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 االخالقيات االعالمية ومعاييخ الممارسة المينية 
 

 :  الممخص
لة أمدو ،  االحتخاؼ يتسس إال يلعبلم اإلصفات  مغ يشقرو ال رحفي،الالسػاشغ  أصبح    
 غ خ ىي وسائل ججيجااللعبلـ ال تصبيقات ونطخا الف،  بالسيشةالسيشي واالخبلقي الخاص تشطيع ال

 ، ف يا السيشياالخبلقي و  الدمػؾ ضبط رعػبةلونطخا  ، حكيقة قػان غ بأؼ ةمحكػم وغ خ ةمشطس
 تشصبق التيفي الػاقع الحكيقي و  التشطيسية الحمػؿ مغ العجيجاال اف واقع الحاؿ يذ خ الى  وجػد 

شاقر ما مجػ امكانية غ ىحا االتجاه تشصمق اشكالية ىحا البحث الحؼ يوم ، االفتخاضي الػاقع لعمى
 الشػاحياف كانت مغ  الدايبخؼ وضع وتحجيج اشار تشطيسي يحكع لعسميات الشذخ في الفزاء 

 . ؟ ةينالخبلقية والتشطيسية و القانػ ا

لبلشار التشطيسي والقانػني والتذخيعي الخاص بالجسعية لعخض ونقج تحم مي وييجؼ البحث الى  
وم ثاؽ  BBCو  ، ورويتخز، وكالة الرحافة الفخندية ، و  لسحخريغااألم خكية لشاشخؼ األخبار و 
، والقانػف الرادر مغ " السجمذ الػزارؼ االوربي"  مقاشعة ك بيظ الف جرالية السيشية لرحافي  

 في العفة' قانػف و  ، مارات العخبية الستحجةالدولة ادستػر  ستخجاـ االلعبلـ الججيج فيضػابط او 



واتبعت الباحثة السشيج السدح باسمػبو الكيفي ذو البعج الشقجؼ ، وىػ ،  األمخيكي 'االتراالت
 وقج تع التػصل الى الشتائج االتية : ، احج السشاىج الستبعة في بحػث االلعبلـ 

 ، لكغالقالعجؼ  اإللعبلـ غقػان  مغ ججيج ج ل إلى حاجةبالسػضػلعة  االلعبلمية تذخيعاتال إف .0
االتراؿ،  ثػرة ومعصيات السجتسع لحاجات جادة دراسة بعج غالقػان  ىحه إصجار يتع أف يجب
 صشالعة تصػيخ في الحخية ىحه تديع ح ث ،القالعجؼ االلعبلـ حخية غالقػان  ىحه تكفل وأف

 الب ئة في العامم غ لعمى السفخوضة الػاجبات تشصبقفزبل لعغ امكانية ،  واالتراؿ االلعبلـ
  .بعزيا تصب ق في صعػبات ثسة أف إال أيزًا، اإللكتخونية الب ئة في العامم غ لعمى التقم جية

ثع إف ، ، لكشيا تفدح في السجاؿ واسًعا لبلجتياد القزائي قػالعج إجباريةو زع قػان غ تإف الجوؿ  .2
، فتدخؼ لعمى  ومعاي خ، يتع التػافق بذأنيا السسارسة اإللعبلمية نفديا غالًبا ما تدغ  أخبلقيات

لمرحاف  غ  غ خ قادرة لعمى ضبط تسػجات الحخيةوىي  شاشخيغ لعمى حج سػاءاللعبلم  غ و اإل
 . شصاقات أكثخ سعةل االجتساعية  نتقاؿ مدتػيات السدووليةذلظ ال، و السػاشش غ

 أذ ،لتشطيسات االخبلقية وفق ما اكجت لعميو اغمب الجسات خ والقػان غ وا الحخية معصى مصمق اف .3
كػف مادة تال يجب أف ، بل و  التذخيع لمتقش غ أو اال يجب بأية حاؿ مغ األحػاؿ، إخزالعي

ال يسكشو ضبط األنذصة الستحخكة والستسػجة، الجشائي أف القانػف فزبل مغ لبلجتياد 
 . لتق يع الحاتيالخقابة الحاتية و لعسميات التخش ج في االستخجاـ الى فػض وتتخؾ تواألفزل، أف 

 االطار المنيجي واالجخائي
مػاقع في  سيشي ةال االشخ القانػنية والتشطيسية واالخبلقيةامكانية تصب ق  ترعب   :  مذكمةأواًل  ال

والزػابط مع  ،  الرشالعة مع التجخبةو ،  تتجاخل الحخفة مع اليػايةل التذبيظ االجتسالعي ، نطخًا 
، فجسيع الستػاججيغ في والرحافي السيشي مع السػاشغ الرحافي  ، والسيشة مع التدمية، االنفبلت 

ويشذخوا أخبارا وأفكارا وآراء ، يكتبػا يقػمػا بالتغصية الرحفية وأف لجييع فخصة أف الفزاء الدايبخؼ 
ة ، وااللتداـ األخبلقيات السيشي، فكيف يسكغ تصب ق  باالخباروأف يرػروا ويتبللعبػا ، وتقاريخ 

، ومغ ىحا االتجاه تشصمق اشكالية ىحه الػرقة العمسية التي ذخيعي والقانػني والكيسي شار التباال
اف  الدايبخؼ لعسميات الشذخ في الفزاء تشاقر ما مجػ امكانية وضع وتحجيج اشار تشطيسي يحكع 

 الضوابظ بحث على الدراسة مشكلة تنصبو ،؟ ة ينالقانػ  والتشطيسية و الخبلقية ا الشػاحيكانت مغ 

 مػاث ق في المتمثل العام األخالقي باإلطار يتعلق بما سواء الجديد، لالعالم  والقانونية األخالقية
 والتذخيعي القانػني اإلشار تزع أف تحاوؿ التي القانػنية والتذخيعات أو الزػابط  ةاألخبلقي

فأف ىحا البحث يدعى الى االجابة لعغ التداؤالت  ، لحامغ اإللعبلـ السدتحجث الشػع ليحا الحاكع
 :   االتية

 الججيجة ؟االلعبلـ  لػسائل األخبلقيةو  التذخيعية السعاي خ ما .1



في االلعبلـ الججيج مغ ح ث مدول تو ازاء نفدو  االخبلقيات السيشية لمسدتخجـ ما انساط .2
 .ومغ ح ث تعاممو مع االخخيغ مغ جية ، ومع ما يشذخ ويحاع مغ جية اخخػ ؟ 

 التذخيعي االشار وما وسائل االلعبلـ الججيجاـ دستخا نتبة لعرلمتانية ولقانااالشكاالت ما  .3
 الججيج االلعبلـ مدتخجمي وواجبات حقػؽ ل

خاص بالجسعية الالشخ التشطيسي والقانػني والتذخيعي مزام غ اىل ىشاؾ تكامل في   .4
وم ثاؽ  BBCو ،ورويتخز، وكالة الرحافة الفخندية ، و  لسحخريغااألم خكية لشاشخؼ األخبار و 
، والقانػف الرادر مغ " السجمذ الػزارؼ االوربي"  مقاشعة ك بيظ الف جرالية السيشية لرحافي  

 في العفة' قانػف و  ، مارات العخبية الستحجةالدولة استخجاـ االلعبلـ الججيج في دستػر ضػابط او 
 ؟ 1996 لعاـ األمخيكي 'االتراالت

 ثانيًا األىمية : 
   مجاالت مختمف في وسائل االلعبلـ الججيج تمعبو الحؼ الجور بعج اف لػحع:  االىسية السجتسعية 

لجسيع الفئات دوف ضػابط قانػنية محجدة ، فزبل لعغ  تسشح امكانية الشذخ فيي ، السجتسع
والسعارؼ وتحخيظ الخاؼ العاـ الدائج ، لح وجب دراسة  واالتجاىات الكيع تذك ل فيمداىستيا 

الشػاح التشطيسية والتذخيعية واالخبلقية التي تحجد ذلظ االستخجاـ مغ اجل الحفاظ لعمى سبلمة وامغ 
 السجتسعات .

 مػاجية الخصخ الحؼ يحيط  يحه الػرقة العمسية مغ أىسيةالعمسية لىسية األشصمق ت :  االىسية العمسية
في وسائل االلعبلـ الججيج وتحجيجا الشذخ السػجو مغ االسفل الى االلعمى بسداولة ميشة الشذخ 

ػؿ الػسائل التكشمػجية التي اصبحت بعج دخف الشذخ القالعجؼ( الحؼ يسثل صحافة السػاشغ ،0
 دراسةأىسية  فزبل لعغمتاح دوف ضػابط او ق ػد ، الشذخ  واضحىمتاحة ب ج الجسيع ،  السعمػمات

والتذخيعية الى جانب ما يحكع الفخد مغ اخبلقيات تعتسج قانػنية ال االشخ حجدوتتشطيسي الشار اال
 غ واالشارة الى السزامالػسائل ومشاقذتيا عية ازاء ما يشذخه في تمظ ى شعػره بالسدولية االجتساملع

 . وما لع تشز انرت لعم ي التي
 

  ييجؼ ىحا البحث الى االتي : ىجاف: ثالثًا : األ
 بالسعاي خ يتعمق في ما سػاءالتعخؼ لعمى مفيػـ االخبلقيات السيشية في االلعبلـ الججيج  .1

اف المتاف األخبلقيةو  التذخيعية  .مغ االلعبلـ  الشػع ىحا في السيشية السسارسة شخفي ُتعج 
االخبلقيات السيشية لمسدتخجـ مع نفدو واالخبلقيات الخاصة بصخؽ تعاممو مع تحجيج  .2

 االخخيغ ، وشخؽ تقجيسو لمسحتػػ السشذػر .
 نتبة لعرلمتانية ولقانااالشكاالت  الججيج لئللعبلـ والتذخيعية القانػنية الب ئة لعمى التعخؼ .3

 الججيج االلعبلـ مدتخجمي وواجبات حقػؽ ل التذخيعي االشار وتحجيج االلعبلـ الججيجاـ دستخا



األم خكية خاص بالجسعية اللبلشار التشطيسي والقانػني والتذخيعي لعخض ونقج تحم مي   .4
الف جرالية وم ثاؽ  BBCو  ، ورويتخز، وكالة الرحافة الفخندية ، و  لسحخريغالشاشخؼ األخبار و 
ضػابط ، والقانػف الرادر مغ " السجمذ الػزارؼ االوربي" و  مقاشعة ك بيظ السيشية لرحافي  

 في العفة' قانػف و  ، مارات العخبية الستحجةالدولة استخجاـ االلعبلـ الججيج في دستػر ا
 . 1996 لعاـ األمخيكي 'االتراالت

 
 المفاهيػ والمرطمحات : رابعًا : 

 االخبلقي الترخؼ بسعشى " تاتيك" معشى يذ خ الى االخبلؽ فتعب خ :االعالم الججيجخالقيات ا  -
 الخاصة وااللتدامات الػاجبات مجسػلعة ىي او، لمرحفي السحتخؼ والسػاشغ الرحفي العاـ

 .بسيشة مسارسة الشذخ الرحفي في مػاقع التذبيظ االجتسالعي 
التي وججت مغ السحجدة القانػنية واالخبلقية  االشخ: مجسػلعة  تنعيمات في االعالم الججيجال -

اجل تشطيع ابشاء الج ل الخقسي نطخًا الترافيع برفات اوججىا العالع االفتخاضي في شخيقة 
تعامميع  كامكانية الدخقة الفكخية ، واالفتقار الى الخجل لعشج الشذخ، ولعجـ التعسق في التفك خ 

 والسسارسة الرحفية .فيسا يشذخ، وافتقارىع الى السعخفة باخبلقيات العسل 
فيسا ب شيع دونسا تجخل كب خ مغ  السدتخجمػف  يدشيامجسػع السعاي خ التي :  االخالقي طاراإل -

ي العتسادا لعمى مفيـػ السدولية االجتساعية لجييع ازاء االخخيغ والػشغ ، ويسكغ القانػناالشار 
 .الذخؼ  مػاث ق ، وىي جدء مغ العامة  األخبلؽو مديج مغ القانػف اف تكػف 

