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  مقدمة            
 اوتطويرها كم ا، وترقيتهلمختلفةا في المجتمعات ابات من المؤكد اليوم أن الصحافة تلعب دورا رئيسي

من أبرز مظاهر العصر الراهن ثورة ف .الديمقراطيفي عملية اإلصالح والتحول دور فعال  لها

نتقال من مجتمع صناعي إلى مجتمع المعلومات، األمر الذي يزيد من اإل المعلومات ووسائل االتصال و

مقدار ما نملك إعالما قويا ومقنعا بمقدار ما نستطيع تعزيز موقعنا في عالم فب ،دورهو اإلعالم أهمية 

الحرية التي  تتمتع بها وسائل اإلعالم لعرض اآلراء واألفكار  ة، وال يكون ذلك إال بمقدار مساحالغد

المختلفة والمتباينة حول القضايا التي تمس الفرد والمجتمع، فاإلعالم أضحى شريكا رئيسيا في ترتيب 

في استراتيجيات وسياسات  وأصبح لإلعالم في الدول المتقدمة موقعا أساسيا. أولويات واهتمامات الفرد

هاته الدول وال يمكن لها انجاز مخططات التنمية دون اإلهتمام بمجاالت االتصال وتحديث وتحسين 

ن وردت حرية التعبير والرأي في العديد من المواثيق الدولية بداية م. أداء المؤسسات اإلعالمية 

تكريس حرية التعبير  لحماية و نون الدوليفكان ال بد من تدخل القا، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

، وأصبح يصعب ممارسة باقي حقوق اإلنسان خاصة المرتبطة بالمشاركة بدون في اإلعالم الحقو

مبادئ  اإلعالمحقا أساسيا للدفاع عن باقي الحقوق، وللحق في أصبح  كما، اإلعالمممارسة الحق في 

كريسها وفق سياسات إعالمية وخطة إعالمية لتنظيم عامة أيضا قامت الدساتير والقوانين الوطنية بت

االتصال وعملياته في الجسد االجتماعي، والتي يساهم في وضعها إلى جانب ممثلي النظام السياسي 

ية واألجندات التشريعية اإلعالموضع السياسات و.المؤسسات واألفراد في مرحلتها النظرية أو النقدية

مختلف  كن أن يعبر إعالمها عن طريقها عنكما يم ،والسياسية للمجتمعيقوم بإبراز البنية االجتماعية 

األفكار واإليديولوجيات التي يتبناها المجتمع فيما يتعلق بالطبيعة اإلنسانية وعالقة الفرد بالدولة وطبيعة 

في أي مجتمع هي مؤسسات وطنية تنطبع وتستجيب لضغوط القوى  اإلعالمالمعرفة والحقيقة، فوسائل 
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 اإلعالموهي نتاج وانعكاس تاريخ مجتمعاتها، وتجسيد الحق في  ،جتماعية والجماهيراإل اسية والسي

، ويقتضي األمر التأكيد على بناء تصالية هو تكامل تمليه فلسفة اإلية االتصالاإلعالمضمن السياسيات 

لتنسيق بين وا  تصالسي لإلأقتصار على النموذج الرنموذج اتصالي يقوم على المشاركة، وعدم اإل

الدولية المتفق عليها، سواء على مستوى الدساتير  اإلعالمتصال الوطنية ومبادئ الحق في سياسات اإل

  . اإلعالميةية والمؤسسات اإلعالموالنصوص التنظيمية للممارسة  اإلعالمأو قوانين 

ية كانت اإلعالموالمؤسسات  اإلعالمعبر مراحل مختلفة لوسائل  اتطور الجزائر عرفت

كما عرفت تنظيما قانونيا إعالميا عبر مراحل مختلفة أيضا بالنسبة للمؤسسة  ،الخاصة أو العمومية

أو إنشاء هاته المؤسسة  اإلعالمالمنظمة لها على حق ممارستها للحق في وانين القنصت  ، إذ يةاإلعالم

هذه الدراسة أردنا  في ية،اإلعالمرقابة وبث ونشر الرسالة  ،أو تنظيم العمل واإلدارة اإلعالمية،

ية وكون هاته اإلعالمعبر المؤسسات  اإلعالمكمبدأ أساسي للصحافة و اإلعالمالحق في التعرف على 

بالتطرق لمفهوم  ر، واإلعالمية والدساتيونظمته القوانين  عليه ية من بين ما نصتاإلعالمالمؤسسات 

ية كونها تقوم بإنتاج وبث الرسالة ية الجزائراإلعالموواقع المؤسسة ، ومبادئه اإلعالمالحق في 

   : ية كقناة لإلعالم الكامل والموضوعي طرحنا اإلشكالية التاليةاإلعالم

تجسد القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية بالجزائر مفهوم الحق  إلى أي مدى     

  ؟)السمعية البصرية، الصحافة المكتوبة، وكالة األنباء( اإلعالم في

   : نطرح مجموعة من التساؤالت و نحاول اإلجابة عنها كما يلي السؤال الرئيسي بة عن هذالإلجا

   : التساؤالت

 ؟  لحق في اإلعالما هي األسس القانونية لضمان ممارسة المؤسسة اإلعالميةما - 1
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ي ؟ وما هللمؤسسات اإلعالمية  للحق في اإلعالم الدولية واإلقليمية ما مدى تجسيد القوانين -   2

وكيف تطرقت إلى ذلك دساتير دول األنظمة الشمولية واللبرالية والدول  ؟ تهوحماي هآليات تطبيق

  العربية؟

 ،ية السمعية البصريةاإلعالمية والنصوص المنظمة للمؤسسات اإلعالمهل نصت القوانين  -   3

هي القيود والعوائق  ماو؟ضمن موادها اإلعالمالمكتوبة على مبدأ الحق في  ةاألنباء، والصحافووكالة 

؟ وماهي اآلفاق والتحديات في مجال  هاته القوانين والنصوص التنظيميةالتي تضمنتها  اإلعالمللحق في 

  ية؟اإلعالمللمؤسسة  اإلعالماألجندات التشريعية الجزائرية لتأكيد الحق في 

   : الفرضيات

أو تنفيذها أو نفيها أو تعديلها بدأنا البحث بإشكالية رئيسية وضعنا لها فرضيات هدفنا تحقيقها 

   : هذه الفرضيات هي

  .هناك أسس قانونية تضمن للمؤسسة اإلعالمية تأدية الحق في اإلعالم - 1

 اإلعالمهناك عدة نصوص قانونية في الشرعية الدولية األممية واإلقليمية كرست مبدأ الحق في  - 2

للمؤسسة  اإلعالميات لحماية الحق في مستوى الدولي واإلقليمي هناك آلالعلى و ،وسيلة كانت بأية

  .يةاإلعالم

ية بالجزائر نصت على اإلعالمية والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمهناك بعض القوانين  - 3

  .تتعارض مع هذا المفهومتضمنت العديد من القيود والعوائق التي كما  ،اإلعالمالحق في 

  :أسباب اختيار الموضوع

ية بالجزائر اإلعالموالقوانين المنظمة للمؤسسات  اإلعالموع الحق في لم يكن اختيارنا لموض   

  :لتشكل لنا حافزا الختيار هذا الموضوع افرتظتوإنما هناك عدة أسباب  ،من باب الصدفة
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  : األسباب الموضوعية 

  .يةاإلعالمالتخصص وهو التشريعات بالموضوع عالقة أهم سبب موضوعي  - 1

ية اإلعالمية والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمالنصوص القانونية  البحث في العالقة بين - 2

وممارسته من طرف المؤسسة  اإلعالمبالجزائر والنصوص القانونية الدولية التي تنص على الحق في 

  .اإلعالمية

ية عامة اإلعالمنقص وقلة المراجع التي تتناول الجانب القانوني والتشريعي المنظم للمؤسسات  - 3

  .ية بالجزائر خاصةاإلعالمقوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات وال

ية تعد من الدراسات اإلعالمفي الجزائر والتنظيم القانوني للمؤسسة  اإلعالممفهوم الحق في  - 4

  .المهمة التي يجب دراستها

  :األسباب الذاتية

  .يةالماإلعالمؤسسات الخاصة بمواضيع لتطابق الموضوع مع ميوالتنا الذاتية ل - 1

  . وما وصلت إليه الدول الغربية اإلعالمالحق في ومتابعتنا لمستجدات األجندات التشريعية  - 2

معلومات قد تفيد في إثراء المكتبة الجزائرية في مجال ة علمية مفيدة تبقى مرجع اإلسهام بدراس - 3

  .اإلعالمكريس الحق في من ت وقربهاا بعده ر، ومقداالجزائريةية اإلعالملتنظيم القانوني للمؤسسات ا

  : أهمية الموضوع

وفي  الحاليية في عصرنا اإلعالمودور المؤسسات  هذه الدراسة أساسا من أهمية ةأهمي تتحدد

والبحث في االستراتيجيات ومعرفة األجندة التشريعية التي تنظم المؤسسات ، حياة األمم والمجتمعات

وما وصلت إليه في مجال تكريس ، حافة والتعبيرم في مجال حرية الصاألم شهدته ماو ،يةاإلعالم

كما تنبع أهمية الدراسة من كونها تعد من البحوث األولى التي تدرس ، وضمانه اإلعالمالحق في 

ولعل القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية الجزائرية، ومدى تجسيدها للحق في اإلعالم، 



أو مشروع أطروحة الدكتوراه لنا للتعمق في دراسة  احثين آخرينكن أن تكون منطلقا لبنتائج البحث يم

 .الموضوع أفقيا وعموديا

   : أهداف البحث

والقوانين والنصوص التنظيمية  اإلعالمسعينا أساسا إلى معالجة إشكالية مفهوم الحق في 

ية من عالماإلية المنظمة للمؤسسة اإلعالمية وقياس مدى بعد أو قرب التشريعات اإلعالمللمؤسسات 

ولكي يكون البحث علميا ال بد من هدف ينشد لتحقيقه وغاية يصبو إليها ومن  ،اإلعالممفهوم الحق في 

   : يلي هنا كانت أهداف دراستنا تتجلى في ما

 يةاإلعالمالقانونية والتنظيمية للمؤسسات  و مقارنته بالنصوص اإلعالممعرفة مفهوم الحق في  -

