الصادرة مع القیم واملعاییر الواردة هنا.
٣ - یجب یلع الصحفیین واملراسلین واملدققین اللغویین واملترجمین ومسؤولي التحریر واملخرجین وفنیي 
التحریریة بشکل یومي، ألن ما یرد  الخاصة بالسیاسات  الرسمي والصفحات  البرید اإللکتروني  املونتاج متابعة 

فیها من تعمیمات تحریریة ملزم.



تصحیح الخطأ:

لدى وقوع خطأ تسارع الشبکة إلی تصحیحه يف النشرات أو البرامج الالحقة، أو يف اإلعادة. وتعتذر عما یقتضي 
االعتذار.

قد یقع الخطأ يف اسم أو رقم يف األخبار ألن املنتج أو الصحفي استخدم نسخة سابقة حدث بعدها تطور 
إخباري. وهذا یستلزم الحذر عند إعادة تقریر، کما تجب مراجعة املعلومات والصور األرشیفیة، ألنها قد تحتوي 

یلع معلومات أصبحت قدیمة، أو ألن فیها خطأ أصیًال.
من أکثر األخطاء شیوعًا ما یقع يف أسماء املواضع واألفراد. للمواضع: نسأل أحد أبناء املنطقة، ولألسماء: ال نتردد 

يف سؤال الضیف قبل املقابلة عن طریقة لفظ اسمه، حتی ال یحدث التصحیح یلع الهواء.
ويف حال بث مادة خبریة یثبت الحقًا أنها تتضمن خطأ جوهریًا يف املعلومة، أو تحوي إفادات غیر دقیقة أو 

غیر موثوق بها، یتم:

• اإلیعاز بعدم إعادة بثها،
• االعتذار عن الخطأ إن کان فیه تضلیل للمشاهد،

• إعادة بث املادة بعد تصحیح الخطأ، إن کانت تستحق اإلعادة،
• إذا کان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضیات اإلنصاف أن تعطی له الفرصة لیتولی التصحیح 

أو النفي، 
   مع الحرص یلع عدم نیله من سمعة الشبکة أو من "خصومه" أو من یخالفونه،

• إبالغ أیلع سلطة تحریریة  – شفاهًا ثم کتابة-  بالخطأ وکیفیة معالجته،
• نشر تصحیح الخطأ الجوهري یلع موقع الجزیرة نت،

• يف حال وقوع خطأ قد ُیصّنف يف إطار القذف أو التشهیر، یجري التصحیح بعد استشارة جهة قانونیة،
• یعمم التصحیح یلع أقسام الشبکة ذات الصلة کي ال یتکرر الوقوع يف الخطأ.

 

تضارب املصالح:

یتجنب العاملون يف شبکة الجزیرة کل ما یؤدي إلی تعارض بین مصالحهم املادیة أو املعنویة، ومصالح الشبکة. 
ویستشیر  املوظف رئیسه املباشر يف حالة الشك. یراعی ما یلي:

• یلع املوظف إبالغ رئیسه املباشر عن أي منفعة تعود یلع شخصه أو یلع أحد أقربائه من الدرجة األولی 
(الزوج، والوالدین، واألبناء، واإلخوة) وفیها ما قد یشتبه بکونه تضاربًا يف املصالح (تعاقدات تتصل بتورید 

أجهزة أو تقدیم خدمات للشبکة، أو وظیفة إعالمیة لدى مؤسسة أخرى، أو عمل جانبي مع جهة أخرى).
• ال یجوز للعاملین يف شبکة الجزیرة امتالك حصص أو العمل لحساب وسیلة إعالم منافسة، أو شرکة لها 
إال   – أجر  بغیر  أو  بأجر   – الشبکة  خارج  إضايف  بعمل  الجزیرة  موظف  یقوم  وال  مالیة.  عالقة  الجزیرة  مع 

بموافقة خطیة من املدیر العام  للشبکة.      
• ال یجوز ملوظف الجزیرة قبول الهدایا املادیة (کتذاکر السفر، والضیافة الفندقیة) إال من خالل إدارة الشبکة. 
وال یشمل ذلك الهدایا الرمزیة (کالدروع التکریمیة وشهادات التقدیر) التي ال یضیر قبولها سمعة الشبکة، 

ویجب إعالم اإلدارة بهذه الهدایا لتحدید جهة االحتفاظ بها.
• تفترض الشبکة حسن النیة يف العالقات التي یقیمها املوظف مع الجهات الخارجیة، واملوظف حر يف 

انتماءاته السیاسیة والفکریة شریطة أال یؤثر ذلك یلع ممارسته املهنیة يف شبکة الجزیرة.

