 القلم الدوليPEN International
: ويمكن تلخيصه كالتالي،يرتكز ميثاق القلم الدولي على القرارات المعتمدة في مؤتمراته العالمية
:يؤكد القلم الدولي على
 وأ نه يجب أن يبقى العملة المشتركة بين جميع الشعوب بالرغم من االضطرابات السياسية، أن األدب ال يعرف الحدود- 1
.والدولية
 فوق، بصفتها تراثا مشتركا لإلنسانية، أن يبقى احترام التآليف الفنية، وخاصة في زمن الحرب، يجب في جميع األحوال- 2
.النزوات القومية والسياسية
 ويلتزمون، يستخدم أعضاء القلم في كل األوقات تأثيرهم الحالل التفاهم الجيد واالحترام المتبادل بين األمم والشعوب- 3
.ببذل قصارى جهدهم من أجل تبديد أشكال الكراهية والنهوض بمثالية إنسانية واحدة تعيش في سالم ومساواة في عالم واحد
 وعلى جميع أعضائه معارضة كل تقييد لحرية، يتبنى القلم مبدأ حرية انتقال األفكار داخل الوطن وبين جميع األوطان- 4
 يقف القلم في صالح صحافة حرة وضد تعسف الرقابة. كما في العالم كله في حدود اإلمكان،التعبير في بالده وفي جماعته
 ويؤكد اعتقاده بأن التقدم الضروري للعالم في اتجاه نظام سياسي واقتصادي أفضل يفرض الحاجة إلى حرية،في زمن السلم
 فإن على كل عضو أن يلتزم بمكافحة تجاوزات، وبما أن الحرية تتطلب حدودا إرادية.نقد الحكومات واإلدارات والمؤسسات
.الصحافة الحرة كنشرها المتعمد لألكاذيب والتزوير وتشويه الحقائق ألغراض سياسية وشخصية
------------------------------------- بغض النظر عن جنسيته، أو ناشر أو مترجم وافق على مبادئه هذه، أو محرر،تقبل العضوية في القلم الدولي لكل كاتب
.أوعرقه أولغته أو لونه أو دينه
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