
 ضوابط األعلى لإلعالم

 والطبية للربامج الدينية والرياضية

 وبرامج التوك شو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مى لتنظيم اإلعالم عمى ضبط المشيد اإلعالميفى إطار حرص المجمس األع
،  باعتبارىا ركيزة من ركائز تقدم اإلعالم وتطورهيث االلتزام بالمينية من ح

من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية  دعد وضع المجمس
والرياضية وبرامج التوك شو ، وذلك بيدف إرساء معنى المسئولية اإلعالمية 

رساء لخطاب إعالمي  ية أثناءوالقيم األخالق ممارسة اإلعالمي لعممو ، وا 
 يعمي من شأن الوطن ، وال يحرض عمى التمييز والعنف والكراىية .  تنموي 

الضوابط بواسطة لجان المجمس المختصة والتى تضم مجموعة من  ُأعدت
المتخصصين والخبراء فى مجال اإلعالم ، وجاءت الضوابط متوافقة مع 

ضًا مع مواثيق األمم المتحدة نون ومواثيق العمل اإلعالمي ، وأيالدستور والقا
 وىيئاتيا . 

رامج مممًا بالقضايا يراعى أن يكون مقدم البضوابط البرامج الدينية )من أبرز 
الدينية ولديو قدر من حفع آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح ليا وكذا 

أن يكون الضيوف من عمماء الدين أو أساتذة  -بالسيرة النبوية إلمامو 
 يكون  أن يراعى اإلفتاء لمسائل عرضتال حالة وفي،  الجامعات المعروفين

  األوقاف ووزارة اإلفتاء ودار لشريفا األزىر من المعتمدة ةالقائم من الضيوف
أال تكون مواقع التواصل االجتماعي مصدرًا إلبداء الرأي أو األفتاء فيما و  –

 عدا مواقع ومراصد األزىر الشريف ودار االفتاء واألوقاف  وجامعة األزىر( .



ضوابط البرامج الرياضية )الحيادية وعدم التحيز لالنتماء الفردي وتضمنت 
عدم تسييس المحتوى وربطو تمميحًا أو تصريحًا  –ة البرنامج ألي من أسر 

عدم التحريض أو إثارة الرأي  –احترام الرموز الرياضية  –بأوضاع الشارع 
 العام( .

البرامج الطبية )عدم قبول برامج ميداه أو بنظام تأجير الوقت أو  ضوابطمن 
ن عن عدم اإلعال  –اإلنتاج المشارك إال بعد العرض عمى المجمس 

مستشفيات أو مراكز عالجية إال بعد التأكد من تسجيميا بوزارة الصحة 
عدم اإلعالن عن أدوية إال بعد الحصول عمى موافقة  –والسماح ليا بالعمل 

 بوزارة الصحة( ةيدلارة الصيإد

ضوابط برامج التوك شو )أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره شممت 
عما يذاع وعميو مراجعتو  يس التحرير مسئوالً أن يكون رئ –نقاباتيم بأعضاء 

أن  –في كل معموماتو المذاعة  أن يمتزم بالمرجعية والتأكد من المصدر –
يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصاالت إلى 

أن ينوه  –أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارىا  –تقارير مصورة 
 99أن ال تزيد مدة البرنامج عن  –العمرية المستيدفة  في فقراتو عن الفئة

 دقائق( . 8-5اال تزيد الفواصل االعالنية عن ثالث فواصل بمدد  –دقيقة 

خطابات لمقنوات مرفق بيا وفي السياق ذاتو وجو المجمس األعمى لإلعالم 
  اً مييبالقانون في ىذا الشأن ،  عالمية لمبرامج ، وفقًا لما خول لوالضوابط اإل

قيم ومبادئ ظ عمى الخمق بيئة مينية مناسبة لمحفوات اإللتزام بالضوابط بالقن
 المجتمع.

ييدف المجمس من ىذه الضوابط حماية حق المواطن بالتمتع بإعالم عمى 
قدر رفيع من المينية وفق معايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع اليوية 

   الثقافية المصرية .



