
 

 

 الميثاق التحريري 

 إذاعة إكسبراس اف ام 

 

 : مقدمة 

يمثللم ميثللاق التحريللر جعللا مرى يللا يسلل س إلللس دالل  ذالل  ال مللم فاأللم إذاعللة إكسللبراس ذف ذم 

اإلذاعللة دهللي يرمللأل اا اللاس إلللس االل  ا هللداف   دىماللة القياعللد دال للياا  التللأل  ت  للد ا للا 

 صناعة م امين ا. فأل

دمللأ ذهلل  مميللااا هللاا الميثللاق ذجللل يمفلللأ ال للامايأ فللأل إذاعللة إكسللبراس ذف ذم مللأ داللل  

يااللل  المكلللتركة التلللأل ي ملللم الفلللم عالللس اذترام لللا د عالللس  ن يلللاها د ذلللل  م ملللا كاجللل  الق

 فاىة مساهمت   فأل  عيا دإججاز د  قيي  الم اميأ د التسييق ل ا.

 كما ذن هاا النص  يسير إفااك الخ  التحريري الاي   تمده إذاعة إكسبراس ذف ذم 

يملللة للللاماة   ملللم عالللس  فلللري  د يللل  أل ميثلللاق التحريلللر كخمللليل ذدللللس ملللأ ذىلللم إاالللا  من 

 ذيكمة إعالمية فاعاة.

 "إذاعة  ايد فأل القيمة "

للل اا   نللأل مللأ  دهلليللل اا ذإذاعللة  ايللد فللأل القيمللةذ.  ذم لن سلل اإأتللااا إذاعللة إكسللبراس ذف 

أاللللل ذج للا  قللدم إاللافة فللأل المكلل د اإلذاعللأل التيجسللأل يتمثللم اا اللاس فللأل ذج للا  لليفر ىماللة 

اميأ التلللأل  تملللرق إلي لللا  علللب فدملللا فلللأل صلللاب إهتماملللاا ذدال ذن الم للل دهلللألملللأ الماايلللا 

ذن  دثاجيلللاد ما للاا مسلللتم ي ا.   ياكللب التحللليالا الحاصلللاة مابيللة اجت لللاااا دذج لللاالمسللتم يأ 

فلللأل التلللراك  الم رفلللأل  د سلللاه  دالجديلللةطريقلللة  نلللادا هلللاه الم لللاميأ  تميلللا االحرفيلللة 

ذن ال لللييف اللللايأ يلللت  فعلللي    فلللأل ارامج لللا يحمالللين  يملللة م كلللدل.  دثالثلللا لمسلللتم ي ا.

 د جلللااا  االق لللايا الممردذلللة  دإلملللام  مامحم لل  ال املللأل دي  للر ذلللل  اجلللال  ملللأ ألللالا 



 

 

الميداجيللة د ذلللل  ف لللال علللأ عملللق  حلللاليا   د طريقلللة عراللل   د العلللي  اللللاي يتمت لللين الللل د 

 فاايت  .د  إعتراف الجمي  اف ا    

  إ ذاعة مستقاة عأ كم الحسااياا السيااية د مراكا الن يذ

يتيىلللب عاي لللا  لللرك مسلللافة اين لللا داللليأ كلللم الحساالللياا  ذم ا جلللل للل مأ إذاعلللة إكسلللبراس ذف 

السيااللية دمراكللا الن لليذ.  د  تبللر اإلذاعللة ذجللل يمفللأ ا  للم هللاه ال قيللدل ذن  لل في م ام للا 

 عاس ذذسأ دىل دذن  فسب ثقة مستم ي ا.

التقيللد امللا يجملل  مسللتم ي ا د ال ي للر    د إلللس اذتللرام  ذم إلللسعللة إكسللبراس ذف د  سلل س إذا

د ا ففللاا لللريمة ذن ال يسللأل  هللاا إلللس القياالل  المكللتركة لاكلل ب التيجسللأل د  مختاللا اااا  

 إلس ما  ت ق عايل اإلجساجية مأ  ي  د اايكاا اايمة.

 أبللاا الاللد ذن يسلليفها االذتللرام المتبللافا د  تبللر اإلذاعللة مللأ ى للة ذأللرة ذن ال ال للة ملل  معللافا ا

 دالنااهة دالك افية دالمعدا ية دالم نية ال الية. 

 إذاعة مس دلة   تمد الم نية  د  حترم   ذأال ياا الم نة العح ية 

إذاعللة إكسللبراس ذف ذم هللأل إذاعللة مسلل دلة عللأ الم للاميأ التللأل  تلليلس  قللديم ا  حتللرم فللأل 

املللا ذ لل  اللل كلللم النعلليا التر يبيللة الخاصلللة امماااللة ال ملللم  د تقيللدذللل  كللم  لللياجيأ الللبالف 

 اإلذاعأل.