نصوًصا تشريعية ولوائح تنظيمية،  بعدا يةلقانونمجموعة المواد ا : االطار التذخيعي -

نة وسارية المفعول   .  نًصا صريًحا ال يقبل التأويلتنص ُمَدوَّ
 

 ي بذكيو الػصفي والتحم ميالسدح مشيج الجراسة العتسجت منيج البحث ونؽعو :امدا : خ
 الستخبلص واألخبلقية السيشيةلقػان غ البعس التذخيعات و  مدح خبلؿ مغ وذلظ ، الشقجؼ

 ويشتسي،  وتذخيعاتو الججيج اإللعبلـاخبلقيات  لعم يا يقـػ أف يجب التي السيشية األسذ أىع
الى وصف الطاىخة وتذخيريا ومعالجتيا  ىنػع البحػث الػصفية التي تدع إلىىحا البحث 

الباحث ىػ السحفد لتغ  خ الشقجؼ بتفد خ الشطاـ لعمى نحػ يربح ف يا التحم مي يقػـ البحث ، و
وقج يجسع ق كسية ، واخخػ نػعية ، ئالشطاـ والشطخة ازاءه ، تتشػع شخائق البحث الشقجؼ الى شخا

 .، اال اف البحث اقترخ لعمى االستخجاـ لبلسمػب الكيفي  (1)الباحث ب غ كبل مشيسا 
ل مجتسع البحث التشطيسات القانػنية واالشخ التذخيعية والسػاث ق ثيسمجتمع البحث وعينتو : 

االلعبلـ الججيج ، اال اف صعػبة الػصػؿ الى جسيع مفخدات ذلظ السجتسع وسائل التي تحكع 
، ونطخًا لتمظ الرعػبة السشيجية ، تحجيج االشار العاـ لسجتسع البحثشكل لعائق اماـ ايجاد و 

غ التذخيعات التي تسكشت مغ الػصػؿ ال يا ، اذ اتبعت لعجد مفقج ارتأت الباحثة تحجيج 



الباحثة اسمػب الع شات اال احتسالية )غ خ العذػائية( لمػصػؿ الى السفخدات السبحػثة ، 
والتي تتدع برفة االختيار الحخ السعيارؼ ، ويعدػ سبب اختيار ، استشادا الى التحجيج القرجؼ 

الباحث غ بأنو االسمػب االندب لمبحػث الكيفية والتي ذلظ االسمػب دوف غ خه الى رؤية لعجد مغ 
وتتعامل مع " التحم ل الجدئي بجال مغ التحم ل الكمي  النيا تدعى  . (2)غالبًا ما تكػف محجودة العجد

 ، كسا وانيا شسػلية وليدت اختدالية وتفد خية" العاـوليذ  الخاصالى فيع العسميات لعمى السدتػػ 
وبسا اف مفخدات ،  ال يا النيا تػفخ اقرى فيع لسا يتع البحث لعشو وبرػرة متعسقة إذ تع المجػء (3)

البحث الحالي ىي مفخدات غ خ متجاندة متشػلعة مغ ح ث اصػليا ومتشيا ومخجع تيا اف كانت 
نز قانػني ، او تذخيع اخبلقي ، او اشار تشطيسي لسوسدة ما ، فاف الباحثة اثخت الى ايراؿ 

( امخيكية ، 4( مفخدات لتذخيعات لعخبية ، ) 2( مفخدات ، مشيا ) 9سبحػثة الى )لعجد السفخدات ال
 ( اوربية 3)

قامت الباحثة بتحجيج لع شة مغ االشخ والتشطيسات العخبية، واالمخيكية  حجود البحث :
الشار التشطيسي والقانػني والتذخيعي واالوربية الستػافخة، فقج حجدت السفخدات السبحػثة باالتي: ا

ػكالة الرحافة نز التذخيع الخاص ب،  لسحخريغااألم خكية لشاشخؼ األخبار و خاص بالجسعية ال
، والقانػف الرادر  مقاشعة ك بيظ الف جرالية السيشية لرحافي  ، وم ثاؽ BBCو  ،ورويتخز، الفخندية 

التذخيعية زػابط الو ،   األمخيكي 'االتراالت في العفة' قانػف السجمذ الػزارؼ االوربي" و مغ "
 وامارة ابػ ضبي ومرخ . ، مارات العخبية الستحجةالدولة استخجاـ االلعبلـ الججيج في دستػر ال

اف  الػىتحجيجًا الى اتفاؽ الباحث غ  االشخ التشطيسية والتذخيعيةويخجع سبب اختيار ىحا العجد مغ    
( مفػػػخدات كحػػػج اقرػػػى 9مفػػػخدات الع شػػػة العسجيػػػة )القرػػػجية( تكػػػػف محػػػجودة العػػػجد التتجػػػاوز) حػػػجود

( )وخاصة اذ كاف مجتسع البحث متجانذ بسفخداتو ويستاز بخرائز ومدايػا تسث ميػة لمسجتسػع الكمػي

، انصبلقػػًا مػػغ اف العبػػخة فػػي البحػػػث الكيفيػػة لػػيذ فػػي اتدػػاع حجػػع الع شػػة بقػػجر الثػػخاء السعمػمػػاتي 
، واف االختيػار السحػػجود والحػخ لمع شػة القرػػجية يدػتػجب اف يكػػف مذػػخوشًا بتحجيػج مجسػلعػػة  مع شػةل

مػػػغ االلعتبػػػارات السشصكيػػػة والسعػػػاي خ العمسيػػػة السػػػباب اختيػػػار تمػػػظ السفػػػخدات السحػػػجودة واخزػػػالعيا 
 : بلختيار، وىي كاالتيلحجدت الباحثة معاي خ لعمسية و  .لمبحث دوف غ خىا

 

 في أوالىسا تتسثل السعمػمات، لجسع ميست غ بأدات غ الباحثة استعانت لبحث :سادسًا : أداة ا
 معطسو أو الباحث يجؼ ب غ وقع سال التحم ل الكيفيالثاني  السدتػػ  مغ التحم ل أداة 

 لتحم ل السبلحطة  واألخخػ  اإللعبلـ، مغ الشػع ليحا الحاكسة السيشية الزػابط الستخبلص
الخسسية وغ خ الخسسية او ما تدسى السحاوالت  والتذخيعات ما نرت لعميو القػان غ بعس

 لئللعبلـ الحاكسة القانػنية الب ئة ُتوشخ أف تحاوؿ التي التذخيعية التي تدعى لػضع االشخ



تتعجد ادوات البشاء الشقجؼ وفقًا ألحكاـ خاضعة لقػالعج مشيجية واخخػ اسمػبية ، واخخػ و ،   الججيج
 : (4)تبعا لشػع البحث وشبيعتو ، وإمكانية الباحث في العخض والتحم ل والتفد خ الشقجؼ ، وكاالتي 

: احج األسال ب العمسية السدتخجمة في التفك خ الشقجؼ والحؼ يعج مغ أسمػب بشاء لعمى ما سبق  .1
احج أىع األدوات التي يسكغ لمباحث الشقجؼ إتبالعيا لبلستجالؿ لعمى السعخفة ، ويف ج في مشاقذة 

التالي السعخفة بعخضيا واستخجاـ األدوات السدالعجة والستسثمة بالسعخفة التي تبشى لعمى 
تي تبشى لعمى الدبب )الف(، ويجخل ضسغ ىحا األسمػب لعخض ومشاقذة )وبالتالي(، والسعخفة ال

اآلتي: االفتخاضات )معخفة لعمسية شظ ف يا الباحث(، السعخفة اليق شية )معخفة لعمسية الشظ ف يا( 
، تقجيع اإلثبات )معخفة الحجة والجل ل(، تقجيع السعخفة التي تبشى لعمى مبلحطة الباحث )معخفة 

 السبلحطة( .
: احج األسال ب البلحقة الحؼ يقـػ لعمى أساس  حكع واتخاذ القخارات والخيار األرجحأسمػب ال .2

استخجاـ األسمػب الدابق والحؼ يتزسغ اتخاذ الباحث الحكع شأف مجػ اختبلؼ أو اتفاؽ 
 السشطخيغ حػؿ الطاىخة ، بتقجيع الخيارات السخجحة وتع غ حاالت التخجيح التي تخد ف يا.

: احج األسال ب العمسية لسشاقذة السادة الشطخية والحؼ يعج مخحمة  االستشتاجاتأسمػب تقجيع  .3
الحقة مغ مخاحل البشاء الشقجؼ، ألنو أسمػب يقػـ بتقجيع معمػمات تقف خمف السعمػمات 

 الشطخية التي تع التدميع ف يا .

 المبحث االول :
 الخقمية "االطار االخالقي والتنعيمي والقيمي لمعمل الرحفي في البيئة 

 أوال : مفيؽم االخالقيات المينية :
الكيع والسعاي خ التي يعتسجىا أفخاد ميشة ما، لمتس  د ب غ ما ىػ ج  ج مغ مجسػلعة تعخؼ بأنيا     

 . ( 5) وما ىػ س ئ، وب غ ما ىػ مقبػؿ أوغ خ مقبػؿ
   

السعاي خ األخبلقية والزػابط التي يمتـد ويذ خ مفيـػ االخبلقيات السيشية في مجاؿ االلعبلـ الى     
والتي  اإللعبلمية الذخؼ مػاث ق يوكج لعميو  الحؼالدمػؾ السيشي  ممتدماً لعسمو  فيبيا الرحافي 

 والدمػؾ اتسسارسالتتألف مغ مجسػلعة القػالعج والتعميسات والدياسات التي تفخضيا السوسدة ازاء 
 .( 6)ومحاذيخه  فزبل لعغ االشارة الى االلتداـ بكيع السجتسع 

وتذسل االخبلقيات االلعبلمية اف كاف فيسا يتعمق بااللعبلـ الججيج او االلعبلـ التقم جؼ بأنيا تتألف   
 : ( 7)مغ االتي  

  زمبلء السيشة معبالعسل اإللعبلمي وكيفية التعامل االشخ الستعمقة  -1
 . االشخ الخاصة بكيفية التعامل مع الجسيػر مغ جية إخخػ  -2
 التقم جية والججيجة  اؿاإلتر بػسائل الخاصة السػاث ق -3



 اإللعبلف التدمية، اإللعبلـ، وتزع  التعميسي اإلترالي السزسػف  بجػانب تيتع مػاث ق -4
 .السباشخ وغ خ السباشخ

 ، في تعاممو مع مادتو اإللعبلمية لعمى االنتخنت في الب ئة الخقسية الرحافي خبلقياتويقرج باأل    
، أو لعمى صفحتو الخاصة  مػقعو السيشيمغ أكانت مغ أجل نذخىا في مػقع موسدتو اإللعبلمية 

في الفيدبػؾ أو في حدابو لعمى تػيتخ او اندتغخاـ أو أؼ مغ مػاقع التػاصل االجتسالعي األخخػ 
  .(8) مغ مػقعو االجتسالعي كقائج رأؼ

التي وضعت قبل  اإللعبلميةق األخبلقية ىل ما زالت السػاث اف ذلظ السفيػـ يث خ إشكاليات      
انتذار خجمات االنتخنت صالحة لم ػـ والتي مغ ب غ مػضػلعاتيا الكث خة التخك د لعمى الشداىة في 

السػضػعية في و األمانة ولعجـ تذػيو السعمػمات، و ،  العسل الرحافي، ودقة السعمػمات وصجق  تيا
، الترحيح و لعجـ الخجاع في استخجاـ العشاويغ والرػر، و نقل األخبار، تحد غ نػعية السزسػف، 

 . لعجـ االنتحاؿ ، وأخ خا لعجـ التعخض لمدمبلءو احتخاـ الكخامة اإلندانية لمفخد، و حق الخد، و 
لعسمية االلتداـ االخبلقي في تقجيع السعمػمات لعسمية ح ػية ومدالة مصمقة نابعة مغ االختيار أف     

مدئػلية اخبلقية ، فيي السػاقف وااللتدامات الذخرية واالخبلقية   الفخدؼ  ومغ تكػف مجسػلعة مغ
دمػكية االخبلقية اللتدامات ، فيشاؾ اال تقع لعمى لعاتق القائس غ بعسميات االنتاج والشذخ السعمػماتي 

