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ن في مجاالت االتصال واإلعالم والمعلومات نلتزم التزامًا ذاتيًا نابعًا ن في مجاالت االتصال واإلعالم والمعلومات نلتزم التزامًا ذاتيًا نابعًا نحن اإلعالميون العرب العاملونحن اإلعالميون العرب العاملو

  ..من إحساسنا بمسؤولياتنا المهنية والقومية، بمواد هذا الميثاق وفقًا لمنطلقاته ومبادئه وأهدافه من إحساسنا بمسؤولياتنا المهنية والقومية، بمواد هذا الميثاق وفقًا لمنطلقاته ومبادئه وأهدافه 
  

  ::نطلقات نطلقات المالم: : أوًال أوًال 
المواثيق واالتفاقيات التي صاغتها اإلرادة المشترآة لألمة العربية وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول المواثيق واالتفاقيات التي صاغتها اإلرادة المشترآة لألمة العربية وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول   --

  . . العربية العربية 
 القمة العربية وبياناتها ، وما تؤآده من حرص على التضامن العربي ودعم للعمل  القمة العربية وبياناتها ، وما تؤآده من حرص على التضامن العربي ودعم للعمل اتات قرارات مؤتمر قرارات مؤتمر--

حقيقًا آلمال وطموحات األمة العربية في آافة حقيقًا آلمال وطموحات األمة العربية في آافة العربي المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن العربي وتالعربي المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن العربي وت
  ..واألمنية واألمنية المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 

 قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب وما تبلوره من رؤية عربية مشترآة لمبادئ العمل اإلعالمي  قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب وما تبلوره من رؤية عربية مشترآة لمبادئ العمل اإلعالمي --
  ..لعربي وخارجه لعربي وخارجه ومرتكزات الخطاب اإلعالمي ورسالة اإلعالم العربي في داخل الوطن اومرتكزات الخطاب اإلعالمي ورسالة اإلعالم العربي في داخل الوطن ا

ثورة ثورة وو التطور النوعي والتقني الذي تحقق في مجال اإلعالم واالتصال بدخوله عصر الفضاء  التطور النوعي والتقني الذي تحقق في مجال اإلعالم واالتصال بدخوله عصر الفضاء --
  .. وتجاوزه حدود الجغرافيا والتأثير المحلي  وتجاوزه حدود الجغرافيا والتأثير المحلي المعلوماتالمعلومات

  
  ::المبادئ واألهداف المبادئ واألهداف : : ثانيًا ثانيًا 
مة العربية ، وتعزيز مة العربية ، وتعزيز المصالح العليا لألالمصالح العليا لألوو   اإلنسان العربي اإلنسان العربيإمكانيات اإلعالم العربي في خدمةإمكانيات اإلعالم العربي في خدمةآافة آافة  تسخير  تسخير --

  ..العمل العربي المشترك باعتباره رآيزة أساسية للتضامن العربي ، وصون الهوية العربيةالعمل العربي المشترك باعتباره رآيزة أساسية للتضامن العربي ، وصون الهوية العربية
--

..

 التعامل الواعي مع قضايا العصر ، في ضوء المتغيرات الدولية ، والتقدم التقني المتسارع في مجاالت  التعامل الواعي مع قضايا العصر ، في ضوء المتغيرات الدولية ، والتقدم التقني المتسارع في مجاالت 
إلعالم العربي في حماية الهوية إلعالم العربي في حماية الهوية اإلعالم واالتصال والمعلومات ، وظواهر العولمة بما يؤآد دور ااإلعالم واالتصال والمعلومات ، وظواهر العولمة بما يؤآد دور ا

العربية وإبراز الصورة الصحيحة لألمة العربية وحضارتها وقضاياها الجوهرية على الرأي العام العربية وإبراز الصورة الصحيحة لألمة العربية وحضارتها وقضاياها الجوهرية على الرأي العام 
  الدولي، ودعم قدرة األمة العربية على اإلسهام المتكافئ في حوار الحضارات والثقافات الدولي، ودعم قدرة األمة العربية على اإلسهام المتكافئ في حوار الحضارات والثقافات 