  . الجزائرية

من التي  وتميز المواد التي تضمنه فعال، ضمن هاته القوانين اإلعالمفهوم الحق في البحث عن م -

مع طرح اقتراحات لتكريس مفهوم ، اإلعالممن حقه في  نالمواطمن تمكين  يةاإلعالمتعيق المؤسسة 

 .والنصوص التنظيميةضمن هاته القوانين  اإلعالمالحق في 

   : منهج الدراسة

. الدقيقة لبلوغ األهداف المرجوة ث العلمية على استخدام المناهج العلميةتعتمد الدراسات والبحو

  »واالتصال اإلعالممنهجية المذكرات وأطروحات الدكتوراه في علوم  « "أحمد عظيمي"في كتابه 

  بالفرنسية (Mthode) باالنجليزية أو )  Method (لكلمة ةترجم  »منهج «إلى أن كلمة  الكاتب أشار

 المنجد الموسوعي وحسبالمأخوذة بدورها عن اليونانية،  ،(Methodu)من الالتينية  وهي مأخوذة

السير  « هبأن  (La méthode ) يعرف المنهج)  (Dictionnaire Encyclopédiqueالفرنسي 
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بأنه يعرف المنهج  "موريس أنجرس"وحسب 1.»المنطقي للفكر لبلوغ المعرفة أو إلثبات حقيقة ما

يسمح بالتأكد من درجة والمنهج المستخدم . 2»العمليات تسعى لبلوغ هدف مجموعة منظمة من«

في  3.ذلك أن الموضوعية تشكل الدور األول بل المهمة األولى للمنهجية العلمية ،موضوعية البحث

من خالل  القوانين والنصوص  اإلعالمدراستنا استدعت طبيعة المشكلة المطروحة حول الحق في 

 ووكالة األنباء  السمعية البصرية، والصحافة المكتوبة، بالجزائر يةاإلعالم التنظيمية للمؤسسات

م المنهج الوصفي التحليلي بحيث تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تهدف أساسا ااستخد

بأنها تلك األبحاث التي تتضمن دراسة   "موتني" ويعرفها ، ة معينة تفصيلية ودقيقةللتعرف على ظاهر

    أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث  قائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرةالح

والمنهج الوصفي التحليلي هو الذي يعرف بأنه من أساليب التحليل المركز 4.أو مجموعة من األوضاع

لك من أو موضوع محدد أو فترة أو فترات زمنية معلومة وذ ى معلومات كافية ودقيقة عن ظواهرعل

أجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية ربما تنسجم مع المعطيات الفعلية 

وباستخدام هذا المنهج نكشف الجوانب ونحدد العالقات بين العناصر أي وصف ما هو 5.الظاهرة

  ةالسمعية البصري( ية بالجزائر اإلعالمموجود من نصوص قانونية تشريعية وتنظيمية للمؤسسات 

ونحللها حسب مفهوم الحق  ،ودراستها ومعالجتها من زوايا مختلفة )والصحافة المكتوبة وكالة األنباء

هذا المفهوم من التشريعات والنصوص التنظيمية للمؤسسات  يكمنللوصول إلى معرفة أين  اإلعالمفي 

ا إلى المراحل األولى كما استخدمنا المنهج التاريخي ألننا تطرقن .ومقارنتها مع بعضها  يةاإلعالم
                                                

، 2009الجزائر ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،وراه في علوم اإلعالم واالتصال، منهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتأحمد عظيمي - 1
   .12ص 

دار القصبة، الجزائر،  ،بوزيد صحراوي، كمال بوشرف سعيد سعدون: ترجمة منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية،موريس انجرس،  - 2
  .98، ص 2005

  .29ص، ،2004 الزهراء، الخروب، ،وآخرونميلود سفاري : ترجمة ،هجيةالبحث في عناصر من ،برنار فالي الرامي، - 2
  .86، ص 2002 ،3، دار الفجر ، القاهرة، ط، أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعيةمحمد منير حجاب - 4

، ص 2001، 5زائر، ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الج، مناهج البحث العلمي وطرق وإعداد البحوثعمار بوحوش، الذبيان محمود - 5
183.   
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لتطور الحق في اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية على المستوى الدولي وفي الجزائر، فسعينا لضبط 

على المنهج  دالتطور العام للموضوع والتسلسل الزمني لموضوع الدراسة، ولن يتأتى هذا إال باالعتما

تصوره للظروف والمحيط الذي تحكم في بسرد الوقائع وتكديسها ولكنه يقدم "التاريخي الذي ال يكتفي 

  .1"ميالد الظواهر أو اندثارها 

      2علمية ةبطريق يختارل بالدراسة بعضا يمثل الكل إن بحوث العينات هي التي تتناو :عينة الدراسة

نريد أن نصل مجموعة من األشخاص أو المؤسسات أو األشياء أو األحداث التي " مجتمع البحث هو و 

في دراستنا مجتمع البحث هو القوانين والنصوص التنظيمية التي تنظم .3"ج بخصوصهاإلى استنتا

  .                                        المؤسسات اإلعالمية في الجزائر

أما العينة فهي اختيار جزء من مجتمع البحث على أن يكون ممثال للمجتمع ومعبرا عن أهم 
تكون عملية االختيار بحيث ية للدراسة اعتمدنا على المعاينة القصدية ختيار عينة تمثيل، وإل4خصائصه

، اخترنا 5من المجتمع األصلي عملية مشترطة بشروط تحدد األفراد الذين تشتمل عليهم العينة المطلوبة
اخترنا عينة حسب معايير معينة مقصودة طبقا لخصائص بحثية تتوفر في العينة ومفرداتها وتخدم 

القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات السمعية البصرية لعينة تتمثل في وهذه اأهداف البحث، 
لتلفزيون واإلذاعة الجزائرية، ووكالة األنباء الجزائرية كمؤسسات كبرى ولها دور فعال في تمكين ا

المواطن من الرسالة اإلعالمية، كما اخترنا القوانين والنصوص التنظيمية لبعض العناوين الكبرى 
بعد ). الخبر، الشروق، الشعب(دمية للصحافة المكتوبة، منها العناوين العمومية والمستقلة هي وذات األق

تحليل ودراسة هاته القوانين والنصوص التنظيمية واستنتاج مدى تجسيدها للحق في اإلعالم أو على ما 
ن المؤسسات النتائج التي نتحصل عليها نستطيع تعميمها على كل قواني يتضمنه مفهوم هذا األخير،

                                            . اإلعالمية بالجزائر أو على المنظومة القانونية اإلعالمية بالجزائر ككل
                                                

  .56، ص، 2002، 4، دار هومه، الجزائر، طالمنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  - 1
ي، القاهرة ، ب، دار الفكر العر األسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالمعاطف عدلي العبد، زكي أحمد عزمي،  - 2

  .140، ، ص 1996
مركز  عبد المطلب و آخرون،:ترجمة .طرق البحث في العلوم السياسية:التحليل السياسي األمبريقي انهايم و ريتشارد ريتش،جارول م - 3

 .170ص،  1996 البحوث السياسية، القاهرة،
  .43، ص 2000، عمان، دار الثقافة، عمان ، ، أساليب البحث العلمي، مفاهيمه وأدواته وطرقه اإلحصائيةجودة عطية - 4

  .116، ص 1996، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مناهج البحث العلميعبد اهللا محمد الشريف - 5

07 



 :صعوبات الدراسة

وجدنا صعوبة  إذ، اإلداري اإلعالملقيام بهذا البحث تعرضنا لعدم الحق في لما عرقل خطواتنا  أول -
مسيري  أغلبية أنحيث ، يةاإلعالم والنصوص المنظمة للمؤسسات كبيرة جدا في جمع القوانين

  .إلقناعهمبصعوبة وبعد عدة مواعيد ولقاءات  إاللم يمنحونا هذه النصوص  يةاإلعالمالمؤسسات 

  .يةاإلعالمالمؤسسات  إلىصعوبة الحصول على تراخيص للدخول  -
والنصوص التنظيمية للمؤسسات القوانين و اإلعالم الحق فيبموضوع لها عالقة مراجع عدم وجود  -

 .تعتبر كدراسة سابقة يةاإلعالم
  

 :تحديد المصطلحات والمفاهيم

 :على حدىكل  "اإلعالم"و" الحق"ف يعرت إلى أوال تطرقن :اإلعالمالحق في  - 1

    تعني كلمة الحق االستقامة والثبوت، وفي القانون الحق هو سلطة الحصول على :  مفهوم الحق -

،  كما يقررها لشخص معين يستطيع بمقتضاها 1مادية يعترف بها القانون ويحميها وأمصلحة معنوية 

صاحب :هيأركان  أربعة،  ولكل حق 2وتصرفات معينة تحقيقا لمصلحة مشروعه  بأعمالالقيام 

 .3الطرف الذي يجب عليه الحق، للحق المنشئالسبب ، موضوع الحق، الحق

ينقل  ما هو اإلعالم" بقوله )robert escarbit" (يت روبير اسكارب"عرفه  :اإلعالممفهوم   -

وهو ضرورة ووظيفة  اآلراء وإذاعةونشر المعلومات  اإلبالغفهو  4 "ويستقبل ويزيد في المعلومات

فمن ناحية يقرر الحق في  الحق في اإلعالم يعمل على تدفق المعلومات في اتجاهين،إن  . 5"اجتماعية

 بأية وإذاعتهاعنها  واإلعالنومن ناحية ثانية الحق في تبليغها  ،راءواآل واألنباءفي تلقي المعلومات 
                                                

  .25، ص 2003، 3الجامعية، الجزائر ، طديوان المطبوعات   ،اإلنسان، دراسة في مصادر حقوق عمر صدوق  - 1
  .98، ص 2006عنابة ،  ار العلوم للنشر والتوزيع ،،  دالمدخل للعلوم القانونية محمد الصغير بعلي، - 2

AGOSTINELLI Xavier -3,Librairie de  , ed, Le droit à l’information face à la protection civile de la vie privée
l’université Aix-en-Provence, 1994, p -p, 13-14. 