،  الستشالية كاالشارة الى االلعخاؼ والقػان غ االجتساعية واالسذ والقػالعج العامة ، ومخالعاة الجقة
تقجيع السعمػمة بذكل يديل فيسيا والػصػؿ ال يا ، مع الدعي الى بشاء ثقة و اسمػب الئق وصادؽ ب

السصمقة والسرجاقية ، ونبح الجوافع  الحكيقةمع السذاىجيغ والحفاظ لعم يا لعبخ التقجيع القائع لعمى 
   .(9)اإللعبلمية الخفية التي تدعى ال يا االفخاد والسوسدات 

   
 لعجد ىػ االلكتخوني االلعبلـ في لمعامم غ شخؼ م ثاؽ إلى التػصل ضخورة كاليةإش يثخؼ  ما إف   

 والتعميقاتاألخبار  مرجر ومجيػلية ،ة سرجاقيوال الذظب  تحجيجىا والتي تتسثل التي مغ السطاىخ
 بالدب الذخريات العامة إلى واإلساءة العاـ، الحوؽ  تخالعي ال ميحبة غ خ لغة واستخجاـ ، السشذػرة
 بدببيسا لعػقب المتاف التيستاف وىاـ وازدراء األدياف، شخرية إىانة إلى األمخ يرل وقج ، والقحؼ

 مغ كانػا السجوف السرخؼ  بجػار وقفػا الحيغ ويبلحع اف اغمب "لعامخ كخيع "احج السجون غ
 لعمى حخية الحخص بجافع كاف معو وقػفيع أف  خغ مجونتو، في تبشاىا التي لآلراء غ السعارض

 .( 10)  مرخ في التعبخ
 
 تحكع التي السيشية والكيع الرحفي والعسل اإللعبلمية السسارسة أخبلقيات إلى الججيج ـاللعبلا يفتقج 

 الجخػؿ حخية إف، و  يتشاوليا التي لمسػضػلعات والسػضػعية السرجاقية وخاصة العسل، شبيعة
 ضيػر في سالعج اإلنتخنت شبكة لعمى السػجػديغ غش السػاش ىلعم ومخاقبة تحجيات دوف  مغ والخخوج
 لمذائعات يخوج الحؼ السديف التجويغ إلى باإلضافة ،ال ميشية  ولعسمياتغ خ سميسة  تجارية مرالح



 السػاشغ مطمة تحت وصشالعتيا الخاشئة السػاقف تذك ل في أسيع والحؼ الكاذبة، واألخبار
 . ( 11)الرحفي

 اإللعبلميةيسكشو الحياد لعغ سياسة موسدتو  ال اإللعبلميوىشا يسكغ الػقػؼ لعشج ىحه الشقصة اف  
مخسل تشتفي لعشو صفة تحميو بالسبادغ االخبلقية العامة والذاممة ، ماداـ انو يشتسي الى  بعجه

  .  سياسية السوسدة التي يعسل بيا 
    

 :وتذخيعي لالعالم الججيج أخالقي تنعيػ أىمية وجؽد 

فإف وجػد نطع وأدبيات تحكع االستخجاـ األمثل ليا، بعج  ،بااللعبلـ الججيج مدتسخا االىتساـ  ما زاؿ  
تعالي الكث خ مغ األصػات الجاعية إلى ضخورة وجػد نطع تحكع االستخجامات السثمى لذبكات 

افخازات ليا  التػاصل والمػائح الشاضسة لمسدتخجم غ وتبعات أؼ استخجاـ، وما يشتج لعشو مغ نتائج و
 -: (12)تكسغ في االتي  أخبلقي اشار تشطيسيىسية البارزة لػجػد سا األ، ف أبعاد قانػنية وشخرية

 معخفة حجود االستخجاـ خاصة مغ الشاحية القانػنية والسدوولية الذخرية. .1
 وغ خ مقبػؿ في أشكاؿ االستخجاـ. السقبػؿ  .2
 لعبلقة االستخجاـ لتمظ الذبكات بالقػان غ في الجولة. .3
 مغ الحخية . الدقف السدسػحمعخفة السدتخجـ لحجود الحخية لمسدتخجم غ و  .4
 معخفة السخجعية في حالة وجػد اشكاالت في االستخجاـ. .5
 الػقػؼ لعمى العبلقة ب غ مذخفي تمظ الذبكات والسدتخجم غ وتحجيج الحقػؽ والػاجبات. .6
تخجسة الجخائع السختكبة في مجاؿ شبكات التػاصل االجتسالعي ضسغ لػائح أخبلقية محجدة  .7

 والػاجبات والعقػبات.ف يا ضساف لمحقػؽ 
  . تخش ج االستخجامات العذػائية لذبكات التػاصل االجتسالعي .8

  الحاكمة لالعالم الججيج معنؽية الدمطة ال

اف الدمصة التشطيسية في السيغ الصبية واليشجسية تتخكد في أيادؼ وأجيدة أمشية متخررة     
خار في السسارسات السيشية الفعمية تزع شخوشا تذسل الدمػؾ األخبلقي مغ اجل التأى ل واالستس

ولكغ ىحه األدوات ال تتشاسب مع وسائل ، وفخض لعقػبات لعمى األشخاص الحيغ ال يمتدمػف بيا 
لعغ  اإللعبلـ الخقسية ح ث إنيا تتعارض مع حخية الرحافة التي تسثل قمب اإللعبلـ الفعاؿ ، فزبلً 

، فالتخػؼ إزاء اختخاؽ السعاي خ السيشية  ومخجع تيا إنيا تتعارض مع ممكية وسائل اإللعبلـ
واألخبلقية يدداد مع بشاء التكتبلت اإللعبلمية في العالع الخقسي التي تفخض درجة مغ الخقابة لعمى 

 .( 13) الخصاب العاـ مسا يقػد الى تقميز التشػع في األصػات واالجػاء العامة 
بج اف يحتػؼ لعمى  مبادغ التدػيغ الس ثاؽ األخبلقي ألؼ ميشة الوتسثل الدمصة السعشػية    

والتبخيخ والثقة والرجؽ احتخاـ الحقػؽ مخالعاة الرالح العاـ العجالة وتصب ق سيادة القانػف وضساف 



الحفاظ لعمى حقػؽ اإلنداف وكخامتو ، ويبلحع اف السبادغ األخبلقية التي تشز لعم يا تمظ السػاث ق 
ف يمتـد بيا اؼ جشذ بذخؼ لعاقل والعزاء الػحجة الؼ ميشة كانت التي تزع القػالعج والكيع يجب ا

 . ( 14)االجتساعية السشطسة التي تذكل السجتسع السجني وىي صفات بذخية مذتخكة  
ة الشذخ الحخ والبلمدووؿ مدأللتجاوز  ليحه رئيد  غ مشيج غ ىشاؾواجساال يسكغ االشارة الى اف 

 : ( 15)وىي كاالتي لمسعمػمات في مػاقع التػاصل االجتسالعي خاصة واالنتخن ت لعامة 
 . اإلنتخنت لعبخ لؤلفكار والسفتػح الحخ التبادؿ تذجيع نيج الػاليات الستحجة والحؼ يتزسغ .1
 . الكخالية خصابمدووؿ بعجه يذجع لعمى نذخ الشذخ البل مشع والحؼ يتزسغنيج السانيا  .2
 ىحه مع التعامل كيفية حػؿ دولي تػافق إلى التػصل يتع أف ججا الرعب مغلحا يسكغ القػؿ اف   

 خصاب مغ لمحج فعالة كػس مة الفالعل كذف إلى والمجػءى ئة  إنذاء البعس يقتخح، اذ  السذكمة
  الستشػلعة الكيع وتقبل التدامح واشالعة السدتخجـ تثكيف في يكسغ الحل أفو  اإلنتخنت لعبخ الكخالية

. 
 

ال شظ أف االنخخاط الػاسع في أدوات وبخامج شبكات التػاصل االجتسالعي، قج أدت إلى ألػاف  
مختمفة مغ شخؽ وشبيعة اإلستخجاـ واألجػاء الجائخة في أروقتيا، مسا أفخز لعقميات وشبائع ذات 

شخائح السجتسع وتخك باتو الستعجدة تخؾ تخسيخ مجاالت االستخجاـ لكل  ، تػجيات ومشصمقات متشػلعة
وانتذار بخامج تمظ الذبكات بذكل كب خ، وتعجد كافة األشياؼ والذخائح بيا بػاقع ال يسكغ االستغشاء 

 . لعشو في أؼ مجاؿ أو م جاف أو فئة لعسخية أو مع شة

حسػلة وىػاتف م  وشبكة أنتخنت  التكشػلػجيا بجسيع أشكاليا وأنػالعيا مغ أجيدة حػاس باف      
وكام خات رقسية وألعاب الف جيػ، وججت لتديل وتيدخ لئلنداف والسجتسع حياتو   لعادية وذكية

لكغ الػاقع الحالي يوكج لعكذ ذلظ فيشاؾ مغ يجيل أو يتجاىل األىجاؼ األساسية مغ  ،ورفاى تو
ا، والسثاؿ اختخاع وتصػيخ ىحه التكشػلػجيات، كسا ال يعخؼ كيفية استخجاميا استخجاما أخبلقيا سميس

مشيا :  لعمى ذلظ، االستخجاـ غ خ األخبلقي لذبكة اإلنتخنت و بخاصة شبكات التػاصل االجتسالعي
 ، سخقة اليػيات الذخرية ، و  والتجدذ السعمػماتي ،  اإلنتخنت جخائعو ،العتجاء لعمى الخرػصيات 

األرصجة واألمػاؿ  سخقة، و  سخقة البعس لمشتاج الفكخؼ لآلخخيغ، و  انتياؾ حقػؽ السمكية الفكخيةو 
إتبلؼ وإزالة وتذػيو البيانات ، و  سخقة البخامج أو إلعادة ندخيا، و  البشكية لعبخ التحػيل اإللكتخوني

التخويج لسػاد ، و  التخخيب والتجم خ اإللكتخوني لؤلنطسة السعمػماتية، و والسعمػمات أو التبللعب بيا 
السخاشخ التي ، و  ث وتذػيو سسعتيعاإلساءة إلى أشخاص وتمػي، و ومحتػيات ضارة غ خ ىادفة 

نذخ صػر مخمة باآلداب لعبخ كام خات ىحه ، و  تشجع لعغ التحاور مع اآلخخيغ لعبخ مػاقع السحادثة 
 .  (16)  اليػاتف أو إستخجاميا في نذخ الذائعات

 
 



 
  :  الججيج االعالم استخجام خالقياتأ

االلعبلـ الججيجة تجعل مغ وسائل  التياالشخ االخبلقية ضيخت الحاجة إلى إيجاد مجسػلعة مغ    
 الخاصة زػابط واألحكاـاليادؼ ، اال اف لعسمية وضع الفعالة لبلتراؿ  وسائل كافة أنػالعياب
تتشػع باتجاىات لعجه مشيا ما يوكج لعمى االلتداـ الجيشي ، قج  تمظ الػسائلأخبلقيات التعامل مع ب

، اال انشا سشػرد ماىػ لعاـ يجسع ب غ تمظ االشخ  واالخبلقي والسيشي والقانػني والتشطيسي والتذخيعي
 : ( 17)االتي لعمى الشحػ  وسائل االلعبلـ الججيجأخبلقيات التعامل مع  ندتصيع أف نقدع ، و 

 
يشبغي لعمى أؼ مدتخجـ  : بيؼ المدتخجم ونفدو وسائل االعالم الججيج: أخالقيات استخجام أواًل 

أف تتفق استخجاماتو مع تعاليع األدياف   مخالعاة  االلعبلـ الججيجألؼ وس مة مغ وسائل 
واألخبلقي  وىي تختكغ إلى الػازع الجيشي احتخاـ الحات والكيع والسبادغ والعادات والتقال جو  ةالدساوي

لعجـ و ،   الحات احتخاـ : ، حتى يسكغ تجاوز تمظ الشػعية مغ السذاكل. مثل العاـ لسخاقبة الحات
جـ إضالعة ، لع الشطخ إلى السحخمات وكل ما ال فائجة مغ ورائولعجـ  ،  تعخيس الحات لؤلخصار