الم ردفللة فللأل مجللاا  دالمماااللاا دالقللي  فللري  المبللاف   ذم عاللس  مللم إذاعللة إكسللبراس ذف 

جعللل  عالللي   االخعللليا المياثيلللق الخاصلللة  دالتلللألفلللأل لللل ج    دالمت لللقال ملللم العلللح أل 

 دذقللليقاحقللليق دداىبلللاا العلللح أل. كملللا ذج لللا  تقيلللد الللالمياثيق المت اقلللة االحريلللاا ال املللة 

 اإلجسان. 

علللدم الخاللل  اللليأ الخبلللر  ذم إللللسملللأ هلللاا الجاجلللب ال لللاماين فلللأل إذاعلللة إكسلللبراس ذف  ديسلل س

 داخاصللةكللم الللايأ ي ماللين في للا اإلذاعللة  ديسلل سذللر.  . فللالخبر كمللا يقللاا مقللدس دالللرذيدالللرذي

مللأ يتيلللين إعللداف د ن يللا الم للاميأ   إلللس عللدم  جيلليه د مأالمللة د يىيللل الللرذي ال للام د  ت  للد 

 امالزمة الحياف  دا اإلمفان كإادا  مثال اااا  الخاصة د الكخعية.



 

 

ا ت لل  الحاىللة عللدم التللدأم لاقيللام  دكامللاغيللر ذن هللاا ال ي نللأل المللرل ا جللل يتيىللب عاللي   ذذياجللا 

 اتعييباا    دإجاال الرذي ال ام.

د لل  أل اللردال التثبلل  مللأ صللحة الخبللر فللأل ج لل  السللياق اعلل ت ا  اعللدل م نيللة ماامللة لفللم 

هلللاه الااديلللة كلللال  ذج لللا ال يمفلللأ ذن يجرهلللا  ذم ملللأإذاعلللة إكسلللبراس ذف   للل مأ داإلعالميللليأ 

 غير صحيحة.البحث عأ السبق العح أل إلس اث م اميأ 

يمللثالن  اعللد يأ   مللم كللم الم للاميأ عاللس التقييللد  دالياللي ج لل  السللياق فللإن الد للة  دفللأل

 الناس. دمكاعرالمعدا ية داذترام الادق ال ام  دكال ا ما 

 عالللس ذمذف التلللأل يمتاف لللا ال لللاماين اإذاعلللة إكسلللبراس  دالملللددجااإن العللل حاا الكخعلللية 

ال  مثللم البتللة إمتللدافا لام للاميأ التللأل  نتج للا اإلذاعللة. الكللأل  الللاي ي نللأل  الكللبفاا اإلىتماعيللة

 ال  تحمم مس دلية ما  ت منل مأ مياف. ذمذف ذن إكسبراس 

ملللأ هلللاا المن للليا ا لللدم إالللتخاام صللل حا    الكخعلللية  ذف ذمال لللاماين اإكسلللبراس  ياتلللام د

ل ذد غيللر مبالللرل د الل ي لللفم إللحللاق ال للرا ااإلذاعللة كاإلاللا ل إلي للا ذكللان ذللل  امريقللة مبالللر

 الكائ اا د المأالماا د جكر ا أباا الاائ ة   ذد غير المت كدل. ا لفاا د رديجمأ 

جكلللر ا أبللاا د الت لللاليق  فاأا للا فللألد  مللنا ا دلييللة ملللأ ى للة ذأللرة االنسلللبة إلللس ال لللامايأ 

 ىتماعية.لع حا  ا عاس الكبفاا اال ا جترجاا دل ائدل المي   الرامأل لإلذاعة عاس 

يمفللأ ذن    سللا  إلللس  دكللم مللايللرفا ال للاماين فللأل إذاعللة إكسللبراس ذف ذم ال للدايا دا مللياا 

ال لللامايأ فاأا لللا ملللأ منلللاف  م ملللا كاجللل  طبي ت لللا  علللد كسلللب دفهللل  ذد فف  للل  لإلألللالا 

فللأل هللاا المجلللاا امللا ذ للل  ا للاه المياثيللق المت لللق عاي للا فلللأل  يتقيلللددن داقياعللد عما لل  

 الم نة العح ية.

د يمثلللم التفلللييأ المسلللتمر اافلللدا ذاااللليا  لللافاا عالللس  نميلللة  لللدااا ال لللامايأ فاألللم إذاعلللة 

ا ملللر  إكسلللبراس ذف ذم  د ى ا للل  يياكبلللين التحللليالا ا ااالللية فلللأل ال ملللم اإلذاعلللأل د كلللال 

ابرمجلللة الم تملللدل  علللد إفألللاا التحسللليناا ال لللرداية االنسلللبة إللللس  التقيلللي  المسلللتمر ل

  عاي ا دمياكبة اد  ال عر.