   .23صذ، . س.، م واالتصال اإلعالمدكتوراه في علوم ال وأطروحاتمنهجية كتابة المذكرات  احمد عظيمي، - 4
ع القاهرة، ، اإلنسان،  رواق عربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق العربي اإلعالم، االتجاهات والقوى الجديدة في فضاء محمد السيد سعيد - 5

 . 32،  ص 2007، 44ع 
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يعتبر مفهوم الحق في  و ،1سائل القانونية الكفيلة بتكريسهووتوفير ال ،حدود أووسيلة كانت دون تقييد 

البعد الثاني لمفهوم وهو   حرية التعبير، وحرية اإلعالم لمفاهيمفي الظهور بالنسبة  األخيراإلعالم 

  .2ية اإلعالم حر

المتعلقة بالحريات  األفكاروتطور  اإلعالمحرية  أماموارتباطا بالتغيير للتاريخ رفع عراقيل كبيرة  

   اإلعالمتثبيت مطلب جديد وهو حق الجمهور في  إلىذلك شيئا فشيئا  أدى ،العامة والديمقراطية

 وكأنهم اليومية األحداث يدافع عن كل المواطنين في الحصول على بأنهنعرفه  أنوالذي يمكن 

بطريقة  األحداثتعرض هذه  أنبشرط  آرائهمفي اطر التعبير عن  أو بأنفسهم األحداثيعيشون 

 إلىنشير و .3تعود تلك الحرية بامتياز على عدد قليل منهم فقط  أندون  ،معقولة وواضحة لكل واحد

  : بإيجاز وحرية اإلعالم حرية التعبير ممفهو

 اآلخرين إلى أفكارهم إليصالوالجماعات  األفرادالقيود التي تمارس على  إزالةعني ت: حرية التعبير -

  4 .ومنها االتصال الشخصي األشكالهذا االتصال جميع  يأخذ أنويفترض 

تبادل  يهي حق وسائل اإلعالم في عرض كل ما يهم الناس معرفته، وحق الناس ف :حرية اإلعالم -

 آرائهمالصحف والتعبير عن  إصدارمصدر، وحق الناس في  أيمن  ءاألنباالمعلومات والحصول على 

حرية  أركانويعتبر الحق في الحصول على المعلومات ركن رئيسي من  ،5دون فرض رقابة مسبقة 

                                                
، ص ، 1981 ،الوطنية للنشر والتوزيع،  الجزائر الشركة،  ليوم وغدامتعددة وعالم واحد، االتصال والمجتمع ا أصوات، شون ماكبرايد - 1

364  . 
2- , Dalloz, Paris, 1996 , p 5  , Droit de l’informationAuby, jean Marie et Ducos Robert  

3 -1999,p287 , Montchrestien, 9eme édition , paris ,Médias et SociétésFrancis Balle,  
 دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، ،  الصحافة والحريات السياسية،  دراسة في التوجهات االيديوليجية،العاطي نجم طه عبد - 4

 .50 -49 ،ص -ص 2004  القاهرة،
، للنشر والتوزيع الكتب العلمية ر، داالديمقراطيحرية الصحافة، دراسة في السياسة التشريعية وعالقتها بالتطور ، إبراهيممحمد سعد  - 5

 .26،  ص1994،  2ط القاهرة،
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مفهوم حرية الصحافة يعرف من خالل  أن" ويفر"وبناء على دراسات متخصصة يبين  ،1اإلعالم 

 للتأكيدتوافر تلك الضرورية والالزمة و األخرى،القيود و  ،يةغياب نسبي للقيود والمعوقات الحكوم

 أي( األفرادفالحق في اإلعالم هو الحق الذي يعطي  .2المختلفة بشكل نسبي للجمهور األفكارعلى نشر 

  موضوعيالتعددي والفعلي والالحرية والحق في تلقي اإلعالم ) مستمعين متفرجين، قراء، :للمستقبل

في الحسبان  تأخذالذي يستجيب لمتطلبات الجمهور الذي وجد من اجله استجابة وهو ذلك اإلعالم 

  .3المتلقي في وجوده الجغرافي والثقافي إلىالتقرب 

 أيضايهم  وإنمايهم الفرد فقط  ال ،بسائر الحقوق أساسيايرتبط ارتباطا  اإلعالموالحق في       

ر المالئم عن هذا الحق على الصعيد الدولي، في يتاح التعبي أنوالمجتمعات، ويجب  واألممالجماعات 

الحق  اإلعالميكفل الحق في  ال أنوينبغي فضال عن ذلك  والمجتمعات والثقافات، األممالعالقات بين 

وحق استكمال  اإلعالمحق  أي ما يالزم هذا الحق، أيضا وإنما ،في الحصول على المعلومات فقط

من الحق في  أوسعظهور حق  إلىكما نشير ، 4الزائفة المعلومات المبتورة وتصحيح المعلومات

 أعلن" دارسي" أنومن المعروف  ،األخيروهو الحق في االتصال والذي يعتبر امتدادا لهذا  اإلعالم

    حق الكالم: والتي هي" هنري هندلي"عناصره  وأورد 1969مرة عام  ألولمفهوم الحق في االتصال 

 أوردهما  إليهيضاف  حق االستماع، لحق في الحصول على الرد،ا ،إليهيستمع  أنفي  اإلنسانحق 

الحق في التعبير عن النفس كتابة  ،إليه ينظر أنن في اإلنساوحق  في الرؤية، اإلنسانوهو حق " كوكا"

                                                
 ،2003، 21العدد القاهرة، ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،"مصداقية وسائل اإلعالم كما تراها النخبة في مصر "هويدا مصطفى، - 1

 .32ص
، 1993القاهرة،  الدار الدولية للنشر والتوزيع، ،األمريكية،  الصحافة والقانون في العالم العربي والواليات المتحدة سليمان جازع الشمري - 2

 32ص 
قسم علوم اإلعالم  ،  رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،المحلية والعادات االستماعية للمجتمع المحلي في الجزائر اإلذاعة ،حفيظة سنوسي - 3

 .18ص ،1997-1996 ،الجزائر واالتصال،
 .39ص  ،1990 ،  الكويت،واآلدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون  ،النظام اإلعالمي الجديد ،مصطفي المصمودي - 4
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الحق في عدم  أوالغناء، والحق في االختيار  شكالأالتعبير عن النفس بشكل من في طباعة، الحق  أو

  1.اإلعالمتلقي 

من تعسف  اإلعالمالتي تحمي حرية  والقانونيةقواعد الدستورية اليشمل مجموعة  : اإلعالمقانون  -

تحول دون التداول الحر للمعلومات عبر  أنالمعوقات التي يمكن  شكالأالسلطات و التجاوزات وجميع 

  2. الجماهيرية اإلعالمالقنوات المختلفة بما فيها وسائل 

في  اآلخرين األفرادبالتعاون مع  اإلنسانهي تركيبة يبتدعها  : ةياإلعالممفهوم المؤسسة  -

وقدرات  أموالذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس  أشخاصا، والمؤسسة هي منظمة تجمع 3المجتمع

والمؤسسة اإلعالمية هي التي تقوم بإنتاج  ، مما تكلفه أعلىتباع بسعر  أنوالتي يمكن  ،سلعة ما إلنتاج

 بأنهاالمعالم العامة للمؤسسات اإلعالمية ) D.Mcquil( لماكسويويحدد دنيس  ،اتوالمعلوم األخبار

وثقافة وذلك لتلبية الحاجات االجتماعية  وأفكارتوزيع المعرفة في شكل معلومات  و بإنتاج  أساساتهتم 

 ءأعضا وتقدم القنوات االتصالية بين الناس بعضهم البعض، ،األفرادالتي تشكل في مجموعها حاجات 

 األحداثالمجتمع ومؤسساته وتعمل في المجال العام حيث  إلىفرد  أيمن  ،منهم آخرين إلىالجمهور 

  . 4العام الرأيالتي يعيشها 

 األولالفصل  ،فصول ثالث  إلىتقسيمه  عالموضو لعناصروفقا للتسلسل المنهجي و في بحثنا ارتأينا

التنظيم القانوني  ،اإلعالم مفهوم الحق في ،ةاإلعالميوالمؤسسة  اإلعالمالحق في  إلىتطرقنا فيه 

ية في فلسفتها في الحق اإلعالموالفرق بين النظريات  ،اإلعالمية وعالقته بالحق في اإلعالمللمؤسسة 

  .اإلعالميةوالمؤسسة  اإلعالمفي 
                                                

 .129ص  ،2001،  مركز جامعة القاهرة، القاهرة، التخطيط اإلعالمي عاطف عدلي العبد عيسى، عدلي سيد محمد رضا، - 1
،  الجزائر،  ، مجموعة من األساتذة ية لالتصالالمجلة الجزائر،  "لألفكارالتشريعات اإلعالمية الحديثة في ظل السوق الحرة  "،علي قسايسية - 2

 .52،  ص 1996،  14العدد 
 .5،  ص2010  ،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )األدوارالوظائف، الهياكل، (، مؤسسات اإلعالم واالتصال جال العيفة - 3

 .192،  ص 1997رة،  ،عالم الكتب،  القاهالتأثيرنظريات اإلعالم واتجاهات محمد عبد الحميد،  - 4
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دون وسيلة كانت  بأية اإلعالملتجسيد الحق في  واإلقليميالثاني فخصصناه للقانون الدولي  لأما الفص

  .ليات حمايته والدساتير الوطنيةآجغرافية و أوقيود سياسية  أية

 يةاإلعالمالفصل الثالث تطرقنا  فيه لدراسة وتحليل محتوى النصوص القانونية والتنظيمية للمؤسسات 

هذا الحق للمؤسسة  مدى منحها ،)السمعية البصرية، الصحافة المكتوبة، وكالة األنباء( الجزائرية

كما تطرقنا اإلعالم، ية والحق في اإلعالموالتي تسلبه منها كقيود وعوائق للمؤسسة ، يةاإلعالم

النظر في العوائق  إلعادةية الجزائرية اإلعالموالتحديات التي تشهدها المنظومة القانونية  لإلصالحات

 .يةاإلعالمودور المؤسسة  اإلعالمالتي تحد من الحق في 
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  الحق في اإلعالم

  و المؤسسة اإلعالمية

  
  

 
 
 
 
  
  



  :  مقدمة
 م، ثالبدائيةمراحل مرت عليها البشرية المرحلة  عدة تطور مفهوم اإلعالم عبر التاريخ على