 .لعجـ اإلضخار بالجدع وإلعصائو الخاحة الػاجبة ، الػقت لعشج استخجاـ الذبكة
 

 : االخخيؼ يؼالمدتخجمو  والمدتخجم نفدوبيؼ  وسائل االعالم الججيج: أخالقيات استخجام ثانيًا 
وىػ القدع الحؼ يسكغ  ، آخخيغ مدتخجم غأو مع ” اآللة“ػاء مع وتزع االخبلقيات التي تتعمق س

،  أف تدغ لو القػان غ، إال أنو يبقى السحػر األساسي لتصب ق ىحه القػان غ ىػ الػازع الذخري
 : (18) ػر الجػانب اآلتية حويزع ىحا الس

  الشذاشاتيتع غ لعمى مدتخجمي التكشػلػجيا التعخيف بأنفديع بذكل واضح وصخيح في كل  .1
 االساءة ال يع  افكارىع واراءىع ولعجـ الدخخية مشيع وتجشب و احتخاـ االخخيغ  .2
 .في شخح االفكار ومحاورة االخخيغ  تػخ الجقة والسباشخة وااليجاز .3
 معمػمات .حقػؽ الشذخ أو التأليف ، و حقػؽ السمكية الفكخية ألؼ  مخالعاة .4
 .حقيع في االحتفاظ بأسخارىعانتياؾ خرػصيات الغ خ أو التعجؼ لعمى   تجشب .5
رسالة يبعث بيا الى مجسػلعة مغ االشخاص لعمى التػالي  -تجشب ارساؿ الخسائل السدمدة  .6

ويقػـ كل فخد مغ السجسػلعة بإلعادة ارساليا الى مجسػلعة اخخػ وفي معطع االحياف يغمب 
 .ةلعمى ىحه الشػعية مغ السخاسبلت تفاىة السحتػػ وتدبب ىجرا لمػقت ولسػارد الذبك

تجشب التعخض لتعاليع االدياف جسيعا بدػء واالبتعاد لعغ تجخيح الخمػز الجيشية او الي ئات  .7
         . او الجوؿ أو الذعػب ولعجـ اثارة الشعخات والحسيات السحىبية او الصائفية

ذػه سسعة شخز أو تحقخ أو او تتجشب نذخ ما مغ شأنو بث الكخالية التي تذجع وتخوج  .8
   . الجشذ والعخؽ والجيغ والجشدية والتػجو الجشدي أو االلعاقة مجسػلعة لعمى أساس

  .جشب نذخ ما مغ شأنو تعخيس أمغ الشاس أو صحتيع أو سبلمتيع لمخصخت .9



 . تجشب نذخ أو تػف خ محتػػ غ خ الئق ومخل باآلداب ، وخرػصا التعخؼ والجشذ .10
 .تجشب نذخ أؼ إساءة لحوؼ اإللعاقة الجدجية أو العقمية أو الحدية .11
 تجشب استخجاـ المغة الد ئة بسا في ذلظ عبارات االزدراء والكمسات الشابية  .12

 

 تتيح أنػالعيا اختبلؼ لعمى الججيجة االلعبلـ وسائل أف : ثالثا : اخالقيات تقجيػ المحتؽى ونذخه
 لكغ أكبخ، بسجتسع اتراؿ لعمى حالة في السدتخجـ يجعل مسا ؛ شخط او ق ج ببل التػاصل إمكانية

 األخبلقيات لعمى كحلظ مبيةالد جػانبو لو اإللكتخونية الب ئة نصاؽ في الديل العارض التػاصل ىحا
  السػاقع بتمظ الخاصة التشطيسية األشخ وضع في الشطخ لعشج بو االخح يتػجب  والتي ؛ والكيع

حخيرًا كل  الحخص لعمى االلتداـ  السدتخجـ كػف ييجب أف فااللعبلـ الججيج فزاء يدع لمجسيع  ف
ة جسيع فئات السجتسع فيو بسختمف مخجعياتيع بأخبلقي ات وآداب اإلنتخنت ف يا وذلظ لسذارك

 تعكذفسغ السفتخض اف يكػف استخجاـ تمظ السػاقع والتصبيقات استخجامًا سميسًا و ، وانتساءاتيع 
 :  يسكغ اف نػجده باالتي واخبلقيات نذخ السحتػػ  ومغ أىع  آداب ،مدتخجميو  صػرة جس مة لعغ

جادؿ غ خؾ بالتي ىي ، و  ا، وال تدخخ مشيء االخخيغ ر أو آرال مغ أىسي ة أفكا   تقمال لعجـ .1
 تجش ب أف تد ئ لغ خؾ أو تجخح شعػرىعواحخص لعمى  ، أحدغ دائساً 

  حتى لػ كشت محتخفًا في اختخاؽ مػاقع اآلخخيغ وصفحاتيع غ خال اضخار االمتشاع لعغ  .2
لعمى تقجيع األفزل، بسا يعكذ صػرة مذخقة  والحخص،  فكاراألو  ءفي شخح آرا االيجاز .3

 لعشظ ولعغ شخر تظ، وبسا يعب خ لعغ أفكارؾ بأرقى الػسائل.
 ما يرجر مغ اآلخخيغ بسا يوذيظ أو يزخ  بظ. ازاء التدامح ، واتباع مبجأبالقانػف  االلتداـ  .4
 . ولعع اختخاقيا باؼ شكل مغ االشكاؿ ، االخخيغخرػصيات  احتخاـ  .5

 االعالم الججيجام دستخا نتبة عرلمتانية ولقانااالشكاالت 
اف استخجاـ االلعبلـ الججيج يصخح مجسػلعة مغ االشكاالت القانػنية التي مازالت غ خ واضحة    

 : ( 19)ومشيا 
تحجيج السدولية الجشائية لجخائع الشذخ االلكتخوني التي تختكب في مػاقع التػاصل  -1

 االجتسالعي وامكانية مبلحقة السدتخجـ الحؼ يحخر ويتحكع في السحتػػ والرػر والبيانات 
 صعػبة مخاقبة والتحكع بالسحتػػ الحؼ يبث ويشذخ   -2
االفتخاضي وصعػبة تشف ح االليات لعجـ تسكغ الي ئات الجولية مغ تقش غ ووضع قػالعج لمعالع  -3

وحجود الجخائع السفتعمة ازاؤىا اف كانت خارج او داخل القانػنية لعػامل اىسيا سيادة الجولة 
 . )20)الجولة 

لعجـ وضػح اليػية التي تديج مغ لعسمية تعق ج وصعػبة الستابعة والتقش غ لمسبلحقات   -4
 الشذخ االلكتخوني . القزائية مع صعػبة الحساية الفكخية لمسولف في مجاؿ



 صعػبة وضع م ثاؽ شخؼ الخبلقيات وضػابط استخجاـ مػاقع التػاصل االجتسالعي    -5
االستخجاـ الػاسع لسػاقع التػاصل االجتسالعي وانتذارىا الػاسع يجلعػا الى ضخورة تصػيخ  -6

تذخيعات واجخاءات وقػالعج قانػنية تبلئع محتػػ ما يشذخ ويبث تتشاسب مع شبيعة القػالعج 
   .  عامة لمسجتسعات ال

 
 الججيج االعالم مدتخجمي وواجبات حقؽق ل التذخيعي االطار

 السعش  غ مغ مجسػلعة قاـ ، الججيجة االلعبلـ وسائل انتذار لعمى لعقجيغ مغ أكثخ مخور بعج   
 التػاصل شبكات مدتخجمي حقػؽ  تتزسغ وثيقة بػضع الخرػصية، لعغ الجفاع بقزية

  : (21) وىي الشقاط مغ مجسػلعة في السدتخجم غ حقػؽ  الػثيقة ىحه لخرت وقج ، االجتسالعي،

 

 الخجمة. وشخوط الخرػصية سياسة احتخاـ األمانة: .0
 الخجمة. وشخوط سياسات فيع سيػلة ضساف الػضػح: .2
 واضحة. سياسة أو مبخر دوف  رقابة أؼ فخض لعجـ التعب خ: حخية .3
 الخرػصية. تعدز التي التقشيات دلعع التسك غ: .4
 السدتخجـ  إخصار يتع وأف وآمغ، سخؼ  بذكل بالسدتخجم غ الخاصة البيانات تعامل أف األمغ: .5

 لبلختخاؽ. تعخضت أو البيانات بيحه السداس تع إذا
 اآلخخيغ. مع مذاركتيا يتع والتي السصمػبة، السعمػمات حجع مغ والحج تقم ل البيانات: تقم ل .6
 مع البيانات ىحه مذاركة ولعجـ بيع، صةالخا البيانات في بالتحكع لمسدتخجم غ الدساح التحكع: .7

 مذاركتيا. لعمى السدتخجـ يػافق لع ما اآلخخيغ،
 أواًل. مػافقتو دوف  السدتخجـ بيانات لعمى اإلشبلع يسكشو بسغ الخاصة الدياسات تغ  خ يتع أال .8
 لعغ فزبلً  ىػية، مغ أكثخ استخجاـ لمسدتخجـ يدسح أف ىػية: مغ أكثخ استخجاـ في الحق .9

 السدتخجـ. إذف دوف  السختمفة الحدابات ب غ الخبط لعجـ مع السدتعارة، األسساء استخجاـ
 والدساح بو، الخاصة لمبيانات السػقع استخجاـ كيفية لعمى السدتخجـ اشبلع السعخفة: في الحق .10

 السعمػمات. ىحه إلى الػصػؿ حق لجييع مغ بسعخفة لو
 ولعجـ بو الخاصة والبيانات و،حداب بححؼ لمسدتخجـ السػقع يدسح أف السغادرة: في الحق .11

 بالسػقع حفطيا
 اإلنتخنت فزاء لعبخ اآلخخيغ مع اإليجابي التػاصل .12
 إيجابية. نتائج لتعصي بححر؛ معيا التعامل يشبغي التي الفشػف  أحج اآلخخيغ مع التػاصل يعتبخ .13

 بذكل اآلخخيغ مع التػاصل لعمى تدالعجؾ قج التي الخرائز مغ مجسػلعة ىشاؾ ولحلظ،
 . اإلندانية واألخبلؽ باآلداب التحمي خبلؿ مغ الذبكات استخجاـ في: تمخيريا يسكغ إيجابي،



 لعمى الػضػحو  ، واآلخخيغ الحات احتخاـو  السرجاقيةك ، السػاقع تزعيا التي األنطسة احتخاـ .14
 تذػش أؼ مغ لمحج معشى؛ مغ أكثخ تحسل أال لعمى الفيع، وسيمة واضحة بعبارات واالستعانة

 اآلخخ. يحتاجيا التي السعمػمات بكافة مدودة كاممة صػرة تقجيع في الكتساؿاو  ، ارتباؾ أو
 ضساف مع ، الدابق بالسبجأ اإلخبلؿ لعجـ مع ،اإلمكاف قجر اإليجاز لعمى حخصلا اإليجاز: .15

 الزخورؼ  غ خ التكخار لعغ كحلظ واالبتعاد صمة، ذات ليدت معمػمات تقجيع لعجـ
 المبحث الثاني

 نعخة نقجية –القانؽنية والتذخيعية و  االطخ التنعيمية

أنفديع مغ خبلؿ  غ اإللعبلم  غالبا ما تراغ مغ اف مػاث ق الذخؼ تذ خ الشطخة العامة   
وتحد شا لرػرة ، لسيشة وحفاضا لعمى مدتػاىا احساية ، ومغ اجل تجسعاتيع السيشية السختمفة 

مػاث ق شخؼ العبلمية لمب ئة ونجج ىشاؾ محاوالت لػضع الػسائل اإللعبلمية في نطخ الجسيػر، 
لعسميات الشذخ الدخيعة تبعات مغ الػلعي ب معًا، إذ البجاالحتخاؼ واليػايو  الختبلط الخقسية نطخا

، التي قج تتجو او تتخح مدارا خاشئا نطخا لمسشافدة الذجيجة  والتفالعمية واستخجاـ الػسائط الستعجدة
مجخد اتراؿ  الى ىادفا العبلما تحػؿ االلعبلـ مغب غ الػسائل االلعبلمية في الب ئة الخقسية التي 

بل بج أف يث خ الذائعات واالخبار الستدخلعة ح شا ؛ والكاذبة والسبالغة ح شا اخخ ، لحا ف لعبثي
أخبلقيات العبلمية لعامة لمجسيع انصبلقا مغ  تتذاركاف كبل مغ الب ئة االلعبلمية التقم جية والخقسية

  .مفيـػ السدوولية االجتساعية 
 

ومغ تمظ التجسعات التي سعت الى وضع معاي خ لمسسارسة الرحفية في االلعبلـ الججيج ،    
قػالعج لتشطيع استخجاـ فيو  وضعتدليبل  " لمحخريؼالجمعية األميخكية لناشخي األخبار و ا" أصجرت 

 : (22) ويتزسغ قػالعج كبخػ تشز لعمى أف الخقسية في السػاقعالرحاف  غ 
، فالرحاف ػف يسثمػف موسداتيع  أدوات وليدت لعبة الخقسية االجتساعية وسائل االلعبلـأف  -1

السبادغ األخبلقية التقم جية  ، وافػا بصخيقة غ خ مقبػلة لعمى الذبكةوال يسكغ ليع اف يترخف
يجب أف تصبق في الفزاء االلكتخوني فبل يشذخ الرحفي ما ال يختزي نذخه في الرحيفة. 