الخصوصیة وجمع املعلومات:

لعامة الناس حق يف الحفاظ یلع خصوصیتهم أکبر مما للشخصیات العامة أو للساعین للسلطة واألضواء. وال 
یجوز اقتحام الحیاة الخاصة للناس العادیین؛ وحتی للشخصیات العامة فإن ذلك غیر جائز إال بوجود مسوغ مهني 

وأخالقي قوي.

• یجب التأکد من أن من یدلون بآراء وإفادات للشبکة یدرکون أنها ستذاع منسوبة إلیهم.
• إذا أصبحت الشؤون الخاصة لشخصیة عامة موضوعًا یستحق التحري نقوم بذلك بعد الرجوع إلی مستوى 

تحریري متقدم، وشرط تجنب التشهیر واإلسفاف.
• عند التصویر يف أماکن عامة نفعل ذلك بشکل علني، ونحرص یلع تنبیه املوجودین يف املکان شفاهًا 

أو بالفتة، لیتسنی ملن ال یرغب يف الظهور االبتعاد عن مجال العدسة.
التصویر يف شارع جرت فیه  • ال نقحم غیر املعنیین بالحدث یلع نحو قد یعرضهم للشبهة (کأن یتم 

مداهمة لوکر مخدرات، ویظهر بعض املارة ممن ال عالقة لهم بالحدث).
• ال نستخدم اللقطات املوحیة يف غیر موضعها (فلقطة مقربة لوجه شخص أثناء الحدیث عن اختالس 

مثًال، قد تفسر بأنها تعریض به)، وهذا قد یجر مساءلة قانونیة.

الکامیرات واملیکروفونات املخفیة:

قد تستخدم أجهزة التسجیل والتصویر املخفیة يف التقاریر االستقصائیة، لکن يف هذا محذورًا أخالقیًا ومهنیًا. 
والتسجیالت السریة انتهاك للخصوصیة، غیر أنها تکون مسوغة إذا کان الدافع کشف انتهاك أکبر، أو تسلیط 

الضوء یلع جرائم أو فظائع. ويف کل حال ال نقوم بالتوثیق بسریة إال بثالثة شروط:

• أن تکون القضیة املثارة شأنًا عامًا،
• أن تتعلق املسألة بجرائم أو انتهاکات ضد املجتمع، أو فئات منه،

• أن یستحیل جمع املعلومات بطریقة أخرى.

القرار ال یعني بث املادة  القیام بتوثیق سري. والحصول یلع هذا  إداري من مستوى عاٍل قبل  وال بد من قرار 
تلقائیًا، بل ال بد أن یأذن مدیر األخبار ببث املادة آخذًا يف االعتبار الظرف املحیط بالقضیة يف وقت البث، وبعد 

فحص املادة بدقة. ویظل التوثیق بالصوت أو بالصورة بشکل سري الخیار األخیر.

التصویر داخل املمتلکات الخاصة:

نحرص یلع أخذ موافقة مسبقة عند التصویر داخل أماکن خاصة، ونغادر املکان إذا طلب منا ذلك. ویستثنی 
من ذلك:

• التصویر عند وقوع جریمة،
• التصویر عند وقوع حدث له أهمیة بالنسبة للرأي العام،  

• التصویر أثناء مرافقة الشرطة يف مداهمة.

املنافسة: 

• نثبت تمیزنا ذاتیًا، ودون الغض من أي جهة إعالمیة منافسة. وال نعد القنوات الترفیهیة ضمن املنافسین 
مهما لقیت من رواج، إذ ال نخلط بین الخدمة اإلخباریة وتلك الترفیهیة.