 

 جـلى للربامـعس األـط اجمللـضواب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابط ، وىي تضم العديد من ىذه الض أعدت المجان المختصة بالمجمس
الخبراء والمتخصصين فى مجال اإلعالم ، بيدف تحقيق المينية 

 اإلعالمية التي تعد من من أىم أسباب إرتقاء اإلعالم وتطوره . 

 : ابط برامج التوك شوأوالً: ضو

 و الكالمية العروض برامج بإسم أكاديمياً  المعروفة وأ شو التوك برامج تعد
 مقدميا نجومية عمى تعتمد والتى الجارية األحداث برامج بإسم سوقياً  المشيورة
 . تغطيتيا دقة و ضيوفيا وتخصص

 و تالموضوعا وتشابو الترىل أصابيا عصرية ظاىرة ىذه البرامج أصبحتوقد 
 لما ليا ضوابط وضع لزاماً  وأصبح نفالتاإل  طال بعضيا وقد ، المحتوى  تسييس

 . العام الرأى تشكيل فى أثر من ليا

 : فى تتمثل أكاديمياً  و عممياً  الضوابط وىذه

 . نقاباتيم أعضاء تحريره ورئيسمقدم البرنامج  يكون  أن -1

 . اجعتومر  عميو و يذاع عما مسئوالً  التحرير رئيس يكون  أن -2

  . ومعموم خبرة ذو معد البرنامج داخل ممف لكل يكون  أن -3

  . المذاعو معموماتو كل فى المصدرية و بالمرجعية يمتزم نأ -4

 . مصور بتقرير المعمومة أو الخبر يدعم نأ -5



، وال يطمق  واحد طرف عمى يقتصر وال المسئولين و الخبراء بين يجمع نأ -6
عمى الضيوف إال إذا كان الضيف يحمل ىذه الصفة بحكم صفة الخبراء والمحممين 

 . الوظيفة أو الدراسة 

 . منيا والتأكد الضيف مينة عن التنويو-7

 لىإ اتصاالت لىإ لقاءات لىإ مباشر حديث من البرامج فنون  بين يجمع نأ -8
 . مصورة تقارير

 . فقط الجارية حداثباأل ييتم نأ -9

  . رأيو ضوأن يعطي الفرصة لمضيف لعر  لممذيع الوقت اليترك نأ -19

 . حمقاتو و ضيوفو عن االعالن فى الموضوعية و بالدقة يمتزم نأ -11

 . جيداً  معموماتو مصادر يبرز نأ -12

 . الرد حق يكفل نأ -13

 . أخبارىا يخص فيما الدولة مصادر مع ينسق نأ -14

 . ميةقمياإل و العربية المصرية العالقات خصوصية يراعى نأ -15

 . وعالقاتيا مصر صورة عمى يحافع نأ  -16

 . المستيدفة العمرية الفئة عن فقراتو فى ينوه أن -17

 . ىى من و العاممة بالكوادر النقابة و عمىاأل المجمس القناة تخطر أن -18

 دقيقة . 99أال تزيد مدة البرنامج عن  -19

 دقائق . 8-5أال تزيد الفواصل اإلعالنية عن ثالث فواصل بمدد  -29

أن يراعى فى اإلعالنات األكواد المينية وأن يتم التمييز حال استضافة معمن  -21
 عمى أنو موضوع إعالني وليس فقرة عادية .  



 : ثانيًا: ضوابط الربامج الرياضية

 انتشار بعد وخاصة ، تأثيراً  كثراأل  ثم ومن مشاىده كثراأل  البرامج الرياضيةتعد
 أمام الوحيد المتنفس البرامج ىذه جعل مما لمدوريات الحصريو الحقوق  ظاىرة

 عمي الرياضيو البرامج وتعدد الجماىيريو ىذه وامام ، العريضو الكره جماىير
 : الضوابط بيذه ممزمين يجعمنا القنوات

