ميثاق الشرف الصحفي
نتعاهد نحن الصحافيين السودانيين علي االلتزام بالمبادئ والقيم السلوكية المهنية المضمنة في
ميثاق الشرف الصحافي هذا،وعلي احترامها طوعاً واختيا اًر،ومهما كانت المغريات وسبل الترغيب والترهيب.
ونلتزم أوالً  :بالدفاع عن:-
مصلحة الوطن ،ووحدته ،وسالمته ،ومؤسساته وأساليب دفاعه ،ومصلحة المواطنين ،والنأى عن
الخيانة  ،وشبه الخيانة لواجبات الوطن  ،والعمل علي مراعاة القوانين ،واحترام األديان  ،واألعراف  ،والتقاليد
 ،وحماية المكتسبات الوطنية المادية والمعنوية  ،وأن نبذل في ذلك األرواح واألموال ومداد األقالم.
ونلتزم :ثانياً:
باحترام حقوق االنسان في مجاالت الحياة المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية  ،وفقاً
للقوانين واألعراف والقيم والموروثات السودانية الفاضلة  ،والقيم االنسانية المرتضاة  ،في محيطنا المحلي
واإلقليمى والدولي  ،والعمل علي صونها بأقالمنا أفراداً ومن خالل اتحاداتنا وروابطنا المهنية.
ونلتزم :ثالثاً:
باحترام وحماية اآلداب واألخالق العامة  ،والقيم الدينية كافة ،وعدم اإلساءة إليها أو لمعتنقيها  ،وحماية
األعراض واألسرار الخاصة  ،وحرمات األفراد والهيئات ،وعدم انتهاك مقومات الحياء العام  ،وتوخي
المسؤلية ،والعدل في النقد والتقويم.
ونلتزم:رابعاً:
بالعدل في القول والكتابة ،والنزاهة والدقة ،والتبين في النقل والتعبير والشفافية في تمليك الحقائق
للجماهير  ،وتدويل المعلومات بين الناس بكل صدق واتزان وقسط ،استشعا اًر للمسؤلية الوطنية العامة،

وتحريكاً للشوري وتبادل األخبار واآلراء وتحقيقاً ألهداف النهضة الشاملة والتزكية في كل أوجه الحياة للوطن
ولإلنسانية جمعاء.
ونلتزم:خامساً:
بحماية إدارة العدالة في البالد ،واالبتعاد عن أي عمل صحافي من شأنه التأثير علي مجري العدالة
والتحيز ألي من األطراف المتخاصمة أمام القضاء .
ونلتزم :سادساً:
[

بمحاربة كل اشكال الفساد والسلوك الضار بمصلحة الوطن والقيم الفاضلة في مجاالت االقتصاد والسياسة

والحكم واالجتماع أو أي نشاط آلخر.
ونلتزم :سابعاً:
بتجنب اإلثارة الضارة بمصلحة المجتمع  ،واالبتعاد عن نوازع الطمع المادي  ،ومغريات الربح االقتصادي
عند معالجة العمل المهني وادارة المؤسسات الصحافية  ،وفي التعامل مع الصحافيين العاملين وتحديد
حقوقهم وواجباتهم الوضيفية ،واتباع التقاليد الصحافية الرسخة واألمينة في التعامل مع المواد اإلعالمية
واإلعالنات التحريرية.
ونلتزم :ثامناً:-
بترسيخ روح اإلخاء والتعاون والتناصر والزمالة المهنية في المجتمع الصحافي كافة ،والنأي عن الهمز
واللمز والمهاترات والتجريح الشخصي والتنابذ باأللقاب  ،وتجنب المساهمة في زراعة الكراهية بين الناس
عامة أو بين الصحافيين خاصة.
ونلتزم:تاسعاً:-
بالعمل الجاد لتأكيد احترام ورفاهية كبار وقدامي الصحافيين ،ولتأكيد الرعاية والتدريب واالرشاد للمبدعين
وصغار الصحافيين ،وبث روح التناصر في الحق علي المستويين الشخصي والنقابي  ،واتخاذ التدابير
الفاعلة والملموسة لتحقيق تماسك وقوة الكيان الصحافي بما من شأنه تحقيق الرسالة السامية للصحافة.

ونلتزم  :عاش اًر:-
بالتضامن مع قيم الحق محلياً واقليمياً وعالمياً ،والتواصي بالحق قوالً وفعالً مع الصحافة والصحافيين في
أفريقيا والبالد العربية والنامية وسائر بالد العالم ونعاهد علي هذا االلتزام ،وهللا خير الشاهدين.