• نحترس من اتخاذ السبق الصحفي الفج وسیلة للمنافسة مع القنوات اإلخباریة األخرى. وال نقفز لتحقیق 
سبق إال بعد استیفاء املعاییر التحریریة، حرصًا یلع املصداقیة ونأیًا بأنفسنا عن إعالم اإلثارة، وطلبًا لثقة 

الجمهور یلع املدى البعید.
الریاضیة، مقدمة یلع  املنافسات  وحتی  والقالقل،  الحروب  تغطیة  الشبکة يف  العاملین يف  • سالمة 

السبق الصحفي. لیس هناك خبر یستحق حیاة صحفي أو سالمته.
• الرغبة يف تسجیل سبق لیست مبررًا تلقائیًا لقطع برنامج، فهذا یتم بقرار تحریري من مستوى عاٍل. وال 

یوسم الخبر بأنه عاجل إال بعد التأکد من أنه "جدید" و"مهم".
ال نضحي بقیم املهنة يف سبیل الربح املادي. وننفذ نشراتنا وبرامجنا يف ضوء اعتبارات سوق األفکار ال سوق 

األموال. وال ندع للمعلن مجاًال للتدخل يف مادتنا التحریریة.
 

عالقات العمل

حدة،   برنامج یلع  کل  العاملین يف  بین  الفریق  روح  تسود  أن  ینبغي  اإلعالمي جهد جماعي،  العمل   -  ١
األخبار   نشرات  إعداد  عند  اآلخر  والرأي  الرأي  احترام  ینبغي  ثم  من  العموم،  وجه  یلع  البرامج  کافة  ويف 
والبرامج، واالحتکام إلی ضوابط السلوك املهني، واالبتعاد عن اإلمالءات واألوامر والنواهي (دون أن  یعني 
ذلك تجرید قائد فریق العمل من سلطته التقدیریة عند اتخاذ القرارات، ألنه یتحمل تبعاتها سواء انفرد بها 

أو عمل برأي بقیة الزمالء).

٢ - املنصب أو االسم الوظیفي لیس رخصة لتجاهل أو تسفیه آراء أعضاء فریق العمل، وینبغي أن یحظی کل 
العاملین يف شبکة الجزیرة بالتقدیر واالحترام، وال یجوز لرئیس الفریق أن یحابي شخصًا أو مجموعة عند تقسیم 
العمل، بل یعطي کل شخص فرصة عادلة لیسهم يف إعداد وإنتاج املادة املراد بثها، دون اإلخالل بالتراتبیة 

الوظیفیة، (مع کامل التقدیر لحقیقة أن صحفیًا معینًا قد یکون أکثر إملامًا من غیره بشأن ما).

٣ - عالقة العمل تقوم یلع االحترام املتبادل، وال مکان فیها للضغائن الشخصیة، ومن ثم فإنه ال یسمح  البتة 
باملهاترات واملشاجرات بین الزمالء داخل مباني الشبکة، حتی ولو کان موضوع الخالف مهنیًا.

الرسمي،  بالعمل  املتعلقة  األمور  يف  املباشر  املسؤول  تخطي  وعدم  الوظیفیة،  التراتبیة  احترام  یجب   -  ٤
(فمثًال:  املنتج هو املسؤول عن إدارة الفریق الصحفي، وبالتالي یکون هو من یکلف الصحفي بما یراه ضروریًا من 
بمقتضی  الصحفي  عمل  اختلفا  فإن  أراد،  متی  ذلك  یناقشه يف  أن  وللصحفي  یراه،  الذي  القالب  وفق  أخبار 

توجیهات املنتج).
 

توجیهات عامة

١ - کل التوجیهات املعتمدة الصادرة عن مختلف األقسام والوحدات حول کیفیة تسییر العمل وإنجاز املهام 
تعتبر ملزمة ومکملة لهذا الدلیل.

٢ - یجب أن تنسجم کل التعمیمات التحریریة الصادرة مع القیم واملعاییر الواردة هنا.
٣ - یجب یلع الصحفیین واملراسلین واملدققین اللغویین واملترجمین ومسؤولي التحریر واملخرجین وفنیي 
التحریریة بشکل یومي، ألن ما یرد  الخاصة بالسیاسات  الرسمي والصفحات  البرید اإللکتروني  املونتاج متابعة 

فیها من تعمیمات تحریریة ملزم.