مرحلة اكتشاف الوسيلة الخارجية، فمرحلة تطوير االكتشافات وحسن استعمالها، ويصب كل هذا ضمن 
حيث ساعد ذلك على إقامة نظام . تصال باآلخريناإل ل اإلنسان واكتشافه للمجهول ورغبة إشباع فضو

اتصالي جماهيري، اختلف في أسلوبه ومضمونه وشكله من زمن آلخر، وأهم مرحلة في تطور 
حيث تم توسيع ، يد غوتنبرغ في القرن الخامس عشر االتصال تلك التي اخترع فيها الطباعة على

االعتقاد  العالم اعترافها بحق المواطن في سالة اإلعالمية، لتشهد اليوم كل دساتيرللر دائرة المتلقين
والتي تعتبر من الحريات األساسية التي تبقى ممارستها مرهونة بقدرة اإلنسان على  ،والرأي والتعبير

إلطالع لذلك استلزم توافر أدنى قدر من الحرية في ا. اإلعالن عنها ومشاركة غيره من بني جنسه فيها
بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وإبداء رأيه 

  . وسيلة المرء في تحقيق ذلك  ويعتبر الحق في اإلعالم  فيها
  :مفهوم الحق في اإلعالم  -1

   المإن مفهوم الحق في اإلعالم ناتج عن عدة عوامل منها التطور المذهل لوسائل اإلع
  حرية اإلعالم و هما حرية التعبير وهو وريث حقين معروفين ،)مجتمع المعلومات( وسيادة االتصال

بين حقوق اإلنسان المدنية التي تعتبر نذكر بعض النقاط التاريخية الهامة للدفاع عن حرية التعبير 
حرية المواطن في  « تعني ،)األقدم تاريخيا في الظهور(األساسية تنتمي إلى فرع حريات التفكير 

   .1»رأيه في كافة األمور العامة دون التعرض ألي عقاب عن يرالتعب
  تستمد مبادئها من الفكر األخالقيو ،إلى العصور القديمة يمتد الكفاح من أجل حرية التعبير

صاحب فكرة إصالح ) م .ق 479 -551(  »كونفوشيوس «الذي ترجع جذوره إلى الحكيم الصيني 
كما عرفت أثينا إشكاال من الديمقراطية، أن يكون  ،»يقال أو يمارس   «كضرورة للتحكم فيماالعدالة 

للناس حرية الحديث عن سياسات الحكومة، تطورت هذه الفكرة من خالل مجموعة من المعلمين 
الذي وضع لحرية ) م.ق 399 - 470(  »سقراط  «المحترفين للفلسفة، من بينهم الحكيم اليوناني 

 -428(  »أفالطون«ر فلسفة ونظاما، وجعل منها حقا يعلو على حق الحياة، جاء بعد ذلك التعبي
، ودافع بدوره عن فكرة العدالة و إدارة الحكومة من »سقراط «، حيث اتفق مع أستاذه )م .ق348

الميالد لفكرة الحرية على مر السنين، ومن  »أفالطون«خالل الشعب وحرية الكالم، ومنحت كتابات
حيث جاءت أفكاره ليست  »أرسطو«الفالسفة أثرا على الفكر البشري حتى مطلع العصر الحديثأشد 

  2.غريبة عن اإلعالميين الذين يستشعرون الحس المهني عند أداء رسالتهم في نقل الواقع بدقة وأمانة

                                                
  - الكيالي عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  جزء3، 1983، ص 1.22

  - حسن عماد مكاوي، أخالقيات العمل اإلعالمي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط4، 2006، ص- ص، 33- 2.39
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فة لقد صار اإلعالم حقا أسياسيا من حقوق اإلنسان التي ال غنى عنها ذلك أنه إذا كانت المعر
ويعتبر الحق في اإلعالم من  حق طبيعي لكل إنسان فإن وسائل اإلعالم تعد من أهم مصادر تحصيلها،

الحقوق الجوهرية التي تعزز كرامة اإلنسان، وتحترم خياراته ورغبته في المعرفة، وتهيئ له ظروفا 
ه ليس للمعرفة ، وألنجتماعية والتربويةاإل قتصادية واإل أفضل للحياة على مختلف األصعدة السياسية و

د منها فإنه ولكي يكتمل هذا الحق يتطلب األمر عدم تقييد حرية وسائل اإلعالم حسقف تقف عنده أو ي
      حتى تكون قادرة على إشباع الحاجة والرغبة في المعرفة، ويذهب البعض إلى أن حرية اإلعالم

، كما أنها حق أخالقي، وهذه الحرية تعد من الحريات األساسية التي تدعم الحريات األخرى وتحميها
  .1جزء أساسي من كرامة اإلنسان، وهي شرط حيوي للتنمية السليمة والدائمة

ويبدو اليوم أن القواعد التي تضمن للصحافة حريتها في الحقيقة ال تضمن سوى حرية النشر 
، بعد ذلك تطورت وهي المطلب األساسي الذي قامت عليه نظرية الحرية قبل القرن التاسع عشر ،فقط

الظروف وأظهرت ممارسة هذه الحرية عجزها أحيانا وأصبحت المطالب تتعدى حرية النشر، وتؤكد 
، وهذا الحق ال بد أن يتمتع به le droit à l'informationعلى ضرورة إثبات الحق في اإلعالم 

وقد  ،و العالمعلى كل ما يجري في الوطن  اإلطالعالصحافي في جمع المعلومات، والمواطن في 
  :نقاط وهي 4لخصت هذه المطالب في 

  .يجوز إخفاء المعلومات وخزنها بل يجب أن تسري بين الناس حتى يطلع عليها الجميع ال -
 غير وال معنى للحرية إذا كان هذا الحق ،للصحافي الحق في التقاط المعلومات في أي مكان-  

 .مضمون
لمواصالت بكل سهولة حتى ال يصعب عليه نقل للصحافي الحق في استعمال جميع طرق ا-  

 .لمعلومات وإيصالها إلى المواطن في أحسن الظروف وفي أقرب اآلجالا
للصحافي الحق في اختيار الوسيلة اإلعالمية التي يريدها وهذا معناه تعدد الصحف ووسائل اإلعالم  -

 2.ووجودها في جميع أنحاء العالم
باطا وثيقا بمدى توفر الحرية في المجتمع وحرية اإلعالم إذن يرتبط الحق في اإلعالم ارت

اإلعالم فإننا نقصد بذلك حق الفرد والجماعة في تلقي للحديث عن الحق في  فعندما نتعرض.خاصة
المعلومات الصحيحة والكافية حول الموضوعات والقضايا واألحداث الجارية محليا وإقليميا ودوليا في 

كما يكون الحق في اإلعالم موجها إلى الجمهور بغرض حصوله على .ةمختلف مناحي ومجاالت الحيا
ألنه من  ،المعلومة للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي تكوين رأي عام حول قضية تخص الفئة المستهدفة

عتبار حرية تدفق المعلومات من إوأن يتابع اختالف اآلراء ب ،حق المواطن أن يعرف حقائق األمور
                                                

                   http:// etudiantdz.net/vb/t6858.html                              .االتصال والحق في اإلعالمالحق في  - 1
16:17    2011/04/16  

 2- زهير إحدادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط4، 2001، ص- ص، 44- 45.
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ختيار بين البدائل لكي يشارك المواطنون فعال في وضع القرارات واإل ،ساسيمصادر مختلفة شرط أ
أن الحق في اإلعالم هو من الحقوق األصلية التي يؤدي التنازل عنها "ن يويرى سمير حس ،المطروحة

  .1"إلى فقدان المجتمع ألهم مقومات بنائه
ق اإلنسان والمواطن الذي وردت أول إشارة للحق في اإلعالم بالتاريخ الحديث في ميثاق حقو

أن حرية تبادل "من اإلعالن المذكور إلى ) 11(، حيث أشارت المادة 1789أعلنته الثورة الفرنسية عام
  "األفكار واآلراء هي من حقوق اإلنسان المهمة، ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة

ازداد الحديث حوله منذ انتهاء الحرب العالمية  و ،ثم أكدت المواثيق الدولية واألممية الالحقة هذا الحق
حيث شهدت وسائل االتصال الجماهيرية منذ ذلك الوقت تطورا ملحوظا سواء على صعيد  الثانية

   .2األدوات التقنية المستخدمة فيها االنتشار أو على صعيد
جون دارسي             المفهوم توسعا وظهر ما يعرف بالحق في االتصال الذي أكد عليه ألول مرة  عرف

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ألول مرة "في مقال نشرته المجلة األوروبية للبث اإلذاعي  1969
   .3"الحق في اإلعالم، سيأتي يوم تعرف حقا أوسع هو حق اإلنسان في االتصال )19(أسس في المادة 

في تجاوز و تحدي  الحق في اإلعالم تصال كرستاإن العولمة و ثورة تكنولوجيا اإلعالم و اإل     
، ومعناه أن االستعمال أنتصر على القانون معنى هذا ،و القوانين و السياسات الوطنية ،الدولة الوطنية

الدولة إلى عهد ( معينة أيضا أن حصول المواطن على المعلومة و على الخبر لم يعد حكرا على جهة 
الفضائية والشبكات اإللكترونية ي جاءت بها القنوات بل أصبح شبه مضمون مع التحوالت الت) قريب

أصبح بإمكان ، تثار اليوم أكثر لطبيعته كوسيط فقضية التأطير القانوني لإلنترنيت .4غيرها و
مما يخلق  ،)web sites(األشخاص من مختلف أنحاء العالم اإلطالع على ماليين من صفحات الويب 

وقبل التعرض إلى بعض  ،5ير و على التشريع الوطني لإلعالمتداعيات على صعيد حرية الرأي و التعب
السمة البارزة لهذا العصر نأخذ  اعتبرت ،كوسيلة إعالمية باالنترنيتو التشريعات الخاصة  القوانين
  :مايلي  االعتباربعين 

         ألنها لم تمض على انتشارها، رجال القانون بصورة حذرة مع االنترنيتو  يتعامل المختصون -
 .خلق أي عائق أو قانون يؤدي إلى عرقلة نموها  بيج ال، وو دخولها حيز التجارة الكثير

                                                
                              .نفس المرجع االلكتروني السابقوالحق في االتصال  اإلعالمالحق في  - 1

  - راسم محمد الجمال، االتصال واإلعالم في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991، ص،2.71
3  - Frédérique brocal, le droit à l'information en France, thèse de doctorat, université lumière –Lyon 2,2004,p-p 2-