المي بحيث يحدث تفاعل خالق بين المي بحيث يحدث تفاعل خالق بين اإليمان بأن حرية التعبير رآيزة أساسية من رآائز العمل اإلعاإليمان بأن حرية التعبير رآيزة أساسية من رآائز العمل اإلع
 للمصالح العليا لألمة العربية واحترامًا  للمصالح العليا لألمة العربية واحترامًا حمايةحمايةالرأي والرأي اآلخر ، وتقترن هذه الحرية بالمسؤولية الرأي والرأي اآلخر ، وتقترن هذه الحرية بالمسؤولية 

لحريات اآلخرين وحقوقهم، والحرص على تمكين اإلعالم العربي من اإلطالع على الحقيقة من لحريات اآلخرين وحقوقهم، والحرص على تمكين اإلعالم العربي من اإلطالع على الحقيقة من 
  ..مصادرها مصادرها 
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  ::مواد الميثاق مواد الميثاق : : ثالثًا ثالثًا 
:  :المادة األولى المادة األولى 

مع الحرص على مع الحرص على الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي ووصون الهوية العربية ، صون الهوية العربية ، التأآيد على التأآيد على 
  ..االستفادة من الجوانب اإليجابية للعولمةاالستفادة من الجوانب اإليجابية للعولمة

  ::المادة الثانية المادة الثانية 
مواصلة تطوير دور وسائل اإلعالم العربي في إثراء شخصية اإلنسان العربي والعمل على تكاملها مواصلة تطوير دور وسائل اإلعالم العربي في إثراء شخصية اإلنسان العربي والعمل على تكاملها 

يًا واجتماعيًا وسياسيًا ، والتعريف بحقوق اإلنسان العربي وحرياته األساسية يًا واجتماعيًا وسياسيًا ، والتعريف بحقوق اإلنسان العربي وحرياته األساسية قوميًا وإنمائها فكرياًُ وثقافقوميًا وإنمائها فكرياًُ وثقاف
وااللتزام وااللتزام وواجباته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه وأمته ، وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ األخالقية وواجباته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه وأمته ، وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ األخالقية 

  ..باحترام حياته الخاصةباحترام حياته الخاصة
  ::المادة الثالثة المادة الثالثة 

ى سالمة اللغة العربية باعتبارها قوام الثقافة العربية ى سالمة اللغة العربية باعتبارها قوام الثقافة العربية تشجيع البرامج اإلعالمية التي تهتم بالحفاظ علتشجيع البرامج اإلعالمية التي تهتم بالحفاظ عل
  ..ورمز الهوية العربية ، والعمل على نشرها عن طريق تيسير قواعدها والتعريف بجماليات بيانها ورمز الهوية العربية ، والعمل على نشرها عن طريق تيسير قواعدها والتعريف بجماليات بيانها 

  : : المادة الرابعة المادة الرابعة 
  ..االهتمام اإلعالمي بالقضايا األساسية للوطن العربي، وحشد الطاقات والجهود العربية لنصرتها االهتمام اإلعالمي بالقضايا األساسية للوطن العربي، وحشد الطاقات والجهود العربية لنصرتها 

  ::لخامسة لخامسة المادة االمادة ا
والخارج ، والخارج ،   الحرص على التضامن العربي في آل ما يقدمه اإلعالم العربي للرأي العام ، في الداخل الحرص على التضامن العربي في آل ما يقدمه اإلعالم العربي للرأي العام ، في الداخل   

، وذلك لإلسهام في تعزيز ، وذلك لإلسهام في تعزيز وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه اإلساءة إلى التضامن العربي وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه اإلساءة إلى التضامن العربي 
  ..أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربيةأواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية

  : : المادة السادسة المادة السادسة 
ليط األضواء اإلعالمية على العمل العربي المشترك باعتباره السبيل األمثل لتحقيق التكامل العربي ليط األضواء اإلعالمية على العمل العربي المشترك باعتباره السبيل األمثل لتحقيق التكامل العربي تستس

  .. المجاالت  المجاالت آافةآافةفي في 
  : : المادة السابعة المادة السابعة 

ثه، وإمكانياته ثه، وإمكانياته ااتكثيف الجهود على الساحة الدولية للتعريف بالوطن العربي ، وتاريخه وحضارته وترتكثيف الجهود على الساحة الدولية للتعريف بالوطن العربي ، وتاريخه وحضارته وتر
في مقدمتها القضية الفلسطينية ، وفق قرارات في مقدمتها القضية الفلسطينية ، وفق قرارات وو، ، قضاياه األساسية قضاياه األساسية البشرية والمادية والمعنوية ، وعدالة البشرية والمادية والمعنوية ، وعدالة 

  . . مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري 
  ::المادة الثامنة المادة الثامنة 

 وسيادتها الوطنية واختياراتها  وسيادتها الوطنية واختياراتها الدولالدولووالشعوب الشعوب   آرامةآرامةالموضوعية ، واحترام الموضوعية ، واحترام وواألمانة األمانة ببااللتزام االلتزام   
  ..الحمالت اإلعالمية التي تهدف إلى اإلثارة أو زعزعة الصف العربي الحمالت اإلعالمية التي تهدف إلى اإلثارة أو زعزعة الصف العربي األساسية ، واالبتعاد عن األساسية ، واالبتعاد عن 

  
  ::المادة التاسعة المادة التاسعة 

 من بيانات ومعلومات وأخبار  من بيانات ومعلومات وأخبار  بكافة أشكاله بكافة أشكالهااللتزام بالصدق وتحري الدقة فيما يبثه اإلعالم العربيااللتزام بالصدق وتحري الدقة فيما يبثه اإلعالم العربي
  .. أية أخطاء في هذا الصدد  أية أخطاء في هذا الصدد ببها من مصادرها األساسية ، وااللتزام بتصويها من مصادرها األساسية ، وااللتزام بتصويؤؤواستقاواستقا

   : ة : ةعاشرعاشرالمادة الالمادة ال
 أو  أو وطنيًاوطنيًا  ،،نبذ آل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب أيا آانت أشكالهنبذ آل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب أيا آانت أشكالهتعميق روح التسامح والتآخي وتعميق روح التسامح والتآخي و

واالمتناع عن عرض أو إذاعة أو بث أو نشر أية مواد يمكن أن تشكل تحريضًا على واالمتناع عن عرض أو إذاعة أو بث أو نشر أية مواد يمكن أن تشكل تحريضًا على ، ، عرقيًا أو دينيًا عرقيًا أو دينيًا 
  ..العربيةالعربية واحترام سيادة الدول  واحترام سيادة الدول العنف واإلرهابالعنف واإلرهابالتطرف والتطرف و

 :   :الحادية عشرةالحادية عشرةالمادة المادة 
االمتناع عن وصف الجرائم ، بكافة أشكالها وصورها ، بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على االمتناع عن وصف الجرائم ، بكافة أشكالها وصورها ، بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على   

إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها ، أو منح مرتكبيها والمحفزين عليها أو المروجين إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها ، أو منح مرتكبيها والمحفزين عليها أو المروجين 
  ..لها فرصة استخدام وسائل اإلعالم منبرًا لهم لها فرصة استخدام وسائل اإلعالم منبرًا لهم 

  ::ة عشرة ة عشرة المادة الثانيالمادة الثاني
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على الهواء مباشرة ، من حيث على الهواء مباشرة ، من حيث أو يبث أو يبث مراعاة أصول الحوار وآدابه وبخاصة الذي يعرض أو يذاع مراعاة أصول الحوار وآدابه وبخاصة الذي يعرض أو يذاع 
وعرض آافة اآلراء والحقائق وصوًال إلى وعرض آافة اآلراء والحقائق وصوًال إلى ، ، حقوق ضيوف الحوار في شرح آرائهم ، والمتلقين في التعقيب حقوق ضيوف الحوار في شرح آرائهم ، والمتلقين في التعقيب 

  .. وموضوعية لدى المتلقي العربي  وموضوعية لدى المتلقي العربي وشاملةوشاملةبلورة رؤية متكاملة بلورة رؤية متكاملة 
  ::ة عشرة ة عشرة المادة الثالثالمادة الثالث

االهتمام المتواصل بتوفير بدائل عربية ثرية ومتنوعة لألشكال اإلعالمية والمعلوماتية التي تتفق االهتمام المتواصل بتوفير بدائل عربية ثرية ومتنوعة لألشكال اإلعالمية والمعلوماتية التي تتفق 
وطموحات اإلنسان العربي وتعمل على توسيع مدارآه وتنمية ملكاته في البحث واإلبداع ، وترسيخ اعتزازه وطموحات اإلنسان العربي وتعمل على توسيع مدارآه وتنمية ملكاته في البحث واإلبداع ، وترسيخ اعتزازه 