تصحیح الخطأ:

لدى وقوع خطأ تسارع الشبکة إلی تصحیحه يف النشرات أو البرامج الالحقة، أو يف اإلعادة. وتعتذر عما یقتضي 
االعتذار.

قد یقع الخطأ يف اسم أو رقم يف األخبار ألن املنتج أو الصحفي استخدم نسخة سابقة حدث بعدها تطور 
إخباري. وهذا یستلزم الحذر عند إعادة تقریر، کما تجب مراجعة املعلومات والصور األرشیفیة، ألنها قد تحتوي 

یلع معلومات أصبحت قدیمة، أو ألن فیها خطأ أصیًال.
من أکثر األخطاء شیوعًا ما یقع يف أسماء املواضع واألفراد. للمواضع: نسأل أحد أبناء املنطقة، ولألسماء: ال نتردد 

يف سؤال الضیف قبل املقابلة عن طریقة لفظ اسمه، حتی ال یحدث التصحیح یلع الهواء.
ويف حال بث مادة خبریة یثبت الحقًا أنها تتضمن خطأ جوهریًا يف املعلومة، أو تحوي إفادات غیر دقیقة أو 

غیر موثوق بها، یتم:

• اإلیعاز بعدم إعادة بثها،
• االعتذار عن الخطأ إن کان فیه تضلیل للمشاهد،

• إعادة بث املادة بعد تصحیح الخطأ، إن کانت تستحق اإلعادة،
• إذا کان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضیات اإلنصاف أن تعطی له الفرصة لیتولی التصحیح 

أو النفي، 
   مع الحرص یلع عدم نیله من سمعة الشبکة أو من "خصومه" أو من یخالفونه،

• إبالغ أیلع سلطة تحریریة  – شفاهًا ثم کتابة-  بالخطأ وکیفیة معالجته،
• نشر تصحیح الخطأ الجوهري یلع موقع الجزیرة نت،

• يف حال وقوع خطأ قد ُیصّنف يف إطار القذف أو التشهیر، یجري التصحیح بعد استشارة جهة قانونیة،
• یعمم التصحیح یلع أقسام الشبکة ذات الصلة کي ال یتکرر الوقوع يف الخطأ.

 

تضارب املصالح:

یتجنب العاملون يف شبکة الجزیرة کل ما یؤدي إلی تعارض بین مصالحهم املادیة أو املعنویة، ومصالح الشبکة. 
ویستشیر  املوظف رئیسه املباشر يف حالة الشك. یراعی ما یلي:

• یلع املوظف إبالغ رئیسه املباشر عن أي منفعة تعود یلع شخصه أو یلع أحد أقربائه من الدرجة األولی 
(الزوج، والوالدین، واألبناء، واإلخوة) وفیها ما قد یشتبه بکونه تضاربًا يف املصالح (تعاقدات تتصل بتورید 

أجهزة أو تقدیم خدمات للشبکة، أو وظیفة إعالمیة لدى مؤسسة أخرى، أو عمل جانبي مع جهة أخرى).
• ال یجوز للعاملین يف شبکة الجزیرة امتالك حصص أو العمل لحساب وسیلة إعالم منافسة، أو شرکة لها 
إال   – أجر  بغیر  أو  بأجر   – الشبکة  خارج  إضايف  بعمل  الجزیرة  موظف  یقوم  وال  مالیة.  عالقة  الجزیرة  مع 

بموافقة خطیة من املدیر العام  للشبکة.      
• ال یجوز ملوظف الجزیرة قبول الهدایا املادیة (کتذاکر السفر، والضیافة الفندقیة) إال من خالل إدارة الشبکة. 
وال یشمل ذلك الهدایا الرمزیة (کالدروع التکریمیة وشهادات التقدیر) التي ال یضیر قبولها سمعة الشبکة، 

ویجب إعالم اإلدارة بهذه الهدایا لتحدید جهة االحتفاظ بها.
• تفترض الشبکة حسن النیة يف العالقات التي یقیمها املوظف مع الجهات الخارجیة، واملوظف حر يف 

انتماءاته السیاسیة والفکریة شریطة أال یؤثر ذلك یلع ممارسته املهنیة يف شبکة الجزیرة.