4.  
4 :ةالحق في اإلعالم في محك التحوالت التكنولوجييحيا اليحياوي،  -   

 http://www.elyahyaoui.org                                        2010/07/04/  18:20 . 
5 :في ظل المتغيرات العالمية  االتصالعلي كريمي، قانون اإلعالم و  -   

http://www.Maroc.reunis.fr                                14:06/ 02/05/2011. 
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يجب أن ال يتعارض مع المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان، وحرية  االنترنيتوضع أي رقابة على - 
 1.التعبير و النشر التي أقرتها الدساتير و القوانين 

عبر النشر  diffamationو التشهير  rarmful  ت الضارةوفيما يلي بعض القوانين عن المحتويا
  :اإللكتروني لبعض الدول 

صدر قانون البيانات  االنترنيتو السويد أول دولة تسند تشريعات خاصة بجرائم الحاسب اآللي، -
التزوير تبعتها الواليات المتحدة األمريكية بإصدار و ،حتيالاإلالذي عالج قضايا  1973السويدي عام 

جرائم  ، ، حدد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسية للجرائم المعلوماتية1985ة قوانين ففيعد
الالئقة عام  االتصاالتكما صدر قانون ...  2غير المشروع عن بعد االستخدامجرائم  ،الحاسب اآللي

  . لديها  االنترنيتبعدما كثرت مشاكل  1995
      ناسبتالحكومة على تعديل قانون النشر األسترالي بما ينفسه عملت  1995أستراليا و خالل عام  -

ويتضمن حقا  ، االنترنيتو المعلومات الحديثة و منها  االتصالو التطور  الحاصل في تكنولوجيا 
 1997في ألمانيا الموحدة شهد عام  ، و"العادل لها االستعمالالتصفح للمعلومات و حق  اشترط" جديدا 

وهذا القانون  ،الجديدة بشكل سليم االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  استخدامظم تطبيق قانون جديد ين
توفير أطر تنظيمية ، واالتصاالتيتناول موضوع اض اإلعالمية يوفر إطار قانونيا المتعدد األغر

  . االنترنيت استخداملوسائل اإلعالم الجديدة وخلق حالة تنافس في 
ال تتعلق مباشرة بالنظام القانوني  ،رت مجموعة من القوانينأما بالنسبة للدول العربية فقد صد

بما  اهتمتبقدر ما  اتصالكوسيلة إعالم و  باالنترنيتولم تهتم هذه القوانين  ،للصحافة اإللكترونية
    : و من بين هذه القوانين نشير إلى  ،وتحديد العقوبات التي تطالها ،يرتكب عبره من جرائم

بإنشاء هيئة تنمية صناعة  و الخاص بالتوقيع اإللكتروني، 2004لسنة " 15" القانون المصري رقم -
 ."تكنولوجيا المعلومات 

بشأن جرائم تقنية المعلومات  2006لسنة  "2"رقم  االتحادياإلمارات العربية المتحدة القانون  -
 .درة في اإلمارات العربية المتحدةالصا

و الذي لن يقتصر على ، اإلعالمهناك إصالح لقطاع  سوريا أعلنت وزارة اإلعالم السورية أن -  
  .ينظم اإلعالم اإللكتروني و ،اإلعالم المكتوب فقط بل سيمتد كذلك إلى اإلعالم السمعي البصري

التي تحولت إلى وسيلة في يد "صحافة المواطنة " تحول اليوم إلى الحديث عن سلطة خامسة تمثلها 
ه بمهمة البحث عن المعلومة التي يمكن أن تحجبها عنه وسائل المواطن تمكنه من أن يقوم هو بنفس

هل ينطبق عليها ما ينطبق على ، هذا ما يشغل الباحث القانوني في قضايا اإلنترنيتو ،اإلعالم التقليدية
ي القانونية للصحاف ةالنشر والوضعيالصحافة التقليدية فيما يخص الجرائم الصحافية الناتجة عن 

                                                
  - سامان فوزي، المسؤولية المدنية للصحفي دراسة مقارنة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،2007، ص- ص 222 – 258 .1

2  - le gélation contre les crimes internet : http://F1F1F.COM/VB/T77 10:49     18/02/2010 .  
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و من مميزات الجرائم التي يصعب إثباتها فهي عابرة للدول إذ قد .1طاقة المهنية اإللكتروني و الب
وقد يكون الضرر المتحصل في بلد ثالث و التباعد  ،يكون الجاني في بلد و المجني عليه في بلد آخر

 soft(إلى الدليل المادي كالبصمات لهذه الجريمة فتوصف بأنها جريمة ناعمة  فتقاراإلمع  ،الجغرافي
crime( ،  على الصفة القانونية لهذه األنشطة فمثال تسمح بعض البلدان األوروبية  االتفاقو عدم

من  ،بتعاطي المخدرات و بث ذلك على االنترنيت فيما يعتبر ذلك غير قانوني في معظم بلدان العالم
القرصنة فكل ما  ،ساتجريمة إتالف البيانات المعلوماتية الفيرو ،التزوير المعلوماتي ،بين هذه الجرائم

معالجة الصورة ، 2يعيدوا إنتاجه طبق األصل وأيصدره عشرات المفكرين يتلفه قراصنة النشر 
  3.المعلوماتية بطرق غير مشروعة  االتصاالتنظم  اختراقجريمة  ،جريمة التقليد ،الصحفية

عرفة التامة لكي يتمكن اإلعالميون من مواجهة آثار العولمة و ضغوطاتها يحتاجون إلى المو
األمر الذي   code déontologiqueبالمهنية الصحفية و بأصول االحترافية و قانون أخالقيات المهنة 

وتحدد الضوابط   يستلزم امتالك ثقافة قانونية و دراسة معمقة للمواد القانونية التي تنظم عمل الصحافة
و من القوانين التي تقترحها  ،4وانينالق انتهاكالتحرك في حدودها و تجنبهم مخاطر بالتي تسمح لهم 

والتي تفرض بعض االلتزامات على وسائل االتصال الجماهيري  ،بعض التنظيمات الصحفية في العالم
قيود  ،قيود إدارية و إجرائية، القانونيـة لتزاماتاإل: الحديثة نذكر االتصالتكنولوجيا  و على وسائط و

 .                      5أمنيـة قيـود إستراتيجيـةواقتصادية،  اجتماعية
نستنتج إن الحق في اإلعالم يرتبط بالصحفي والمؤسسة اإلعالمية التي تقوم بإعداد المعلومات   

ظهر  من جهة أخرى،  ونشرها من جهة، ويتعلق بالمتلقين من خالل استهالك تلك المعلومات واألخبار
ور تكنولوجيا وسائل اإلعالم أصبح المواطن  نتيجة تطور مفهوم حرية التعبير، كما انه نتيجة تط

تكريسا في غياب الضوابط القانونية التي عرفتها حرية اإلعالم سابقا  أوسعفي اإلعالم   ايضمن حق
 .على الصحفيين ووسائل اإلعالم

  :الحق في اإلعالم والتنظيم القانوني للمؤسسة اإلعالمية -2
تها إلى اإلخبار والتوجيه والترفيه وتمكين المواطن تهدف المؤسسة اإلعالمية مهما اختلفت طبيع

فالسياسة التشريعية تمثل  ،النصوص القانونية المنظمة لإلعالم من حقه في اإلعالم، الذي تحدده

                                                
1 .نفس الموقع االلكتروني السابق في ظل المتغيرات العالمية االتصالعلي كريمي، قانون اإلعالم و  -   

  - باسم علي فريسان، العولمة و التحدي الثقافي، دار الفكر العربي، بيروت، 2001، ص – ص 120 – 125 .2
، دار العلم المصرية اللبنانية، مصر ، ط2،   - شريف درويش اللبان، تكنولوجيا االتصال المخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية3

. 65 ،، ص2005  
4  - Henri marcel Boris,  éthique de l'information , édition dunod, paris , 2002،p , 103. 

5 - Cloud maillon, vers une éthique globale, édition Gallimard, paris, 2007, p ,p,75 – 80 . 
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مجموعة القواعد واألهداف والمصالح التي يتوخاها المشرع لتحقيق شكل معين من أشكال التنظيم 
  .منظم لها وبموجبها يكون للمؤسسة اإلعالمية إطار قانوني ،1موالسيطرة على شؤون الصحافة واإلعال

مفهوم لصيق واقعيا بتوفير ، التلقيوحرية اإلعالم بشقيها الحق في النشر والبث والحق في 
قربها المادي ملموسا في كون هذه الوسيلة تشكل فعال مضمونا يتوافق وحاجة  أي، اإلعالميةالوسيلة 

فكلما كان تواجد الوسيلة التي تعكس واقع المجتمع الذي تعمل فيه .اإلعالم المتلقي في إشباع الحق في
ومن أهم المبادئ المعلنة في مجال ممارسة الحق  ،2تتحقق إرادة هذا المجتمع في النشر والبث ضمنيا
  :في اإلعالم من خالل المؤسسة اإلعالمية ما يلي

  .حرية الوصول إلى مصادر المعلومة -
 .مراقبة سواء كانت مراقبة مباشرة أو غير مباشرة حرية النشر دون -
 .االعتراف قانونيا بحق الصحفي بعدم اإلدالء عن مصادر المعلومات السرية -
 .الحماية من مخاطر االحتكارات وتمركز وسائل اإلعالم -
على الدولة منح إعانات خاصة لصحافة الرأي ويجب أال تكون هذه اإلعانات وسيلة ضغط في بأي - 
  :على بعدين أساسيين للمؤسسة اإلعالمية ينطوي الحق في اإلعالم.  3ال من األحوالح

إذا ال يمكن الحديث عن حق كامل للجمهور في اإلعالم دون إتاحة هذا الحق : حق القائم باالتصال أوال
مل يش هللقائم باالتصال في وسائل اإلعالم على اختالف وتنوع اتجاهاتها وتخصيصها، هذا الحق بدور

على الوثائق والوصول إلى المصادر المباشرة  اإلطالعتصال في على شقين اثنين، حق القائم باإل
وغير المباشرة للمعلومات والبيانات بدون أية عراقيل، وحصوله على إجابات كاملة عن كل التساؤالت 