شخريا أو ميشيا أو ما يديء  إليوكات االجتساعية ما يديء كسا ال يشذخ لعمى مػاقع الذب
تصب ق القػالعج التقم جية األخبلقية لعمى  إالولعمى ىحا الشحػ ال يػجج مبخر  ، موسدتو إلى

 السجاؿ االلكتخوني
، ألف كل ما يكتبو يربح لعسػميا  يجب لعمى الرحافي اف يتحسل مدوولية كل ما يكتبو  -2

خاصة وشخرية وغ خ مختبصة بالسوسدة وذلظ بدبب  حتى اذا كانت صفحة الرحافي
 . صعػبة الفرل ب غ الفزاء الذخري والفزاء العسػمي

 

واف تس  دت الػكالة ،  BBCو  ، ورويتخز، وكالة الرحافة الفخندية وكحلظ فعمت كل مغ     
السعمػمات الفخندية بتذجيع صحاف يا لعمى استخجاـ ىحه السػاقع لبلستفادة مشيا لعمى صع ج 



واألبحاث، ولعمى صع ج السداىسة في اإللعبلف لعغ الػكالة والجفاع لعشيا، كسا انيا سسحت ليع بشذخ 
لمحرػؿ لعمى  "تػيتخ"كسا يسكغ ليع اف يدتخجمػا ، حجاث معمػمات شخيفة حػؿ الفعاليات واأل

السجون غ في السسمكة الستحجة ال يسكغ إخزالعيع لمتسحيز و  يحكخ أف، و  ( 23)  معمػمات ججيجة
وغالبا (  ،  24) كرحف  غ محتخف غ إال إذا قامػا بشذخ مقاالتيع و تعميقاتيع في الرحف  السدوولية

ما يتع اختخاؽ جسيو السػاث ق وااللعخاؼ السيشية في والقػان غ الحاكسة مغ اجل السرالح والسذاريع 
دية التي تدعى ال يا كسا فعمت لعشجما انذأت شبكة تػاصل اجتسالعي شبيو االستعسارية واالقترا

" لجفع السػاشش غ ازاء التسخد الدياسي لعمى ناـ Zun Zunoبتػيتخ داخل كػبا بأسع زف زون ػ " 
 (  .25)والحؼ نفحتو احجػ اذرلعيا االندانية  USAID" الخئيذ "ف جيل واراوو كاستخو "

 

 الججؿ يقترخ ال،   لعائق أؼ بجوف  في مػاقع التػاصل االجتسالعي تتجفق السعمػمات أفيبلحع    
 الصخؼ معخفة كيفية إلى يتعجاه  ولكغ البلمحجود، ىحا العالع في القزائية الدمصة حجود حػؿ

 أف كسا،  الديػلة بسشتيى ىػ مجيػلة مدتخجـ ىػية ابقاء واف خرػصا التذي خ، لعغ السدووؿ
 في العفة 'قانؽن  ومشيا السحتػػ  ومقجمي اإلنتخنت خجمات مدودؼ مغ كبلتحسي  القػان غ بعس

 أو كشاشخ لمكسب ػتخ مدتخجـ أو مدود أؼ يعامل ال أف  "لعمى يشز الحؼ ، األمخيكي 'االتراالت
 (26) " آخخ معمػماتي محتػػ  مقجـ يقجميا معمػمات ألؼ مرجر

 

بتصػيخ م ثاقيا  في كشجا  "  مقاطعة كيبيغ الفيجرالية المينية لرحافي  " قامت  السجاؿوفي ىحا    
توكج لعمى االلتداـ بالسعاي خ السيشية  االجتسالعي بسػاقع التػاصلاألخبلقي بادراج مبادغ خاصة 

ولعمى الصابع العاـ لسا يشذخه الرحافي لعمى  ، العامة التي تصبق لعمى الػسائط اإللعبلمية األخخػ 
أف الرحافي ال يشذخ في ىحه السػاقع االجتساعية ما  ويشز الس ثاؽ ، مػاقع الذبكات االجتساعية

ال يسكغ لو أف يشذخه لعمى صحيفتو كسا يجب لعميو أف يمتـد بحساية مرادره لعمى الذبكة والتأكج 
 .( 27) شارة في كل األحػاؿ الى السرادرمغ مرجاقية األخبار واالمتشاع لعغ الدخقات الفكخية واال

 

مجػ أحكية السجون غ و " بذأف المجمذ الؽزاري االوربيالقانؽن الرادر مؼ " وقج نز   
فقج نرت  ،الرحف  غ اليػاة في اإلستفادة مغ السبادغ القانػنية الخاصة بحساية مرجر السعمػمات

تستج حساية مرجر  "االتي : لعمى   الرادرة لعغ السجمذ الػزارؼ األوروبي الدابعةالتػصية 
جعل مغ السعمػمات متػفخة لمعامة و األفخاد في السجتسع السعمػمات لتذسل ىػية السدتخجـ الحؼ ي

مغ خبلؿ مػاقع اإلنتخنت التذاركية السرسسة لتبادؿ وتدي ل الحرػؿ لعمى السعمػمات والسػاد 
ويزع ذلظ مػاقع التػاصل اإلجتساعية و مػاقع مذاركة ،  اإللعبلمية وما شابييا في الغخض

 .( 28) السمفات
قانػف الرحافة،  والسيسا السرخؼ ، القانػف  في "إنتخنت "لكمسة ذكخ فمع نجج ،مرخ اما في    

ودوف  تشطسو، تذخيعات وجػد دوف  لعسميع يسارسػف  الججيج اإللعالع في العاممشي فإف ىشا، ومغ



 دوف  مغ لتمظ الػسائل السفخط السدتحجثة االستخجاـ لسيشتيع مسارستيع توشخ ضػابط أخبلقية
  واضحة حجود أو ضػابط

(29 )
. 

مارات العخبية الدولة افي دستؽر  لمؽاقع التذبيغ االجتماعيستخجام الذخري الضؽابط ااما عؼ 
السػاشغ  ويذتخط لعمىالػضائف العامة خجمة وششية تشاط بالقائس غ بيا، أف  فقج نص عمى المتحجة

ستخجاـ اللعشج ا عامةالسرمحة ال؛ مخالعاة  يةػضيفال اتوػاجبل هأداءفزبل لعشو العاـ  الرحافي
 :( 30)لكل مايشذخ ويقػؿ ويحيع ويشاقر في وسائل االلعبلـ الججيجة وكاالتي  الذخري 

قية، وبقػالعج الدمػؾ السيشي بلخالابألعمى السعاي خ  وسائل االلعبلـ الججيجةالتعامل مع  .1
 اجتساعية .الستعارؼ لعم يا، داخل وخارج العسل، بالعتبار الػضيفة العامة مدوولية 

بمباقة وحكسة ومػضػعية، وذلظ وفًقا لستصمبات العادات  الججيج االلعبلـاستخجاـ  .2
سسعة الجية الحكػمية أو أؼ جيات في ضخار اإللعخاؼ السيشية ولعجـ الجتساعية واالا

 .شكاؿ الأخخػ بأؼ شكل مغ ا
تداـ بيا وخاصة لعشج التعامل مع السعمػمات العامة اللاحتخاـ مبادغ الخرػصية والدخية وا .3

لعجـ الكذف لعشيا أو استخجاميا أو ندخيا أو نقميا  خبلؿخرية، وذلظ مغ والسعمػمات الذ
يجػز الكذف لعغ  الفي سياؽ مسارستو لػاجباتو، كسا اال جتسالعي، الفي مػاقع التػاصل ا

 .لمخصخ والزخر  السوسدةأؼ معمػمات أو أخبار تعخض مرمحة الجية /
داب أو الدمػؾ العاـ، أو تقال ج اآلبأؼ شخيقة تشتيظ  االلعبلـ الججيجشاع لعغ استخجاـ متالا .4

 .سجتسع الوألعخاؼ 
آلخخيغ، أو التحخيس اراء الدياسية أو السعتقجات الجيشية آلساءة إلى اإلمتشاع لعغ االا .5

 .السوسدةضجىا، داخل أو خارج الجية أو 
جتسالعي أف الالسدوولية في مػاقع التػاصل ا إخبلءنساذج  خبلؿأف يشذخ لعمى حدابو مغ  .6

شكاؿ الجية/الذخكة التي ألتسثل بأؼ شكل مغ ا والبات ىي حدابات شخرية ىحه الحدا
ىحا الحداب مداحة "  يعسل لجييا، فعمى سب ل السثاؿ يسكغ ذكخ عبارة مخترخة مثل 

 . " التي ألعسل لجييا تسثل الجية والراء السحكػرة ىشا ىي آرائي الذخرية آلخاصة بي وا
متدج ل ص بالعسل أو كمسة الدخ الخاصة بحلظ البخيج لكتخوني الخالإللعجـ استخجاـ البخيج ا .7

 تسالعي الذخرية الجوالجخػؿ لحداب التػاصل ا
دوف الحرػؿ لعمى  نذخىاوإلعصاء أؼ معمػمات سخية أو  الرحافي مػقع بلؿلعجـ استغ .8

 االذونات الخسسية .
والذكػػ السػضػعية مع  في التستع بحخية الحجيث وإبجاء الخأؼ الرحافيمخالعاة حق  .9

داب العامة ولعادات الجولة وتقال جىا وكحلظ آلحافطة لعمى الشطاـ العاـ واتداـ والساللضخورة ا
 . والحفاظ لعمى حقػؽ التأليف والشذخ والصبع التذخيعات الدارية في الجولة 



بعس  يجوسائل االلعبلـ الججاستخجاـ  لعمى ويؽضح االطار التنعيمي الحي تفخضو امارة ابؽ ظبي
صحابيا في كل الى امى إلعصاء حقػؽ السمكية الفكخية لع السدتخجـلعمى  كحخص،  ثار القانػنيةآلا

بتصػيخ  السخترػف قػـ ي، إذ   ، والترخيح بجسيع السخاجع السدتخجمة بػضػح ما يشذخ لعمى مػقعو
ويتع تػعية  ،في االمارة ء السدوولية بالتشد ق مع وحجة الذووف القانػنية بلواستخجاـ نساذج إخ

تداـ بالتذخيعات الدارية تحت شائمة السدائمة القانػنية في الف غ وجسيػر الستعامم غ بزخورة االسػض
إلى أىسية  باإلضافةمكافحة جخائع تقشية السعمػمات بذأف و شأف حقػؽ السولف والحقػؽ السجاورة 

رخية، أو وما يتعارض مع داب العامة وتجشب استخجاـ أية لغة مد ئة أو لعشآلتداـ بسخالعاة االلا
اف تسشحيا الجية الػاجب  اإلجخاءاتتػضح السعاي خ والبشػد أدناه و (، 31)، اإلماراتقػان غ دولة 