  .. وثقافتها وقيمها  وثقافتها وقيمها ةةألمة العربيألمة العربيإلى اإلى ابانتمائه بانتمائه 
  ::شرة شرة المادة الرابعة عالمادة الرابعة ع

ة    دمات اإلعالمي ن الخ بهم م ا يناس ى م صول عل ي الح ة ف ات الخاص وق ذوى االحتياج اة حق ة          مراع دمات اإلعالمي ن الخ بهم م ا يناس ى م صول عل ي الح ة ف ات الخاص وق ذوى االحتياج اة حق        مراع
  ..والمعلوماتية ، تعزيزًا لفرص اندماجهم في مجتمعاتهم والمعلوماتية ، تعزيزًا لفرص اندماجهم في مجتمعاتهم 

  ::المادة الخامسة عشرة المادة الخامسة عشرة 
سية في النهوض بالصحة              ا واحدة من العوامل الرئي سية في النهوض بالصحة           تشجيع االهتمام الجماهيري بالرياضة باعتباره ا واحدة من العوامل الرئي تشجيع االهتمام الجماهيري بالرياضة باعتباره
ى تن         اا ى تن         لبدنية والنفسية للمجتمع ، والحرص عل ؤجج نزعات                   ققلبدنية والنفسية للمجتمع ، والحرص عل ة شوائب تعكس أو ت ة اإلعالم الرياضي من أي ؤجج نزعات                   ي ة شوائب تعكس أو ت ة اإلعالم الرياضي من أي ي

  ..التعصب والتحيز ، والسعي إلى تنمية الروح الرياضية في المنافسة التعصب والتحيز ، والسعي إلى تنمية الروح الرياضية في المنافسة 
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  ::المادة السادسة عشرة المادة السادسة عشرة 
شاهد عن           مخاطر   مخاطر   الحرص على حماية األطفال واألحداث من         الحرص على حماية األطفال واألحداث من            ة التي تتضمن م واد اإلعالمي شاهد عن           الم ة التي تتضمن م واد اإلعالمي ف أو  ف أو  الم

  ..أنماطًا سلوآية غير سليمة تتناقض مع القيم النبيلة أنماطًا سلوآية غير سليمة تتناقض مع القيم النبيلة 
  ::المادة السابعة عشرة المادة السابعة عشرة 

ًا    ك إثبات ًا ، وذل ديرًا عالمي ًا أو تق ال اعتراف ي تن ك الت ة ، وخاصة تل اءات والمواهب العربي راز الكف ًا إب ك إثبات ًا ، وذل ديرًا عالمي ًا أو تق ال اعتراف ي تن ك الت ة ، وخاصة تل اءات والمواهب العربي راز الكف إب
ى االقت             نشء عل زًا لل وطن العربي ، وتحفي ة لل درات الخالق ة والق ات اإلبداعي ى االقت            لثراء الطاق نشء عل زًا لل وطن العربي ، وتحفي ة لل درات الخالق ة والق ات اإلبداعي اذج الناجحة   لثراء الطاق اذج الناجحة   داء بالنم داء بالنم

  ..وتشجيعًا على ظهور مزيد من الكفاءات العربية وتشجيعًا على ظهور مزيد من الكفاءات العربية 
: عشرة  عشرة ثامنةالمادة الالمادة ال   :ثامنة

ة، وإسهاماتها                      ة ونهوضها بمسؤولياتها الحياتي رأة العربي ة عن الم ة، وإسهاماتها                   تقديم الصورة الموضوعية الواقعي ة ونهوضها بمسؤولياتها الحياتي رأة العربي ة عن الم تقديم الصورة الموضوعية الواقعي
ث         ي ، وب سان العرب اء اإلن ي بن شرف ف ن دور م ه م ضطلع ب ا ت ة ، وم ة المجتمعي ي التنمي ث        ف ي ، وب سان العرب اء اإلن ي بن شرف ف ن دور م ه م ضطلع ب ا ت ة ، وم ة المجتمعي ي التنمي واد  ف شر الم واد   ون شر الم  ون

  ..والمعلومات والبرامج التي تعينها على ذلك والمعلومات والبرامج التي تعينها على ذلك 
  ::المادة التاسعة عشرة المادة التاسعة عشرة 