 . البرنامج أسرة من ألي الفردي لالنتماء التحيز وعدم الحياديو -1

 . الحصريو والحقوق  فكريةبتطبيق قانون الممكية ال االلتزام -2

 . المصري  المجتمع وأخالقيات بثوابت االلتزام -3

 . الشارع بأوضاع تصريحاً  أو تمميحاً  وربطو المحتوي  تسييس عدم -4

 . ودولياً  قميمياً وا   محمياً  الرياضية والتشريعات القواعد احترام -5

 . الصمو ذات والمنظمات الييئات احترام -6

 . رياضيةال الرموز احترام -7

 . والتدريب التحكيم أعمال في التدخل عدم - 8

 . العام الرأي إثارة أو التحريض عدم -9

 . واالنديو الفرق  بين المنافسو تشجيع -19

 . الرياضيو المواىب تبني -11

 . قاليمواأل والفرق  نديةاأل  بين التغطية في العدالو -12

 . الدوليو الخبرات نقل -13

 . والضيوف العمل وفريق المقدم حيادية -14

 . والتشريعات الشرف بمواثيق االلتزام -15



 . والتقارير واالتصاالت والضيوف األخبار في العدالو -16

 . تحيز بدون  البناء الرياضي النقد احترام -17

 . العام الحياء تخدش شارهإ أو تشبيو أو لفع كل عن البعد -18

 . العمل لفريق التخصصيو المالئمو -19

 .لفرديةا لعاباأل  وكذا والشركات والجامعات والمدارس األقاليم بفرق  االىتمام -29

 . المشاىدين لتثقيف رياضي قاموس ايجاد -21

 . متعصبو وغير متنوره رياضيو ثقافو إرساء -22

 . الرياضي النتمائيم نتيجة الجماىير بين التعصب أشكال كل نبذ -23

 . يوفوالض المحتوي  في التنوع مراعاة -24

 لمنيوض وتشريعات ساسيوأ وبنيو لوجستيو إنجازات من تحقق ما عرض -25
 . المصريو بالرياضو

 . معا واألرشيف لممحتوي  الممكيو حقوق  حماية -26

 ممحتوي ل واالكسسوارات والديكور والرسوم والصور الموسيقي مالئمة -27
 . الرياضي

 . المستخدم ظيالمف القاموس في والنشئ البيت خصوصية مراعاة -28

 

 : ثالثًا: ضوابط الربامج الدينية

يراعى أن يكون مقدم البرامج مممًا بالقضايا الدينية ولديو قدر من حفع آيات  -2
 القرآن الكريم والنطق الصحيح ليا وكذا إلمامو بالسيرة النبوية .



أن يكون الضيوف من عمماء الدين أو اساتذة الجامعات المعروفين ، وفي  -3
ة المعتمدة من ء يراعى أن يكون الضيوف من القائمعرض لمسائل اإلفتاتال حالة

 األزىر الشريف ودار اإلفتاء ووزارة األوقاف .

أال تكون مواقع التواصل االجتماعية مصدرًا إلبداء الرأي أو اإلفتاء فيما عدا  -4
 مواقع ومراصد األزىر الشريف ودار اإلفتاء واألوقاف وجامعة األزىر .

 عدم إثارة قضايا خالفية أو آراء تثير الفتن أو تحرض عمى التطرف . -5

يراعى عدم بث إعالنات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة ال تتناسب مع  -6
 القيم الدينية .

   

 :  رابعًا: ضوابط الربامج الطبية

عد عدم قبول برامج ميداه أو بنظام تأجير الوقت أو اإلنتاج المشارك إال ب -1
 العرض عمى المجمس .

صول عمى موافقة نقابة عدم السماح بظيور الضيوف األطباء إال بعد الح -2
 والجامعة التابع ليا الطبيب لتحديد درجة العممية .األطباء ووزارة الصحة 

الحرص عمى أن تكون الموضوعات المثارة في الحمقات مطابقة لتخصص  -3
 الضيف .

برنامج طبيبًا يفضل ذكر الدرجة العممية وتخصصة في حالة أن يكون مقدم ال -4
 عمى تتر الحمقة .

عدم اإلعالن عن مستشفيات أو مراكز عالجية إال بعد التأكد من تسجيميا من  -5
 وزارة الصحة والسماح ليا بالعمل .

عدم اإلعالن عن أدوية إال بعد الحصول عمى موافقة إدارة الصيدلية بوزارة  -6
 الصحة .



تظير شخصية المريض عدم عرض مشاىد أثناء العمميات الجراحية  مراعاة -7
   إال بعد الحصول عمى الموافقة .

 

 