 (32)تصبيقات االلعبلـ الججيج وىي كاالتي الخاص في  حدابالقبل أف تشذئ  الحكػمية لمسدتخجـ 

 .والجسيػر السدتيجؼ مشيا االجتسالعيلعبخ مػاقع التػاصل  االتراؿحجيج أىجاؼ ت .1
  .ستخجاـلبلءمة بلوتحجيج أكثخىا م االجتسالعيتق يع كافة مػاقع التػاصل  .2
التي مغ شأنيا الحج مشيا، وتحجيج  اإلجخاءاتدسعة ، وتحجيج التحجيج السخاشخ التي قج تسذ  .3

لجية الػاردة لعمى حداب ا لبلستفداراتالدخيعة والفعالة  االستجابةلزساف  البلزمة اآلليات
  .سػاقعالالذخكة في 

 .تحجيج متصمبات تقشية السعمػمات وتق يع القجرات التذغ مية لجػ الجية/الذخكة .4
 إلدارةليع وتأى ميع  البلـزوتػف خ التجريب  االجتسالعيتذك ل فخيق دلعع مختز بسػاقع التػاصل  .5

  .الدجبلتالحدابات بفالعمية والسحافطة لعمى 
  .وتحجيج السحتػػ وتػقع التغ  خات السحتسمة لعميو إللعجادضع ججوؿ زمشي و  .6
 إيجاد آليات ووسائل مبتكخة لمستابعة والسخاقبة الفعالة لحدابات الجية/الذخكة القائسة .7
لعمى كيفية التعامل معيا،  االجتسالعيتحجيج السذاكل القانػنية وتجريب فخيق مػاقع التػاصل  .8

الذخكة،  /بذخوط وسياسة الػصػؿ إلى الخجمة التي تقجميا الجية إخبلؿومحاولة تفادؼ أؼ 
السدوولية كحج أدنى مغ الستصمبات لجسيع الجيات والذخكات  إخبلءع لعمى نساذج بلشواإل

 . الحكػمية

،   "االحتخاؼ" سسات إال اإلنتخنت يصفات إلعبلم  مغ يشقرو ال رحفي،الالسػاشغ  أصبح    
 وغ خ مشطع غ خ اإلنتخنت تشطيع السدتخجم غ لعبخ االنتخن ت ، افيعتقج البعس بذأف مدالة و 

 لعالع لعمى تشصبق اليسكغ اف الػاقعي العالع في تصبق التي القػان غ أفو  ، حكيقة قػان غ بأؼ محكـػ
 صعػبة وراء كث خة أسباب ىشاؾ ، واف وىػ امخ يختمف مغ دولة الى اخخػ  التػاصل االجتسالعي

 مغ العجيجاال اف واقع الحاؿ يذ خ الى  وجػد  ، او غ خ السيشي غ خ االخبلقي الدمػؾ ضبط
 تحجيج متصمبات( مثل االفتخاضي الػاقع لعمى تشصبق التيفي الػاقع الحكيقي و  التشطيسية الحمػؿ

 إدارة مذكمة ىشاؾ ذلظ، إلى وباإلضافة  )اليػية إثبات أو بالدغ الستعمقة الق ػد ضوفخ  السشاشق
 مدتخجم غ ب غ تحرل التي الشدالعات حل في التعق جات نشدى وال اإلنتخنت، لعبخ القانػف  وتصب ق



 الحكػمات تتكبجىا لعاليةة تكمف، وتتكبج الحكػمات  لعم يع والعقػبات القػان غ وفخض مختمفة دوؿ مغ
 التػاصل مػاقع استخجاـ لعمى يتختب،  اإلنتخنت لعبخ السشتقمة السعمػمات حػؿ السبشية القزايا بدبب

 الفكخية السمكية حقػؽ  مشح لعمى حخصال الجيةى لعم يجبف القانػنية، اآلثار بعس االجتسالعي
  . (33)بػضػح السدتخجمة السخاجع بجسيع والترخيح مػقعيا، لعمى يشذخا م كل في ألصحابيا

   

 وحجة مع بالتشد ق السدوولية إخبلء نساذج واستخجاـ بتصػيخ الحكػمية الذخكة/الجية تقـػو    
 بالتذخيعات االلتداـ بزخورة الستعامم غ وجسيػر السػضف غ تػعية ويتع لجييا، القانػنية الذووف 
 وتجشب العامة اآلداب بسخالعاة االلتداـ أىسية إلى باإلضافة،  القانػنية السدائمة شائمة تحت الدارية

 تقـػ أف يجب كسا اإلمارات، دولة قػان غ مع يتعارض وما أو لعشرخية، أو مد ئة لغة أية استخجاـ
 محفػظ الذبكة أو السػقع لعمى السحتػػ  ونذخ شبع حقػؽ  أف لعمى بالتأك ج الحكػمية الذخكة/الجية

  .لرالحيا
 

في مجاؿ ما تع لعخضو مغ مػاث ق ونرػص تخز موسدات العبلمية لعالسية سششاقر ماجاء    
 ف يا مغ نػاح محجدة وىي كاالتي :

  الججيجة  والػسائلاالشار القانػني في الػسائل التقم جية 
ُسخحب بو الذئ الىػ  مػاقع التذبيظ االجتسالعيقانػنية لئلنتخنت في الزػابط الإف غياب     

الستخرر غ غالبًا ما  شا نبلحعمغ ىحا السشصمق فإنو  واالكثخ تس دًا مغ ب غ الػسائل االخخػ ،
لمحج مغ االنتياكات االخبلقية والسسارسات غ خ  في اشار قانػنييصالبػف بايجاد تذخيع تشطيسي 

 مغ  االتي : الئقة في االلعبلـ الججيج ، وىػ امخ ال داع لو ، انصبلقًا 
ليذ ىشاؾ دالعي لتشطيع نذاط السجون غ و الرحف  غ اليػاة بقػان غ مختمفة لعغ تمظ السصبقة  .1

 . وصحف يا التقم جي غو  التقم جيةلعمى أشكاؿ الشذخ 
الحيغ يسارسػف حقيع في  السجون غ مغ لعامة الشاسال يجب تصب ق قػان غ اإللعبلـ العامة لعمى  .2

، فيػ امخ يتعارض مع ما يكفمو الجستػر مغ حخية التعب خ مغ جانب وحخية الحرػؿ  التعب خ
 لعمى السعمػمة مغ جانب اخخ .

يدتف ج مغ القػان غ و كل مغ يسارس أنذصة صحفية يجب أف مغ لعامة الشاس أف السجون غ   .3
 . التي تتكفل بحساية مرجر السعمػمات

 

ضخورة تبشي أؼ قػان غ لمتعامل مع محتػيات  يسكغ القػؿ بعجـ لحا وانصبلقًا مغ ذلظ السبجأ      
تكػف مختمفة لعغ القػان غ الخاصة بالسحتػيات السػجػدة مػاقع التػاصل االجتسالعي، اذ ال تجػز اف 

أف القانػف السشطع لسحتػيات  ، ويسكغ اف نعدو سبب ذلظ الخأؼ الىفي وسائل الشذخ األخخػ 
الشذخ سػاء كاف لعمى اإلنتخنت أـ ال ىػ قانػف ذو إستخجاـ لعاـ و يشصبق لعمى كل السحتػيات 

؛ اال في حجود ما استجج مغ خرائز تحتاج الى  ةالسشذػرة ميسا كانت وس مة الشذخ السدتخجم



تذخيع قانػني غ خ متػاجج سابقا في تذخيعات الػسائل التقم جية نطخًا لججة وحجاثة الػسائل التقشية  
ف اإللعبلـ الججيج ىػ نػع مغ اإللعبلـ يتقاشع مع اإللعبلـ التقم جؼ في العجيج مغ الخرائز، إل

،  ة تس دىا لعغ اإللعبلـ التقم جؼ السكتػب والدسعي البرخؼ ولكغ في نفذ الػقت ىشاؾ أمػر كث خ 
تشطيع  ىػ ما يجعميا افزل، فيي ال يسكغ الديصخة لعم يا واحكاميا في اشارىحا التسايد  واف

وذلظ لرعػبة الديصخة لعم يا ولعمى مدتخجم يا بل اف ما يحكسيا ىػ االشار  قانػني خاص بيا
 . لمػشغ ، التدامو ونػازلعو الجيشيةاالخبلقي لمذخز ، حبو لمسجتسع ووالئو 

 

     : القائع باالتراؿ ب غ الحخية السصمقة واالنتياكات السيشية 
وتذ خ الشطخة العامة التفد خية لسا جاء في الجل ل االمخيكي والسعاي خ السيشية التي حجدتيا تمظ 

؛ في تػسيع حخية التعب خ فيو  الب ئة الخقسيةبقجر ما أسيست  السوسدات الرحافية العالسية ؛ باف
 فتخضيما  وبقجر،  ألخبلقيةابقجر ما فتحت الباب لعمى مرخاعيو أماـ أنساط ججيجة مغ االنتياكات 

الججيج لمبحث  الب ئة ىحهمدوولية الرحافي السيشي لمتسايد ومعخفة كيفية استخجاـ  زيادة ذلظ الجل ل
، وكيفية استخجاـ الشرػص والرػر ا وتحسمو السدوولية ،  السػاشغالرحافي آلتية مغ والشذخ والبث 

 . الججيج اإللعبلـمغ السشرات السختمفة ليحا  اإللعبلمية وكيفية اإلشبللتو

وسائل االلعبلـ الججيج فيسكغ مبلحطة انيا سا وضعتو حكػمة ابػ ضبي بذأف دل ل استخجاـ اما لع  
 اكجت لعمى االتي:

 باالستخدامات الخاصة الضوابط نشر

، او السوسدة بالجية الخاصة االتراؿ سياسة ضسغ إدراجيا و بالزػابط، السدتخجم غ تعخيفا .1
 التػاصل باستخجاـ مػاقع الخاصة سياستيا إلعجاد لعشج موسدة كل مغ تصمب، اذ ي كةاو الذخ 

 التق يسات بإجخاء تقـػ وأف،  لجييا  االتراؿ استخاتيجيات ضسغ بجمجيا تقـػ أف االجتسالعي
 االجتسالعي، التػاصل مػاقع في السختبصة بالسذاركة السخاشخ ودراسة العسل لستصمبات البلزمة
 .السدتيجؼ الجسيػر إلى لمػصػؿ التػاصل السثمى شخيقة تحجيج إلى إضافة

 الحداب وإدارة واستخجاـ إنذاء إجخاءات تزس غ بسخالعاة السوسدات والسػاقع تقـػ أف يجب كسا .2
 التػاصل مػاقع تكػف  ال بأف االلتداـ معالسخسػمة ،  سياستيا في حجود لعميو واإلشخاؼ والستابعة

 السػاقع تمظ تسثل أو تدتخجـ أال يتع غ ولعميو، ،لمسوسدة الخسسي السػقع لعغ يبلً بج االجتسالعي
وىػ االمخ الحؼ يتصمب  الجسيػر مع التػاصل يخز فيسا الجية سعمػماتمل الخئيدي السرجر

 لعم يا يدتجؿ حتى الخسسي مػقعيا في لمجية االجتسالعي التػاصل مػاقع حدابات وضع
 .الجسيػر

 السدتخجم غ مع لتػاصلاو  بالخد وااللداـ باالتراؿ الػىسي الذعػراال انيا لع تتصخؽ الى مدائل  -
،  االمارة في العاـ القاف لعم يا يشز التي بااللتدامات اإلىساؿ مغ نػلعا يعج الحؼ االخخيغ
 الربخ نفاذو ،  line fOو line on ب غ الذخرية في التشاقسو  ، االلكتخوني التشسخ ومدائل

 . الخرػصية إختخاؽ،  الدخلعة ومتبلزمة



 

  : القائع باالتراؿ ب غ السرادر االفتخاضية والسرادر التقم جية 
مرجرا ميسا  التذبيظ االجتسالعي بعجىاسشرات بيدتع غ لعمى الخغع اف الرحافي أصبح    

 ما تحػيو تمظ السػاقع بعجىا احجػ وسائل التػاصل السباشخة والحية مع الداسةبفزل ؛ لمسعمػمات 
صفحات كبخيات وكاالت األنباء  ولعبخوغ خىع والرحاف ػف ... واالقتراديػف والفشانػف والخياض ػف 

يمجأ ال يا ليكتب آراءه و والسوسدات اإللعبلمية الجولية والسشطسات الجولية ومخاكد األبحاث...، 
حيغ قج يكػنػف أيزا وأفكاره وربسا أشعاره وأراءه الدياسية ويتبادؿ أشخاؼ الحجيث مع األصجقاء ال

مشرات مػاقع ، فػفقا ليحا الجل ل ال يتيح مبجأ " الحخية والتعب خ"  لمرحافي في  زمبلء السيشة
تثبت ، نطخا كل ما يجج ويدسع ويقخأ ، اال بعج اف يتحقق ويتحقق وي يشذخالتػاصل االجتسالعي أف 

 لكثخة الحدابات وصعػبة التحقق مغ حكيقتيا او زيفيا .
 