االبتكار االبتكار تشجيع تشجيع بحقوق الملكية الفكرية والتعريف بتشريعاتها المختلفة ، حماية للمبدعين العرب وبحقوق الملكية الفكرية والتعريف بتشريعاتها المختلفة ، حماية للمبدعين العرب و  االلتزامااللتزام
  ..واإلبداع على امتداد الوطن العربي واإلبداع على امتداد الوطن العربي 

  ::المادة العشرون المادة العشرون 
بأخالقيات المجتمع العربي بأخالقيات المجتمع العربي هذه األخيرة هذه األخيرة  والمواد اإلعالنية ، وإلتزام  والمواد اإلعالنية ، وإلتزام ةةعالميعالميضرورة التمييز بين المواد اإلضرورة التمييز بين المواد اإل

  ..وعدم استغالل الطفل والمرأة في الحمالت اإلعالنية بشكل يسيء إليهما وعدم استغالل الطفل والمرأة في الحمالت اإلعالنية بشكل يسيء إليهما 
  ::المادة الحادية والعشرون المادة الحادية والعشرون 

  ..للمجتمع العربي ومراعاة بنيته األسرية وترابطه االجتماعي للمجتمع العربي ومراعاة بنيته األسرية وترابطه االجتماعي   االلتزام بالقيم الدينية واألخالقيةااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية  
  ::المادة الثانية والعشرون المادة الثانية والعشرون 

  .. الوعي بأهمية التصدي لمشكلة األمية بأشكالها المختلفة في المجتمع العربي  الوعي بأهمية التصدي لمشكلة األمية بأشكالها المختلفة في المجتمع العربي تعميقتعميق
:  :المادة الثالثة والعشرون المادة الثالثة والعشرون 

شية أو              األمراض المتف وين ـ ب ل أو ته ام والتعريف ـ دون تهوي وعي الصحي الع ة ال شية أو           تنمي األمراض المتف وين ـ ب ل أو ته ام والتعريف ـ دون تهوي وعي الصحي الع ة ال ستجدة ،    تنمي ستجدة ،   الم  الم
  ..لتحذير من األساليب العشوائية أو غير العلمية في العالج لتحذير من األساليب العشوائية أو غير العلمية في العالج وإيضاح األساليب العلمية للوقاية واوإيضاح األساليب العلمية للوقاية وا

  ::المادة الرابعة والعشرون المادة الرابعة والعشرون 
وث ،                          ة والحد من التل ى البيئ اظ عل صلة بالحف سلوآيات المت وث ،                       نشر الوعي البيئي وبخاصة في مجال ال ة والحد من التل ى البيئ اظ عل صلة بالحف سلوآيات المت نشر الوعي البيئي وبخاصة في مجال ال

ة وال          سالمة المهني ة وقواعد الصحة وال شريعات البيئي وارد ، والتعريف بالت ة وال         وترشيد استخدام الم سالمة المهني ة وقواعد الصحة وال شريعات البيئي وارد ، والتعريف بالت ذا    وترشيد استخدام الم ة في ه ذا    عام ة في ه عام
  ..المجال ، وتشجيع إدخال التقنيات الصديقة للبيئة المجال ، وتشجيع إدخال التقنيات الصديقة للبيئة 
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  : : المادة الخامسة والعشرون المادة الخامسة والعشرون 
ادية  ل                   ة استرش ي وثيق شرف اإلعالم اق ال ر ميث ادية  ل  يعتب ة استرش ي وثيق شرف اإلعالم اق ال ر ميث نح   يعتب ي م ي وف ي العرب ويم األداء اإلعالم نح   رصد وتق ي م ي وف ي العرب ويم األداء اإلعالم رصد وتق

ها من مجالس وهيئات في مجال       ها من مجالس وهيئات في مجال        في االتحادات والمنظمات العربية وما ينبثق عن        في االتحادات والمنظمات العربية وما ينبثق عن        أو تعليقها أو إلغائها     أو تعليقها أو إلغائها    العضويةالعضوية
  ..اإلعالم العربي اإلعالم العربي 

  ::المادة السادسة والعشرون المادة السادسة والعشرون 
ة                      ائق جامع ة من وث ر وثيق ة ، ويعتب ائله آاف ة                             تسري أحكام هذا الميثاق على اإلعالم العربي بأشكاله ووس ائق جامع ة من وث ر وثيق ة ، ويعتب ائله آاف         تسري أحكام هذا الميثاق على اإلعالم العربي بأشكاله ووس

  ..الدول العربية الدول العربية 
  

  


