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مدونة السلوك
لممثلي ا�ع�م



السريانالغرض
السنوية اجتماعاتها  البنك  مجموعة   ستنظم 

 لسنة 2022 في شرم الشيخ بجمهورية مصر

في وُيسترشد  يونيو.   4-1 الفترة  في   العربية 

بأعلى البنك  لمجموعة  السنوية   االجتماعات 

 المعايير األخالقية والمهنية، وُيتوقع من جميع

تجاه واالحترام  بالنزاهة  التحلي   المشاركين 

اآلخرين. وفي هذا الحاضرين  المشاركين   جميع 

وسائل الصحفيين/ممثلي  على  يتعين   الصدد، 

 اإلعالم المحليين والدوليين المدعوين لتغطية

التالية. السلوك  بمدونة  االلتزام   االجتماعات 

 وتتألف مدونة السلوك هذه من مجموعة من

جميع على  المنطبقة  والمسؤوليات   القواعد 

الصحفيين خالل االجتماعات السنوية

من السنوية  االجتماعات  منظمو   وسيتولى 

طيلة السلوك  مدونة  إنفاذ  البنك   موظفي 

الفعالية

 يجب على كل صحفي قبل المشاركة أن يسجل

 نفسه لالجتماعات السنوية وتقديم عنوان بريد

الجهة واسم  هاتف،  ورقم   إلكتروني، 

بيانات االتصال التي يمثلها، وجميع   اإلعالمية 

االجتماعات به خالل  االتصال  تتيح  التي   األخرى 

موافقة التسجيل  وُيمثل  وبعدها.   السنوية 

اإلضافة وعلى  السلوك  لمدونة  الخضوع   على 

عن التخلف  وُيعّد  البنك.  مراسالت  قائمة   إلى 
ً
سببا المعلومات  هذه  تقديم  أو   التسجيل 

للمنع من دخول مقر عقد االجتماعات السنوية

جميع على  هذه  السلوك  مدونة   وتسري 

السنوية، باالجتماعات  المتعلقة   الفعاليات 

أو االجتماعات  عقد  مقر  داخل  كانت   سواًء 

 خارجها
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جميع على  السلوك  مدونة   وتنطبق 
جميع يغطون  الذين  الحاضرين   الصحفيين 
 الفعاليات المتعلقة باالجتماعات السنوية،
والصور الفيديو  ُمصِورو  ذلك  في   بما 

الفوتوغرافية
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 ُيتوقع من جميع الصحفيين مراعاة مدونة السلوك المهنية للصحفيين، التي تستند مدونة السلوك

 إلى مبادئها، وااللتزام بها بشكل تام. ولذا، لن ُيتسامح مع أي سلوك من شأنه أن
ً
 هذه أساسا

 يؤدي إلى مشاكل قانونية مثل التحرش، واالفتراء، والقذف، والتشهير، واالتهامات التي ال أساس

أو لسلوك غير الئق. وعلى وجه لبذاءة  المغرضة، وأي تنميط، واستخدام  الزائفة   لها، واالدعاءات 

 :التحديد، ُيتوقع من كل صحفي االمتناع عن كل ما يلي
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السلوكيات المحظورة

البلدان من  أي  احترام   عدم 
ا�عضاء في البنك

في الكمبيوتر  جهاز   استخدام 
أو لمشاركة  ا�ع�مي   المركز 
أو صور  عرض  أو   إرسال 

فيديوهات غير �ئقة

البنك موظفي  احترام   عدم 
المسؤولين من   وغيرهم 
تنظيم في   المساهمين 

ا�جتماعات

عن التعبير  أو  لغة   استخدام 
تعزز أن  شأنها  من   مشاعر 
أي على  العنف  أو   التمييز 
 أساس كان، بما في ذلك العرق
وا¬راء والدين  واللغة   والجنس 
ا¬راء من  غيرها  أو   السياسية 