 

 القائع باالتراؿ والسدوولية السجنية والجشائية :  
في القزايا الستعمقة بالسدوولية  السحتخف غ واليػاة  ال يس د القانػف برػرة لعامة ب غ الرحف  غ   

السجنية و الجشائية، وبسػجب ذلظ فميذ لجػ السجون غ أو الرحف  غ اليػاة الحرانة التي يزسشيا 
، فالحخية التي جاءت بيا التقشية الججيجة يفتخض اف تكػف محسية مغ التجاب خ التشطيسية  ىحا القانػف 

زف فيو ب غ مجسػلعة مختمفة مغ الكيع ووالسرالح والقانػنية وىػ االمخ الحؼ يرعب ايجاد التػا
 الشتعارضة واالىجاؼ السقرػدة في ب ئة لعالسية شجيجة التعق ج .

 

  الحساية القانػنيةالقائع باالتراؿ و : 
ليذ ىشاؾ في الػقت الحالي معاي خ قانػنية دولية تختز بالحساية القانػنية لمسجون غ والرحف  غ   

السجتسع  أفخادف ىشالظ واجبات لعمى السجوف تتسثل باإللتداـ بالقانػف كباقي و لكغ بقجر ما أ ، اليػاة 
 . فإف ليع الحق في أف يػضفػا القػان غ الستػفخة لغخض حساية أنفديع

، في " القانػف العفة لبلتراالت  الخجمات مدودؼ' السبيع التعخيف استخجاـ عإذ يبلحع انو ت   
 مدوولية تحسل مغ لخػفيا اإلنتخنت، لعمى الفالعمة الجيات جانب مغ الخقابة لتفادؼاالمخيكي " 

 السختبصة التذي خ حاالت لعغ التغاضي لعشو يشجع لمقانػف  ضفزفا تفد خ إلى ذلظ أدػ ،  التذي خ
 قزايا في أنفديع لعغ لمجفاع بحاجة وحجىع األفخاد تخؾيقػد الى  سا، م الكب خة اإلنتخنت بذخكات

في  السشذػرة بالسعمػمات الستعمقة السدوولية اففيسكغ االستشتاج  حا، ل اإلنتخنت لعبخ والقحؼ الدب
 :  أسباب لعجة محجودة وسائل االلعبلـ الججيج

 .وب الخاصة لمقػان غ وفقا القانػنيالتعامل  فد خي بمج كل .1
واف  ، القانػف  في االلكتخوني التذي خ قزايا معالجة اآلف حتى البمجاف مغ العجيج تتشاوؿ لع .2

 لفخض ذريعة األحياف بعس في اإلنتخنت لعبخ التذي خ حػؿ الججيجة القػان غتع تشاوليا فأف 
 .االلكتخونية  الرحافة وحخية التعب خ  حخية مغ الحج أو الخقابة



 الجيات ودور القانػنية السدوولية السبيسة القػان غ تحجد وال تػضح ال األحياف مغ كث خ في
 و ومقجمي اإلنتخنت، خجمات مدودؼ مثلخ بالتذي اتياميا السسكغ اإلنتخنت لعمى الفالعمة السختمفة
 . والرحف  غ والسجون غ، السحتػػ، مشتجي

 

  : القائع باالتراؿ ب غ الب ئة الخقسية والسوسدة االلعبلمية 
ووفقا لسا أكج لعميو الجل ل االمخيكي وما جاءت بو السوسدات العالسية التي نطست قػالعج ميشية    

يحق لمرحافي ح غ يعتسج شبكات التػاصل االجتسالعي أف يتخمى لعغ  لبللعبلـ الججيج ؛ اف ال
رة لعمى مكانتو كقائع باالتراؿ الحؼ يجب أف يتستع بسيارة الكتابة وميارة التحجث وفظ الخمػز والقج

اف ، ويوكج  أف يشاقس سياسة موسدتو اإللعبلمية ايزا يحق لو، وال التفك خ ووزف األمػر والتحم ل
استخجاـ الرحاف  غ لمس جيا االجتساعية وتصبيقاتيا الستعجدة يخزع بذكل لعاـ الى السػاث ق 

ستع بالحخية السصمقة وبالتالي الرحافي ال يت؛ األخبلقية وآليات السداءلة السترمة باإللعبلـ التقم جؼ 
الرحافي ليذ حخا في السصمق في الفزاء ، ف في الفزاء االفتخاضي بل يخزع لزػابط

 : ىسا االفتخاضي يترخؼ كسا يذاء دونسا ق ج كسا يعتقج الكث خوف وذلظ لدبب غ أساس  غ 
 انتساء الرحافي الى موسدة حخيرة لعمى صػرتيا ومكانتيا في السجتسع ولجػ الجسيػر  .1
ولية االجتساعية لمرحافي بالعتباره فالعبل اجتساعيا يقـػ بأدوار أساسية في السجتسع السدو  .2

 .  تقتزي مشو أف يترخؼ بصخيقة مدوولة
 

 : النتائج
 خارج سياؽ العخبي الػشغ في االلعبلمية تذخيعاتال جعمت قج أنيا االتراؿ ثػرة نتائج مغ إف .4

  .العخبي في الػشغ اإللعبلـ صشالعة الديصخة لعمى أماـ لعكبة أصبحت القػان غ ىحه أفو   الدمغ،
 بعج غالقػان  ىحه إصجار يتع أف يجب اإللعبلـ، لكغ غقػان  مغ ججيج ج ل إلى حاجة شاؾى .5

االلعبلـ  حخية غالقػان  ىحه تكفل االتراؿ، وأف ثػرة ومعصيات السجتسع لحاجات جادة دراسة
 .واالتراؿ االلعبلـ صشالعة تصػيخ في الحخية ىحه تديع ح ث ،القالعجؼ 

 اإللكتخونية الب ئة في العامم غ لعمى التقم جية الب ئة في العامم غ لعمى السفخوضة الػاجبات تشصبق .6
 فزبلً  مختمفة، أشكاالً  اآلخخ بعزيا يتخح اكس بعزيا، تصب ق في صعػبات ثسة أف إال أيزًا،

  .اإللكتخونية الب ئة في الػاجبات بيحه االلتداـ كيفية لتػضيح إجابات إلى تحتاج تداؿ ال
ثع ، ، لكشيا تفدح في السجاؿ واسًعا لبلجتياد القزائي قػالعج إجباريةو زع قػان غ تإف الجوؿ   .7

، فتدخؼ  إف السسارسة اإللعبلمية نفديا غالًبا ما تدغ  أخبلقيات ومعاي خ، يتع التػافق بذأنيا
 .  لعمى السسارس غ، إلعبلم  غ وناشخيغ لعمى حج سػاء

، أضحت معقجة ومتذابكة، وتأش خىا بالقػان غ الججيج  السجتسعات، في ضل مجتسع اإللعبلـأف  .8
السخاقبة االجتساعية لعبخ الشرػص  أضحتفقج  ، أمًخا متعحًرا أصبحوالمػائح والتذخيعات 



لمرحاف  غ  القانػنية أو االجتيادات القزائية، غ خ قادرة لعمى ضبط تسػجات الحخية
 .  إلى نصاقات أكثخ رحابة وسعة االجتساعية  تقاؿ مدتػيات السدووليةنذلظ ال، و السػاشش غ

، ال وفق ما اكجت لعميو اغمب الجسات خ والقػان غ والتشطيسات االخبلقية  أف الحخية معصى مصمق .9
لمتقش غ أوالتذخيع، بل وال يجب أف يكػف مادة لبلجتياد  ايجب بأية حاؿ مغ األحػاؿ، إخزالعي

لحا ال يسكشو ضبط األنذصة الستحخكة والستسػجة، واألفزل،  الجشائي ضعيف القانػف الػ أ  حتى
  لتق يع الحاتيالخقابة الحاتية و لعسميات التخش ج في االستخجاـ الى فػض وتتخؾ ت فأنيا 

 التؽصيات :

 ةويججد ليكمية نقابااللكتخوني سغ قانػف العبلمي شامل يع ج تشطيع وتفع ل العسل الرحافي  .1
 . الرحافة ضسغ شخوط لعمسية وميشية محجدة

مع اقتخاح تدميع  كافوالتذجيج لعمى اخبلقيات العسل االلعبلمي في كميات االلعبلـ في الجامعات  .2
 . الستخخج غ مشيا شيادة االلعبلـ مع م ثاؽ الذخؼ االلعبلمي الججيج

أف لسجارس شالسا ادخاؿ مادتى التخبية االلعبلمية وأخبلقيات االلعبلـ في مشاىج التعميع في ا .3
التعخؼ لعمى كيفية التعامل مع ىحه  فسغ الػاجبأيجؼ التبلمحة  اصبحت فيأدوات الشذخ والبث 

فالعجيج مغ جامعي االخبار غ خ  ، االدوات بسدوولية فيربح ذلظ جدءا مغ ثقافة السجتسع ككل
السجرب غ في مجاؿ الرحافة ليذ لجييع العمع بسعاي خىا السػضػعية وااللتداـ بالجج واالجتياد 

لعمى نصاؽ الستػازنة بذكل اسمع و بجانب قيع ميشية اخخػ اصبح لجييع القجرة لعمى تقجيع التقاريخ 
 .واسع  

 باإلضافة اإلنتخنت لعمى التعب خ حخية في الحق والتذخيعية القانػنية الب ئة تزسغ أف يشبغي  .4
 اإلنتخنت لعالع في السرمحة أصحاب جسيع تحسل أف لعم يا كسا التذي خ الفخد مغ حساية إلى

 . لمسعمػمات ومصمق حخ وتجفق ب ئة صحية لعمى الحفاظ مدوولية
 اليػامر : 

                                                           
، السخكد العخبي لبلبحاث والجراسات سارانتاكػس ، البحث االجتسالعي، تخجسة: شحجة فارغ ، )ب خوت( سػت خيػس  1

 . 134( ، ص  2017والدياسات ، 
2) 

 يشطخ كل مغ :  
لمشذخ ، لعساف ، دار السد خة  2فخيج كامل ابػ زيشة وآخخوف ، مشاىج البحث العمسي شخؽ البحث الشػلعي ، ط -

 . 48، ص  2007، 
 2011رجاء محسػد ابػ لعبلـ ، مشاىج البحث في العمـػ الشفدية والتخبػية ، القاىخة ، دار الجامعات لمشذخ ،  -

 . 290، ص
،  لعساف ،  4لعامخ ابخاليع قشجيمجي ، البحث العمسي واستخجاـ مرادر السعمػمات التقم جية وااللكتخونية ، ط  -

 . 154، ص  2013دار السد خة لمشذخ ، 



                                                                                                                                                                           
غخبية لعابخة لبلختراصات، -روجخ ليكػؾ وآخخوف ، البحث الشقجؼ في العمـػ االجتساعية مجاخبلت شخقية  (3

 .133، ص (2011، جراسات الجولية ، جامعة ب خزيت معيج ابخاليع ابػ لغج لم )فمدص غ  تخجسة : ال د اغدرياف ،

  العجد  تكػف محجودة في البحػث الكيفيةالع شة العسجية  حجود افلعمى ومشيع " مشاؿ ىبلؿ السداىخة " ق باحثػف يتف
، ب شسا أشار " دمحم ماجج الخياط " اف حجود لعجد مفخدات الع شة العسجية لمبحػث الكيفية مغ ح ث السفخدات السبحػثة