الخصوصیة وجمع املعلومات:

لعامة الناس حق يف الحفاظ یلع خصوصیتهم أکبر مما للشخصیات العامة أو للساعین للسلطة واألضواء. وال 
یجوز اقتحام الحیاة الخاصة للناس العادیین؛ وحتی للشخصیات العامة فإن ذلك غیر جائز إال بوجود مسوغ مهني 

وأخالقي قوي.

• یجب التأکد من أن من یدلون بآراء وإفادات للشبکة یدرکون أنها ستذاع منسوبة إلیهم.
• إذا أصبحت الشؤون الخاصة لشخصیة عامة موضوعًا یستحق التحري نقوم بذلك بعد الرجوع إلی مستوى 

تحریري متقدم، وشرط تجنب التشهیر واإلسفاف.
• عند التصویر يف أماکن عامة نفعل ذلك بشکل علني، ونحرص یلع تنبیه املوجودین يف املکان شفاهًا 

أو بالفتة، لیتسنی ملن ال یرغب يف الظهور االبتعاد عن مجال العدسة.
التصویر يف شارع جرت فیه  • ال نقحم غیر املعنیین بالحدث یلع نحو قد یعرضهم للشبهة (کأن یتم 

مداهمة لوکر مخدرات، ویظهر بعض املارة ممن ال عالقة لهم بالحدث).
• ال نستخدم اللقطات املوحیة يف غیر موضعها (فلقطة مقربة لوجه شخص أثناء الحدیث عن اختالس 

مثًال، قد تفسر بأنها تعریض به)، وهذا قد یجر مساءلة قانونیة.

الکامیرات واملیکروفونات املخفیة:

قد تستخدم أجهزة التسجیل والتصویر املخفیة يف التقاریر االستقصائیة، لکن يف هذا محذورًا أخالقیًا ومهنیًا. 
والتسجیالت السریة انتهاك للخصوصیة، غیر أنها تکون مسوغة إذا کان الدافع کشف انتهاك أکبر، أو تسلیط 

الضوء یلع جرائم أو فظائع. ويف کل حال ال نقوم بالتوثیق بسریة إال بثالثة شروط:

• أن تکون القضیة املثارة شأنًا عامًا،
• أن تتعلق املسألة بجرائم أو انتهاکات ضد املجتمع، أو فئات منه،

• أن یستحیل جمع املعلومات بطریقة أخرى.

القرار ال یعني بث املادة  القیام بتوثیق سري. والحصول یلع هذا  إداري من مستوى عاٍل قبل  وال بد من قرار 
تلقائیًا، بل ال بد أن یأذن مدیر األخبار ببث املادة آخذًا يف االعتبار الظرف املحیط بالقضیة يف وقت البث، وبعد 

فحص املادة بدقة. ویظل التوثیق بالصوت أو بالصورة بشکل سري الخیار األخیر.

التصویر داخل املمتلکات الخاصة:

نحرص یلع أخذ موافقة مسبقة عند التصویر داخل أماکن خاصة، ونغادر املکان إذا طلب منا ذلك. ویستثنی 
من ذلك:

• التصویر عند وقوع جریمة،
• التصویر عند وقوع حدث له أهمیة بالنسبة للرأي العام،  

• التصویر أثناء مرافقة الشرطة يف مداهمة.

املنافسة: 

• نثبت تمیزنا ذاتیًا، ودون الغض من أي جهة إعالمیة منافسة. وال نعد القنوات الترفیهیة ضمن املنافسین 
مهما لقیت من رواج، إذ ال نخلط بین الخدمة اإلخباریة وتلك الترفیهیة.