ذلك أن .....مسؤولينحقه في التنقل ومقابلة ال ،واالستفسار عن القضايا المختلفة المتعلقة بحدث معين
فتح مصادر األنباء وإتاحة الفرصة للصحفيين للحصول على المعلومات بدون قيود يسهم بشكل كبير 

نشر  إذاعة و في بث و هحقو.في زيادة قدرة الصحافة على الوفاء بحق الجماهير في المعرفة
 ةوالمسموع المقروءة عالمالمعلومات واألنباء واآلراء وتفاصيل األحداث للجمهور من خالل وسائل اإل

  .ل أو الحبسقتالتخويف أو ال و للتهديد والمرئية دون تدخل من أية جهة كانت دون أن يعرضه ذلك
يقصد بالمتلقي الجمهور الذي تتوجه إليه وسائل اإلعالم، وهو الهدف النهائي من  :حق المتلقي :ثانيا

تتعدد أوجه حقوق اإلنسان بالنسبة  لك الوسائل،الوسائل اإلعالمية، والذي بدونه تختفي أية أهمية لت
 :للمتلقي حيث تشمل

                                                
 - صالح بن بوزة، السياسة اإلعالمية في الجزائر، المنطلقات النظرية و الممارسة (1990-1979)، المجلة الجزائرية لالتصال، مجموعة 1

.10 -09ص  -ص ،1992، 13العدد  من األساتذة، قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر، الجزائر،  
 - حفيظة السنوسي، اإلذاعة المحلية العادات االستماعية للمجتمع المحلي في الجزائر، رسالة ماجستير، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، جامعة 2

.4،ص.الجزائر، الجزائر  
 2- أحمد ظاهر، حقوق اإلنسان، دار الكرمل، عمان، 1993، ص، 294.
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واألفكار وتفاصيل األحداث عن كل ما يهمه  باألخبار والمعلوماتالحق في أن تزود وسائل اإلعالم  -
وما يرغب فيه كما أنه يشمل كذلك حق التعرض لوسائل اإلعالم دون مضايقة أو مراقبة أو مصادرة 

  .أي طرفلتلك الوسائل من 
يجابية في وضع السياسات اإلعالمية والتخطيط لها ومراقبة تنفيذ تلك الحق في المشاركة اإل -

السياسات بحيث ال يقتصر دور الجمهور المتلقي على استقبال المعلومات فقط بشكل سلبي، بل يمتد 
الجماهيرية في  إلى المساهمة في رسم السياسات وذلك كله بهدف زيادة درجة حجم المشاركة الشعبية

 .صنع وتنفيذ العملية اإلعالمية
الحق في االنتفاع بموارد االتصال، بمعنى أن تكون وسائل االتصال على اختالف أنواعها متاحة  -

أمام جميع أفراد المجتمع، وال تكون حكرا على النخبة أو شرائح معينة دون غيرها، كما ال ينبغي أن 
 ..أخرى فئاتو تهمل  تركز على فئات معينة

في أنه حق أساسي من حقوق  ،اإلعالميةتتمثل أهمية الحق في اإلعالم الذي تؤديه المؤسسة 
نتقاص منه يؤدي إلى جملة من النتائج التي تؤثر سلبا على حقوق األفراد اإلنسان غيابه أو اإل

   :والجماعات في أوجه متعددة منها
  .فقدان المجتمع ألهم مقومات بنائه وتطوره -
 .تشويه الحقائق وتحريفها وإخفائها من أبرز مظاهر غياب الوعي بأهمية الحق في اإلعالمإن  -
ستنتاجات خاطئة كما يؤدي إلى تأليه الحاكم وتقديسه وتراجع إإن الجهل بما يجري يؤدي إلى القيام ب -

 .1الرأي العام المستنير
مجموعة من العوائق والقيود ب و ممارسته من طرف المؤسسة اإلعالمية يتعثر الحق في اإلعالم

  :من بين هذه العوائق نذكر اإلعالمالتي تحول دون تكريس مبادئ حرية 
ستخدام اآلالت  الكثيرة والمعقدة والمرتفعة إتحول الصحافة في العصر الحديث إلى صحافة تحتاج إلى  -

  .السينما ،والتلفزيونو  الثمن في إصدار الصحيفة، فنتج عنها تحكم الرأسمالية في صناعة الصحف،اإلذاعة
 .وممارسة حريته تهطغيان الدعاية على اإلعالم الذي يمنع اإلعالم من تأدية وظيف -
ظهور التكتالت الصحفية في العالم الغربي استطاعت أن تعيق حرية التعبير في البلدان التي تصدر  -

ن السيطرة والقيود والضغوط التي ونجد ضمن القوانين اإلعالمية في العالم الثالث عدة أشكال م 2.فيها
   تمارس على المؤسسة اإلعالمية والتي تؤثر في ممارستها للحق في اإلعالم والجوانب المتعلقة بالرسالة

  :من بين تلك الضغوط على سبيل المثال أو المضمون اإلعالمي،
                                                

                                               .السابق ينفس الموقع االلكترون، الحق في اإلعالم واإلتصال – 1

                                               .نفس المرجع السابق و الحق في االتصال، األعالمالحق في  - 1
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مثل القانون  أمنية، نقواني ،البرازيل كما هو الحال في دستور قوانين دستورية :الضغوط التشريعية -
  مثل القذف ،قوانين جزائية، اندونيسيا مثل قانون ،قوانين الصحافة، المضاد للشيوعية في كوريا الجنوبية

  .المحاكم والقوانين الجنائية والمثول أمام
اإلعالنات ، السيطرة على طباعة األخبار، الرشاوى والمنح والهدايا :الضغوط السياسية واالقتصادية -

  .التحكم في القروض البنكية ،ميةالرس
عدم إدالء ، كما هو الحال في األرجنتين ،تحريم االقتراب من المعلومات الحكومية :الضغوط السرية  -

  .المسؤولين بالمعلومات واألخبار 
  تعين الرقباء في وسائل اإلعالم ،الترخيص أو التسجيل :ضغوط مباشرة مثل القيود المسبقة  -

منح أو سحب في الحكومة  تدخل حق، 1الرقابة الذاتية، بالقوة إغالق وسائل اإلعالم ،لطبعالمصادرة بعد ا
حتالل قتصادية من خالل اإلعالن أو اإلوالسيطرة اإل ،الترخيص للمؤسسة اإلعالمية واإلشراف  المباشر

ما يعرف  كما نالحظ القوانين واللوائح المنظمة لإلعالم تتضمن في معظم األحيان ،لوسائل اإلعالم
التي ال يجب تجاوزها في سياسة النشر والتي تؤدي إلى فرض ،بمحظورات النشر أو الخطوط الحمراء

  2بعض أشكال التنظيم 
هيئة تسهر على إنتاج الرسالة اإلعالمية لتمكين المواطن من حقه  باعتبارهان المؤسسة  اإلعالمية إ      

وحق القائمين باالتصال   ذلك من خالل تعدديتها وتنوعهافي اإلعالم، تقوم على أساس قانوني يضمن لها 
  .وما تقوم ببثه ونشره  مصادر الخبر دون قيود قانونية لذلك إلىفيها من الوصول 

تعد حرية الصحافة والتعبير : حسب نظريات اإلعالم اإلعالميةالحق في اإلعالم وتنظيم المؤسسات  - 3
حتى وإن لم تكن تطبقه حقيقة، وترصد هدى مكاوي  ،الدساتير مبدأ أو شعار تأخذ به كل الحكومات وتقره

وحرية وسائل اإلعالم في مراحل انتقال أي مجتمع إنساني في المراحل  الحكومة،طبيعة العالقة بين سياسة 
  :التالية

  إلثبات  ،يكون الهدف الرئيسي هو تقوية سلطة األقلية القادمة إلى الحكم :الفترة األولى
السلطة، وتحاول القيادة الجديدة من جانبها السيطرة على وسائل اإلعالم لتضمن مساندتها شرعية توليها 

  .القوية أثناء قيامها بواجبها في تطوير المجتمع
 تبذل وسائل اإلعالم قصارى جهدها لتنقل إلى القادة آراء الشعب ووجهة نظره  :الفترة الثانية

 .لتطويرلمترتبة على أسلوب تنفيذ افي حل المشكالت ا

                                                
  - حسن عماد مكاوي، أخالقيات العمل اإلعالمي، دراسة مقارنة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط4، 2006، ص،86.           1

  - جمال العیفة، مؤسسات اإلعالم واالتصال، الوظائف والھیاكل واألدوار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2010، ص، 2.150
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 فتقوم وسائل اإلعالم بدور المتحدث الدقيق بلسان الشعب وتمثيل السلطة  :أما الفترة الثالثة
وهي سلطة الصحافة وحرية الصحافة في جوهرها حرية التعبير عن الرأي ، الرابعة في الدولة

 1.وإعالنه
نظريات "بهم بعنوان نستخلص مفهوم الحق في اإلعالم من خالل نظريات الصحافة األربع في كتا و   

  "Fred siebert"فريد سيبرت 'لكل من   ،"Four théories of the press"" الصحافة األربع
حيث حددت " Willbur schramm"وويلبور شرام " Theodore Peterson" وتيودور بتر وسون

  .األبعاد الحقيقية للعالقة بين ملكية الصحافة وعمل وسائل اإلعالم وحرية الصحافة
م، انتشرت في أوربا مع 17و 16تعتبر أقدم النظريات، ظهرت في القرنين  :النظرية السلطوية -

ظهور المطبعة، تنظر هذه النظرية إلى اإلنسان باعتباره تابعا للدولة وأداة لحق الدولة الطبيعي، إن لم 
الجمهور وإبالغه يكن اإللهي ينظر إلى الصحافة في مثل هذا المجتمع، كأداة لنشر موقف الدولة على 

وفي ظل هذه النظرية المعادية لحرية الصحافة أصبحت القوانين ، 2ما هو الصواب وما هو الخطأ
وسيلة تعسف للصحافة، وقيدا عليها، ونشر أو طبع صحيفة ال يتم إال بموافقة السلطة والعمل في 

  . 3لنظام الحاكم وسياستهالصحافة كان منحة وامتيازا يختص به الحاكم من يشاء ويترتب عليه تأييد ا
  النقيض التام لصحافة السلطة libertarian presse تعتبر الصحافة المتحررة  :النظرية الليبرالية -