وا�صل الوطني أو ا�جتماعي

أو ازدرائية  بتعليقات   ا�د�ء 
ُمهينة لمشارك ما

 التسبب في إزعاج خ�ل المؤتمرات
الصحفية أو في أي فعالية إع�مية

تتعلق جنسية  بتعليقات   القيام 
ا�عضاء أو  الملبس  أو   بالمظهر 

الجسدية

إظهار دون  ا�جتماعات  مقر   دخول 
بطاقته التعريفية

تصنيفه يمكن  فعل  بأي   القيام 
أو كان  صريحا  جنسي،   كتحرش 

ً
ضمنيا

. 
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السلوكيات المتوق

التغطية ا�خبارية

 يتمثل أهم واجب على الصحفي في النقل اإلعالمي بدقة ودون تحيز. وفي هذا الصدد، يجب على

البريد (عنوان  به  االتصال  بيانات  وتقديم  نفسه  تسجيل  السنوية  االجتماعات  لتغطية   الصحفي 

التحلي منه  ُيتوقع  التسجيل،  وبمجرد  المنشأ).  وبلد  اإلعالمية  والجهة  الهاتف  ورقم   اإللكتروني 

بالسلوك التالي، كل فيما يتعلق بالعنوان الذي يندرج تحته
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التحلي بالدقة وا�نصاف
في النقل اإلعالمي

احترام التنوع
عن طريق النقل اإلعالمي لكل
 الجوانب بالتساوي وبموضوعية

طلب أي مقابلة أو صورة
من مسؤولي البنك عن طريق ممثلي
 مركز اإلعالم الحاضرين في االجتماع

تجنب نشر المعلومات
المثيرة للكراهية والسخرية ضد

مجتمعات البلدان األعضاء في البنك

احترام القواعد ا�ساسية
المحددة خالل المقابالت مع مسؤولي

البنك وأعضاء مجلس محافظيه

تصويب أي معلومة
منشورة يتبين أنها

غير دقيقة على نحو ضاٍر

يكون طلب خدمة
أو طرح سؤال خالل المؤتمرات

الصحفية باحترام وتقدير

ا�لتزام بمدونة
 السلوك للصحفيين

إظهار
 المهنية واللباقة

. 
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السلوكيات

01

02

03

04

05

07

09

08

06
عدم عرقلة المؤتمرات

الصحفية أو اإلحاطات اإلعالمية
اليومية أو االجتماعات، أو االنخراط

في أفعال ضارة أو تهديدات من أي نوع؛

ا�نتباه لما يحيط بهم وللمشاركين
اآلخرين وإخطار البنك عند مالحظة

وضٍع خطٍر، أو شخٍص ما في
حالة خطر، أو مخالفات لمدونة السلوك

هذه، حتى لو بدت غير هامة؛

ا�جتهاد في
التعاون واالمتناع عن االعتداء والنزاع

عدم خلق تهديد أمني
أو وضع غير آمن

احترام قوانين
البلد المضيف

ا�متناع عن أي سلوك
وخطاب ينم عن إهانة
 أو تمييز أو تحرش

ا�لتزام بقواعد المركز ا�ع�مي
والقواعد المحددة خالل المؤتمرات
الصحفية واإلحاطات اإلعالمية

التحلي بالتقدير
واالحترام في القول والفعل

تجنب التدافع



السيد أسانا با 
مدير المركز اإلعالمي للبنك

aba@isdb.org

الدكتور ثامر باعظيم
مدير إدارة التسويق واالتصاالت

aba@isdb.org
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عواقب عدم اتباع مدونة السلوك
المخالفة ارتكاب  حالة  في  حتى  أقسى،  عواقب  المدونة  لهذه  الجسيمة  االنتهاكات  تقتضي   قد 

 للمرة األولى. وتتضمن االنتهاكات الكبرى أعمال العنف، وتهديد باقي الصحفيين أو المشاركين،

والسرقة، وسوء استغالل السلطة

 وقد يتعرض الصحفيين المخالفين لهذه القواعد لالستبعاد من قائمة المشاركين دون إمكانية إعادة

 قبولهم، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي البلد المضيف

ا�ب�غ عن واقعة
 إذا رأى صحفي مخالفة لمدونة السلوك خالل االجتماعات السنوية أو سمع بشيء من ذلك أو تعرض

 له ورغب في اإلبالغ عنه فعليه إبالغ

 باللجنة الفرعية للخدمات اإلعالمية، ببذل قصارى جهده من أجل ضمان ممارسة
ً
 يلتزم البنك، ممثال

 .الصحفيين عملهم في أفضل الظروف وبأعلى المعايير المهنية الممكنة ومساعدتهم على ذلك
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