• نحترس من اتخاذ السبق الصحفي الفج وسیلة للمنافسة مع القنوات اإلخباریة األخرى. وال نقفز لتحقیق 
سبق إال بعد استیفاء املعاییر التحریریة، حرصًا یلع املصداقیة ونأیًا بأنفسنا عن إعالم اإلثارة، وطلبًا لثقة 

الجمهور یلع املدى البعید.
الریاضیة، مقدمة یلع  املنافسات  وحتی  والقالقل،  الحروب  تغطیة  الشبکة يف  العاملین يف  • سالمة 

السبق الصحفي. لیس هناك خبر یستحق حیاة صحفي أو سالمته.
• الرغبة يف تسجیل سبق لیست مبررًا تلقائیًا لقطع برنامج، فهذا یتم بقرار تحریري من مستوى عاٍل. وال 

یوسم الخبر بأنه عاجل إال بعد التأکد من أنه "جدید" و"مهم".
ال نضحي بقیم املهنة يف سبیل الربح املادي. وننفذ نشراتنا وبرامجنا يف ضوء اعتبارات سوق األفکار ال سوق 

األموال. وال ندع للمعلن مجاًال للتدخل يف مادتنا التحریریة.
 

عالقات العمل

حدة،   برنامج یلع  کل  العاملین يف  بین  الفریق  روح  تسود  أن  ینبغي  اإلعالمي جهد جماعي،  العمل   -  ١
األخبار   نشرات  إعداد  عند  اآلخر  والرأي  الرأي  احترام  ینبغي  ثم  من  العموم،  وجه  یلع  البرامج  کافة  ويف 
والبرامج، واالحتکام إلی ضوابط السلوك املهني، واالبتعاد عن اإلمالءات واألوامر والنواهي (دون أن  یعني 
ذلك تجرید قائد فریق العمل من سلطته التقدیریة عند اتخاذ القرارات، ألنه یتحمل تبعاتها سواء انفرد بها 

أو عمل برأي بقیة الزمالء).

٢ - املنصب أو االسم الوظیفي لیس رخصة لتجاهل أو تسفیه آراء أعضاء فریق العمل، وینبغي أن یحظی کل 
العاملین يف شبکة الجزیرة بالتقدیر واالحترام، وال یجوز لرئیس الفریق أن یحابي شخصًا أو مجموعة عند تقسیم 
العمل، بل یعطي کل شخص فرصة عادلة لیسهم يف إعداد وإنتاج املادة املراد بثها، دون اإلخالل بالتراتبیة 

الوظیفیة، (مع کامل التقدیر لحقیقة أن صحفیًا معینًا قد یکون أکثر إملامًا من غیره بشأن ما).

٣ - عالقة العمل تقوم یلع االحترام املتبادل، وال مکان فیها للضغائن الشخصیة، ومن ثم فإنه ال یسمح  البتة 
باملهاترات واملشاجرات بین الزمالء داخل مباني الشبکة، حتی ولو کان موضوع الخالف مهنیًا.

الرسمي،  بالعمل  املتعلقة  األمور  يف  املباشر  املسؤول  تخطي  وعدم  الوظیفیة،  التراتبیة  احترام  یجب   -  ٤
(فمثًال:  املنتج هو املسؤول عن إدارة الفریق الصحفي، وبالتالي یکون هو من یکلف الصحفي بما یراه ضروریًا من 
بمقتضی  الصحفي  عمل  اختلفا  فإن  أراد،  متی  ذلك  یناقشه يف  أن  وللصحفي  یراه،  الذي  القالب  وفق  أخبار 

توجیهات املنتج).
 

توجیهات عامة

١ - کل التوجیهات املعتمدة الصادرة عن مختلف األقسام والوحدات حول کیفیة تسییر العمل وإنجاز املهام 
تعتبر ملزمة ومکملة لهذا الدلیل.

٢ - یجب أن تنسجم کل التعمیمات التحریریة الصادرة مع القیم واملعاییر الواردة هنا.
٣ - یجب یلع الصحفیین واملراسلین واملدققین اللغویین واملترجمین ومسؤولي التحریر واملخرجین وفنیي 
التحریریة بشکل یومي، ألن ما یرد  الخاصة بالسیاسات  الرسمي والصفحات  البرید اإللکتروني  املونتاج متابعة 

فیها من تعمیمات تحریریة ملزم.