فقد أجبرت أنظمة التراخيص والرقابة في معظم أجزاء أوربا المحررين على أن تظل  ،تطورت ببطء
على حاله إلى أن اجتمعت ظروف قلبت وبقى الحال  ،كتاباتهم داخل حدود اآلراء المجازة رسميا

الموازين إلى الكفة األخرى بإيجاد الركيزة للنقاش حول حرية الصحافة والتعبير، حيث كان لقيام 
كتشافات الجديدة، وقيام الثورة الفرنسية وإعالن حقوق واتساع العالم باإل  الثورة الصناعية في انجلترا

  من أفكار تحررية، حرية الرأي والتفكير والتعبير وما أتت به  م1789اإلنسان والمواطن عام
ليكون الحجر األساس لبداية صراع أزلي متجدد نحو التحرر  ،واالعتراف بدعم الممارسة الفعلية لها

الفكري واألدبي، يقوده مناضلون جدد في ثوب وأسلوب جديدين، وهم فئة أخذت على عاتقها مهمة 
لها إلى العامة  وخدمة جمهورها، بإشراكه في إبداء رأيه في الكشف عن الحقائق أينما وجدت وإيصا

  في ظل هذه النظرية يجب أن يكون النشر حرا من أية رقابة مسبقة على النشر ،4المواضيع التي تهمه
أكد أن حرية الصحافة ضرورية لوجود الدولة الحرة، ولكن يمكن أن " بالكستون"فحسب المفكر 

نشر إذا تضمن هذا النشر جريمة، إن مجال النشر والتوزيع يجب أن يتعرض الصحفي للعقاب بعد ال

                                                
  - آمال سعد متولي، مدخل في الصحافة، دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع، مصر، 2003، ص – ص، 205- 1.206

2  - John r, bitter, Mass communication: an introduction , Prentice hall, Inc, Englewood cliffs, 
N,j,cc,1980,p_p,444_447. 

3 65 ،، صذ.س.محسن عماد مكاوي،  - . 
  - جون مارتن، أنجو جوفر شودري، نظم اإلعالم المقارن، ترجمة على درويش، الدار الدولية، للنشر، مصر،1991، ص، 4.405
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يكون مفتوحا ألي شخص أو جماعة بدون الحصول على رخصة مسبقة من الحكومة، والنقد الموجه 
إلى أية حكومة أو حزب سياسي أو مسؤول رسمي يجب أال يكون محال للعقاب حتى بعد النشر، وال 

وعدم وجود أي نوع من القيود على جمع .و اإللزام بالنسبة للصحفيكون هناك أي نوع من اإلكراه أ
كما ال يكون هناك أي قيد على إرسال المعلومات عبر الحدود  ،المعلومات للنشر بالوسائل القانونية

القومية، ويجب أن يتمتع الصحفيون باالستقالل المهني داخل مؤسساتهم الصحفية، تعرضت النظرية 
  .1صبحت وسائل اإلعالم تحت شعار الحرية تعرض األخالق العامة للخطرإلى انتقادات، إذا أ

 م، كانت الصحافة المطبوعة قد مرت20ظهرت مع بداية القرن  :نظرية المسؤولية االجتماعية -
بحقبة الصحافة الصفراء، تقوم هذه النظرية على ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة على 

  هرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنةولية االجتماعية، وظؤالمس
مسؤولة  رئيس جامعة شيكاغو، ووضعت تقرير صحافة حرة و "روبرت هتشنز"تشكلت لجنة برئاسة 

رفضت الحرية ، م، ارتبطت حرية الصحافة وفق هذه النظرية بالواجبات اتجاه المجتمع1947عام
لتزام الصحف بمواثيق األخالق إلقامة توازن بين حرية الفرد إنددت بالمطلقة للنظام الصحفي، و

كما تقوم وسائل اإلعالم بإعطاء تقرير صادق وشامل وذكي عن األحداث اليومية  ،2ومصالح المجتمع
في سياق يعطي لها معنى، وتعمل كمنبر تبادل التعليق والنقد، وتقدم وسائل اإلعالم صورة ممثلة 

  .3التي يتكون منها المجتمع، وتوفر معلومات كاملة عما يجري يوميا للجماعات المتنوعة
في البلدان الشيوعية لم يكن لحرية الصحافة نفس التصور مع  :النظرية الشيوعية السوفياتية -  

النظريات السابقة، حيث تعتبر هذه األخيرة مؤسسة من المؤسسات التي تعمل على خدمة األفكار 
التنمية والمشاركة في بناء المجتمع الشيوعي، فال يقتصر دور الصحافة فيها  االشتراكية ودعم عملية

على تقديم األنباء ونشر الحقائق بل تتعداه إلى اإلسهام في حل المشكالت وتلبية االحتياجات االقتصادية 
 وهذا ما ال تتفق معه المجتمعات الغربية في حصر الصحافة وتوجيهها في ،4واالجتماعية والسياسية

خدمة أفكار وآراء محدودة، أين يكون الرأي المعاكس فيها إما مساس بالسلطة أو بالسيادة أو المصلحة 
وتتسم الصحافة في ، الوطنية واختيار الشعب، وما شابه ذلك من تهم احتجاجية لتقييد حرية الصحافة

  :ظل هذا االتجاه بما يلي
  .ب ويخطط لسياستها واإلشراف عليهايديرها الحز ،تكون وسائل اإلعالم مملوكة للحكومة -
 .األعضاء الحزبيون فقط هم الذين لهم الحق في التعبير في نشر آرائهم وحق النشر -

                                                
  - سليمان صالح، أزمة حرية الصحافة في النظم الرأسمالية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1995، ص-  ص 1.14-13

  - محمد حسام الدين، المسؤولية االجتماعية للصحافة، الدار المصرية، اللبنانية، القاهرة، 2003ص، 2.61
  - أحمد بدر، االتصال بالجماهير بين اإلعالم والتطويع والتنمية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص- ص، 3.42-41

  - موريس نخلة، الحريات، منشورات الطبي الحقوقية، بيروت، 1999، ص،4.263
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 تعمل وسائل اإلعالم من أجل هدف واحد هو زيادة نجاح واستمرار النظام االشتراكي وتأكيد سيطرة  -
  .دولةالحزب، ومن ثمة تعد هذه الوسائل بمثابة سالح من أسلحة ال

يمكن لهذه الوسائل أن تنتقد أهداف الحزب ومبادئه وإن كان من المباح لها أن تنتقد البرامج  ال -
 . اإلعالم، ويعتبر ذلك إخالل بحق المواطن في 1التنفيذية وتنتبه إلى األخطاء التي وقعت أثناء التنفيذ

النظريات األربع نظرية اإلعالم أضاف دينس ماكسويل إلى ) االجتماعي اإلنماء( :النظرية التنموية -
التنموي، والمشاركة الديمقراطية، ويبدأ ماكسويل في تشخيصه لواقع اإلعالم في الدول النامية الذي 

شكل المعمول به في الدول المتقدمة وبسب الظروف الستفادة منها بيحد من توظيف وسائل اإلعالم واإل
نظريات السالفة الذكر على هذه المجتمعات أهمها الخاصة بهذه الدول التي تحد أيضا من تطبيق ال
يصبح حقيقة اإلعالم في هذه الدول إعالما ناميا و غياب بعض الشروط الضرورية لإلعالم المتطور،

  :يحدد ماكسويل المبادئ األساسية لهذه النظرية فيما يلي
  .سياستها وسائل اإلعالم يجب أن تعمل في إطار األهداف التنموية و -
وسائل اإلعالم تظل مرهونة باألولويات االقتصادية والحاجات التنموية، وإعطاء األولويات  حرية -

 .التغطية اإلخبارية والمعلومات إلى الدولة النامية التي تربط بالدولة جغرافيا أو ثقافيا أو سياسيا في
 .وسائل اإلعالم االهتمام في محتواها باللغة والثقافة الوطنية يأن تعط -
  وماتة الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم تكون مرهونة بمسؤولياتهم في جمع المعلحري -

  .ممارسة الرقابة والسيطرة وللدولة الحق في التدخل في عمل وسائل اإلعالم، و، ونشرها
يرى ماكسويل تطبيقها في المجتمعات الليبرالية النامية، وفي إطار  :نظرية المشاركة الديمقراطية -

على اهتمامات وحاجات المتلقين النشطين في المجتمع السياسي، الذي تركز ركة الديمقراطية المشا
  :يعطيهم الحق في اإلعالم واالتصال بكل جوانبه من مبادئ هذه النظرية

الحق في اإلعالم يجب أن يكون متاحا لكل مواطن بما فيهم األقليات تبعا لحاجاتهم التي يحددونها  -  
  2.بأنفسهم

و .للدولةللمركزية السياسية أو السيطرة البيروقراطية  ايخضع تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواهال  -
أو  خدمة جمهورها وليس للتنظيمات اإلعالمية أو المهنيةعلى وسائل اإلعالم بالدرجة األولى  تعمل

  3....عمالء وسائل اإلعالم
 اإلعالمقد شهد تطورا من خالل نظريات  لمؤسسات اإلعالميةوالتنظيم القانوني لن الحق في اإلعالم إ

 ،من حيث الترخيص ،النظم اإلعالمية في تنظيم وسائل اإلعالم والقائمين باالتصال فيها واختلفت
 .وتدخل السلطة في شؤون وسائل اإلعالم  والرقابة والملكية،

                                                
1 .370. 364، ص - ، صذ.س.مشون ماكبرايت،  -   

  - محمد عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير، عالم الكتاب، القاهرة، 1997، ص- ص، 420، 2.460
3 .425، 420 ،ص -ص ،نفس المرجعمحمد عبد الحميد،  -   
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  :اتمةخ
  وتنظيم المؤسسة خالل هذا الفصل تطرقنا إلى عدة نقاط هامة حول الحق في اإلعالم  من     

  :النتائج التالية اإلعالمية وتوصلنا إلى
وهو حق أساسي لتلبية  يعتبر مفهوم الحق في اإلعالم ناتج عن التطور التاريخي لحرية التعبير، -

ثورة وتكنولوجيا وسائل اإلعالم كرست ووسعت مفهوم الحق في  أنكما  ،حاجات اإلنسان االتصالية
  .نوني  منظم لهاته الوسائل اإلعالمية الحديثة مع غياب إطار قا اإلعالم،