خ الستجاندة ( مفخدة بالشدبة لمسفخدات غ 20-12( مفخدات بالشدبة لمسجتسعات الستجاندة، و)8-6تتخاوح ما ب غ )
 والتي مسكغ اف تحسل اقرى حج مغ التبايغ ، لمسديج يشطخ كل مغ : 

 . 163، ص  2014مشاؿ ىبلؿ السداىخة ، مشاىج البحث االلعبلمي ، ب خوت ، دار السد خة لمشذخ ،  -
 2010مشذخ ، ماجج دمحم الخياط ، اساسيات البحػث الكسية والشػعية في العمـػ االجتساعية ، لعساف ، دار الخاية ل -

 .  205، ص 
اب الجامعي ، اليذ فيذخ ، التفك خ الشاقج ، مقجمة نقجية ، تخجسة : وفاء العي ، ) االمارات العخبية ، دار الكت(  :

 894،  794،   4:-4:، ص  (  2011

  70،100 ص( ،  2012, لعساف ، دار اسامة لمشذخ والتػزيع ، ) , االلعبلمي العسل أخبلقيات ، بداـ السذاقبة(  5
 53 ص( ،  2006  , وائل لمشذخ  دار ، لعساف، )    لمرحفي السجنية السدوولية،   التمسداني  لعسخ(  6

4
مخكد ىخدو لجلعع التعب خ الخقسي، اخبلقيات ومبادغ العسل الرحفي وااللعبلمي،) القاىخة ، ىخدوا لمشذخ، (  

 .  13،  7( ، ص 2016
 . 8السرجر نفدو ، ص   ( 8
( ادوارد ىػ سبشذ ، وانجرو الكدشجرا ، االلعبلـ واالسػاؽ واخبلقيات السيشة ، القاىخة ، دار الفجخ لمشذخ والتػزيع ،  9

  19 - 17، ص  2012
( شخيف دروير المباف ،  الزػابط السيشية واالخبلقية والقانػنية لبللعبلـ الججيج ، مجمة رؤػ استخاتيجية ، تسػز  10

  123، ص  2014
 117السرجر نفدو ، ص (    11
( ،  ص  2106( نجيع مشرػرؼ ، االستحسار االلكتخوني ، ) ب خوت ، مشتجػ السعارؼ لمصبالعة والشذخ ،  12

115-118  

  .  24- 23،  نفدو سرجر ال(  13
  29-29( السرجر نفدو ، ص  14
تغ  خ الب ئة القانػنية والتشطيسية الجالعسة لبلنتخن ت ، –حخية االتراؿ حخية التعب خ ( وليع ىػ داتغ ، واخخوف  ،  15

  60، ص (  2013يػندكػ لمصبالعة ،  -)فخندا ، مشطسة االمع الستحجة لمتخبية والعمع والثقافة 
تاريخ ، شبكة اصجاء ،  مجخل أخبلقي في أبججيات استخجاـ شبكات التػاصل االجتسالعي( ام غ ابػ وردة ،  16

 مداءا .  2، وقت الديارة :  2/2/2017الديارة : 
 ( ل مى السص خؼ ،  اخبلقيات التعامل في مػاقع التػاصل االجتسالعي ، نقبل لعغ :  17

لعامخ، فتحي حد غ، وسائل االتراؿ الحجيثة مغ الجخيجة إلى الفيذ بػؾ، )القاىخة، العخبي لمشذخ  -
 .187(. ص 2011والتػزيع، 

اـ لعصية، دراسة لخصاب السجونات العخبية، التعب خات الدياسية واالجتساعية لذبكة لعبج السقرػد، ىذ -
   (.2010اإلنتخنت، )القاىخة، العخبي لمشذخ والتػزيع ، 

 السرجر نفدو .(  18



                                                                                                                                                                           

جوؿ العخبية والتذخيعية لذبكات التػاصل االجتسالعي في ال األخبلقيةالزػابط  إشكالياتخيف دروير المباف ، ش(  19
  ص بحػث والجراسات ، لم، ( السخكد العخبي 

( لعبج الكخيع تفخقش ت ، مػاقع التػاصل االجتسالعي االيجابيات والدمبيات ، دراسة وصفية تخصج اىع السبلمح في  20
  8الجوؿ العخبية  ، جامعة البم جة ، قدع العمـػ االندانية ،  ص

 السوتسختخجم غ في مػاقع التػاصل االجتسالعي ، دالسحقػؽ تزع  ) rights of Bill( وثيقة ) 21
 ,Privacy and Freedom Computers األوؿ

  American Society of News Editors( دل ل م ثاؽ الجسعية االمخيكية لشاشخؼ االخبار والسحخريغ   22
 . 9وليع ىػ داتغ ، واخخوف ، مرجر سابق ، ص(  23

(، تػنذ ، نقبل لعغ : ميا فالح ساؽ هللا ، مداؽ بخنامج 2012الزابصة لئلنتخنت ) وثيقة تسي جية لعغ القػان غ(  24    
الساجدت خ لسادة ، التذخيعات وااللعبلـ الججيج ، الجامعة االسبلمية ، كمية االداب ، قدع الرحافة وااللعبلـ ، غدة ، 

 . 2،  ص 2013
   . 87( نجيع مشرػرؼ ، االستحسار االلكتخوني ، مرجر سابق ، ص  25
8<
 6> - 9;، مصدر سابق ، ص  وليع ىػ داتغ ، واخخوف (  

  ( ايساف لعم ػاف ، األخبلقيات السيشية في اإللعبلـ الججيج ، جخيجة السجف االلكتخونية 27
 .3(، تػنذ ، السرجر الدابق نفدو ، ص 2012وثيقة تسي جية لعغ القػان غ الزابصة لئلنتخنت )  ( 28
  98الزػابط السيشية واالخبلقية والقانػنية لبللعبلـ الججيج ، مرجر سابق ، ص ( شخيف دروير المباف ،  29

96
دل ل حكػمة ابػ ضبي الستخجاـ الخسسي لسػاقع التػاصل االجتسالعي في الجيات والذخكات الحكػمية ، )االمانة (  

 . 16، ص  ( 2015العامة لمسجمذ التشف حؼ المارة ابػ ضبي ، 
، دل ل استخجاـ مػاقع التػاصل االجتسالعي في الذخكات المارة ابػ ضبي ( األمانة العامة لمسجمذ التشف حؼ  31

 . 17-16، ص   2015الحكػمية  ، ابػ ضبي 
 . 7( السرجر نفدو ، ص  32

99
  4;ص وليع ىػ داتغ ، واخخوف  ، مرجر سابق ، (    

 المصادر 

 االدلة والمؽاثيق : 
دل ل حكػمة ابػ ضبي الستخجاـ الخسسي لسػاقع التػاصل االجتسالعي في الجيات والذخكات الحكػمية ،  .1

  ( 2015)االمانة العامة لمسجمذ التشف حؼ المارة ابػ ضبي ، 
 السوتسختخجم غ في مػاقع التػاصل االجتسالعي ، دحقػؽ الستزع  ) rights of Billثيقة )  .2

 ,Privacy and Freedom Computers األوؿ
 American Society of News Editorsدل ل م ثاؽ الجسعية االمخيكية لشاشخؼ االخبار والسحخريغ   .3

 :  المتخجمة  المرادر
القاىخة ، دار الفجخ لمشذخ )ادوارد ىػ سبشذ ، وانجرو الكدشجرا ، االلعبلـ واالسػاؽ واخبلقيات السيشة ،  .1

  (2012والتػزيع ، 
اليذ فيذخ ، التفك خ الشاقج ، مقجمة نقجية ، تخجسة : وفاء العي ، ) االمارات العخبية ، دار الكتاب  .8

 (  2011الجامعي ، 



                                                                                                                                                                           

غخبية لعابخة -روجخ ليكػؾ وآخخوف ، البحث الشقجؼ في العمـػ االجتساعية مجاخبلت شخقية .3
جراسات الجولية ، جامعة معيج ابخاليع ابػ لغج لم )فمدص غ  لبلختراصات، تخجسة : ال د اغدرياف ،

 (2011، ب خزيت 
سػت خيػس سارانتاكػس ، البحث االجتسالعي، تخجسة: شحجة فارغ ، )ب خوت، السخكد العخبي لبلبحاث  .4

 ( 2017والجراسات والدياسات ، 
لتشطيسية الجالعسة لبلنتخن ت تغ  خ الب ئة القانػنية وا–حخية االتراؿ حخية التعب خ وليع ىػ داتغ ، واخخوف  ،  .5

  60، ص (  2013يػندكػ لمصبالعة ،  -، )فخندا ، مشطسة االمع الستحجة لمتخبية والعمع والثقافة 
 المرادر العخبية : 

 (  2012, )لعساف ، دار اسامة لمشذخ والتػزيع ،  , االلعبلمي العسل أخبلقيات ، بداـ السذاقبة .1
ر الجامعات لمشذخ ، في العمـػ الشفدية والتخبػية ، القاىخة ، دارجاء محسػد ابػ لعبلـ ، مشاىج البحث  .2

2011  . 
والتذخيعية لذبكات التػاصل االجتسالعي في الجوؿ  األخبلقيةالزػابط  إشكالياتخيف دروير المباف ، ش .3

  2014بحػث والجراسات لمالعخبية ، ( السخكد العخبي 
 )،  4لعامخ ابخاليع قشجيمجي ، البحث العمسي واستخجاـ مرادر السعمػمات التقم جية وااللكتخونية ، ط  .4

 ( 2013لعساف ، دار السد خة لمشذخ ، 
 53 ص( ،  2006  , وائل لمشذخ  دار ، لعساف، )    لمرحفي السجنية السدوولية،   التمسداني  لعسخ .5
، )لعساف ، دار السد خة  2العمسي شخؽ البحث الشػلعي ، ط فخيج كامل ابػ زيشة وآخخوف ، مشاىج البحث .6

 (2007لمشذخ ، 
ماجج دمحم الخياط ، اساسيات البحػث الكسية والشػعية في العمـػ االجتساعية ، )لعساف ، دار الخاية لمشذخ ،  .1

2010) 
ىخدوا لمشذخ، خكد ىخدو لجلعع التعب خ الخقسي، اخبلقيات ومبادغ العسل الرحفي وااللعبلمي،) القاىخة ، م .2

2016. ) 
 .( 2014ار السد خة لمشذخ ، ب خوت ، د)مشاؿ ىبلؿ السداىخة ، مشاىج البحث االلعبلمي ،  .3
 (  2106نجيع مشرػرؼ ، االستحسار االلكتخوني ، ) ب خوت ، مشتجػ السعارؼ لمصبالعة والشذخ ،  .4

 البحوث العلمية  : 

والقانػنية لبللعبلـ الججيج ، مجمة رؤػ استخاتيجية ، شخيف دروير المباف ،  الزػابط السيشية واالخبلقية  .1
 2014تسػز 

لعبج الكخيع تفخقش ت ، مػاقع التػاصل االجتسالعي االيجابيات والدمبيات ، دراسة وصفية تخصج اىع السبلمح  .2
 ، د،ت . جامعة البم جة ، قدع العمـػ االندانية، في الجوؿ العخبية  

ساجدت خ لسادة ، التذخيعات وااللعبلـ الججيج ، الجامعة االسبلمية ، ميا فالح ساؽ هللا ، مداؽ بخنامج ال .3
 . 2013كمية االداب ، قدع الرحافة وااللعبلـ ، غدة ، 

 
 مواقع االنترنيت : 

تاريخ ، شبكة اصجاء ،  مجخل أخبلقي في أبججيات استخجاـ شبكات التػاصل االجتسالعيام غ ابػ وردة ،  .1
 /http://www.asdaapress.comمداءا .  2، وقت الديارة :  2/2/2017الديارة : 

جخيجة السجف االلكتخونية ، تاريخ الديارة :  ايساف لعم ػاف ، األخبلقيات السيشية في اإللعبلـ الججيج ، .2
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تاريخ ، مخكد الخميج لمجراسات ،   ل مى السص خؼ ،  اخبلقيات التعامل في مػاقع التػاصل االجتسالعي  .3
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