وذلك من خالل عدم وجود  لحق في اإلعالم،ا ايمكنها من تأديته للمؤسسة اإلعالمية يطار القانوناإل -
إلنشاء ومنح الترخيص  ،حتكارمتمثلة في اإلشراف الحكومي من خالل اإل ،قيود وعوائق قانونية

    القيود المفروضة على الصحفيين ،البعدية على ما تنشره وتبثه ة والرقابة السابق لمؤسسة اإلعالمية،ا
  .قتصاديةالقيود اإل باإلضافة إلى، والخطوط الحمراء للنشر والبث ،وصولهم لمصادر المعلوماتو 
مفهوم الحق  اإلعالمية تختلف في تحديد الحظنا أن األنظمة ،تطرقنا إلى نظريات اإلعالم والصحافة -

مؤسسة اإلعالمية في المجتمع، فهناك اختالف في منح الحرية للمؤسسة اإلعالمية لل في اإلعالم
زم المؤسسة اإلعالمية فالنظرية السلطوية تل ،فيما أخرى تفرض العديد من القيود عليها ووظائفها،

دولة قللت من القيود التي تضعها ال راليةبالليبتأييد كل ما يصدر عن الحكومة  ومؤسساتها، أما النظرية 
جتماعية بضرورة إقامة التوازن بين حرية الفرد نظرية المسؤولية اإللتطالب  ،على المؤسسة اإلعالمية

 ،، أما النظرية السوفياتية تخص عمل وسائل اإلعالم في خدمة الحزب و اإلشتراكيةمصالح المجتمع و
ئ نظرية أما مباد ،التنميةويكون حسب النظرية التنموية دور وسائل اإلعالم ايجابيا في انجاز أهداف 

تنظيم وسائل اإلعالم وما تقدمه من مضمون يجب أن ال يخضع ألية سيطرة  المشاركة الديمقراطية
  .سياسية أو بيروقراطية من جانب الدولة
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  الحق في اإلعالم والمؤسسة اإلعالمية

  ضمن القانون الدولي

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :مقدمة

  غير وجه العالم، تزايد دور وسائل اإلعالم في المجتمعات المحلية والعالقات الدوليةإن 

  مؤثرا على عملية إصدار األحكام، هتماماتوأصبح اإلعالم شريكا رئيسا في ترتيب أولويات اإل

أو بصرية ذا معنى أوسع ضمن ، سمعية، شفاهية أو كتابية، بأية وسيلة وجعل الحق في اإلعالم

أو من خالل اإلعالنات ، في شكل نصوص ملزمة إلطرافها، يق الدولية واالتفاقيات اإلقليميةالمواث

م األساس الذي 1948عام  لحقوق اإلنسان الذي أقرته األمم المتحدة يالدولية ويعتبر اإلعالن العالم

  ة واإلقليميةوالذي تدعم باالتفاقيات الدولي، بنيت عليه التطورات التي شهدها تطور الحق في اإلعالم

وإشعاع مختلف  فقد مسه انبثاق، لهذا الحق ومضمونه من خالل القانون الدولي في هذا الفصل نتطرق

وحرية ، ليات لحمايتهآما جعل القانون الدولي ضمانات للحق في اإلعالم وك، القوانين التي تؤكده

   .نية، ونتطرق لبعض نماذج من الدساتير الوطوالصحفيين المؤسسات اإلعالمية

 مثلت الجهود الدولية حول الحق في اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية فيت :المواثيق الدولية -1

   :العديد من المواثيق الدولية هي

شرنا سابقا لظهور الحق في اإلعالم وممارسته من طرف المؤسسة أ:ميثاق األمم المتحدة -1-1

 والمواثيق الدولية واألممية واإلقليمية والوطنيةكان بمثابة أرضية صلبة للمعاهدات كل ذلك اإلعالمية 

كما يعتبر ميثاق األمم المتحدة نقطة بداية هامة لإلشارة إلى حرية اإلعالم والتي يتم تفصيلها في العديد 

يتضمن ميثاق األمم المتحدة في مبادئه ومقاصده ضرورة ، 1من المواثيق التي صدرت عن المنظمة

فقد أكدت الديباجة على أن ، ويعتبرها أمرا في غاية األهمية، ه األساسيةحماية حقوق اإلنسان وحريات

وبما للرجال  ،قدره و بكرامة الفرد شعوب األمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق األساسية لإلنسان و

                                                
  - جعفر عبد السالم، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الكتاب المصري اللبناني، مصر، 1995، ص-  ص، 149- 1.150
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وقد وضعت على عاتق أجهزتها الرسمية مهمة ، والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

لتزاما دوليا تحترمه كل دولة في نطاقها سواء لمواطنيها أو إحقوق اإلنسان واعتبرتها  امإحترتأكيد 

حرية الرأي والتعبير وحرية  إحترامومن ثم فقد نص الميثاق على  1.غيرهم من األجانب المقيمين فيها

اء حرية وقد سعت المنظمة بعد إنشاءها إلى إعط ،2وسائل اإلعالم وتدفق المعلومات والحصول عليها

وكان من أول القرارات التي ، 1946التعبير أهمية كبيرة وذلك منذ الدورة األولى التي عقدت عام 

إن حرية اإلعالم هي حق  «اتخذتها األمم المتحدة هو القرار الصادر بشأن حرية اإلعالم حيث ذكرت 

وإن لم يرد  .»نفسهارئيسي من حقوق اإلنسان ومحك لجميع الحريات التي ندرت األمم المتحدة لها 

وإنما يوجد العديد من النصوص التي ، نص خاص في ميثاق األمم المتحدة يتضمن حرية التعبير

ملحوظ في مفاوضات سان  وحظيت الحرية اإلعالمية باهتمام، اعتبرت حقوق اإلنسان هدفا هاما

  .فرانسيسكو

حول  1948فريل ألمتحدة بجنيف في كما انعقد المؤتمر الدولي عن حرية اإلعالم نظمته األمم ا     

حرية اإلعالم ومسؤولياته وضرورة وضع اتفاقية دولية حول حرية اإلعالم وحق الرد والتصحيح 

الخاصة بحرية اإلعالم إلى واجب الدولة بضمان تلقي وتداول المعلومات  اإلتفاقيةحيث أشارت مسودة 

تركز . وتداولها دون التقيد بالحدود الجغرافية واآلراء الشفوية والمكتوبة وحرية البحث عن المعلومات

نشاط األمم المتحدة في االهتمام بحرية اإلعالم تدريجيا عن طريق منظمة اليونسكو التي رأت في 

  مفهوم حرية اإلعالم أنه غير مالئم ألنه ذو اتجاه واحد وبروز مفهوم جديد هو التدفق الحر للمعلومات

                                                                                          .1974وذلك خالل الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اليونسكو عام ، لوماتوالتداول الحر والمتوازن للمع

وصدر تقرير من قبل هذه اللجنة خالل ، شكالت اإلعالم في المجتمع الحديثتم تشكيل لجنة لدراسة مو

وحرية  ،وحرية اإلعالم ،إن حرية الكالم وحرية الصحافة "جاء فيه  اليونسكولمنظمة الدورة العشرين 
                                                

 14. ص، 12-  - حسام أحمد محمد هنداوي، القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1992، ص.1
 - خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسالمية وجرائم الرأي والتعبير، 2

.74 ،، ص2009 اإلسكندرية، الجامعي،دار الفكر   
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تصبح حقا فرديا  حتى توسيع هذه الحريات يجبالتجمع من الحريات األساسية لحقوق اإلنسان و

كما أصدر المؤتمر العام لمنظمة ، "ومبدأ من المبادئ التي تسود عملية تحقيق الديمقراطية ،وجماعيا

إعالن بشأن المبادئ . 1978نوفمبر28م والثقافة في دورته العشرين يوم وم المتحدة للتربية والعلاألم

  1.هم الدولي وتعزيز حقوق اإلنسانااألساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتف

سع حيث أن دعم وأكد هذا اإلعالن في المادة األولى على تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أو

والتحريض ، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، وتعزيز حقوق اإلنسان، هم الدولياالسالم والتف

على وسائل ، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا، على الحرب

ضمان حصول الجمهور على ) 2(تنص المادة   .إعالم الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام

ضرورة أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من وعلى معلومات عن طريق تنوع المصادر وسائل اإلعالم 

أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل ، العاملين في وسائل اإلعالم ممن يمارسون أنشطتهم في بالدهم

ها تعتبر جزء ال يتجزأ من فممارسة حرية الرأي وحرية اإلعالم المعترف ب ،الظروف لممارسة مهنتهم

نجد أن معظم ، 2وهي عامل جوهري في دعم السالم والتفاهم الدولي، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

وتوفر الحصانة   المواد نصت على التداول الحر للمعلومات وحق الجمهور في الحصول عليها

ي ظل الحماية سواء على والحماية لوسائل اإلعالم حتى يكون هناك إعالم حر يمارس نشاطه ف

كما تقوم المنظمة بإعداد خطة إلقامة ما يسمى بالنظام اإلعالمي  .3المستوى الداخلي أو الخارجي

ضمان حرية ، ومن أهم ما تضمنه، 1983الجديد الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة في مارس 

إلى المعلومات والمساعدة على  المراسلين في إرسال التقارير وتقديم قدر كبير من التسهيالت للوصول

من أن تؤكد على  1986تمكنت المنظمة خالل مؤتمرها الدولي الذي عقدته عام  و، تدفق المعلومات

                                                
  - محمد عطا اهللا شعبان، حرية الصحافة في القانون الدولي ، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية ، 2007، ص، 1.46

2 إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي وتقرير حقوق اإلنسان ومكافحة العنصـرية   - 
 28رب الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين يوم والفصل العنصري، والتحريض على الح

.1978نوفمبر  
3 .103،ص ،ذ.س.م، فهمي خالد مصطفى -   
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وضح ذلك وضرورة وجود وكاالت يوأصدرت بيانا  »اإلتصالالحق في اإلعالم والحق في «أهمية 

سليمة بين مختلف الدول لتحقيق وضع سياسات ، وتخاذ تشريعات مالئمةإتفعيل ذلك بو، أنباء وطنية

تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحقيق إعالم أكثر حرية و .هذا الهدف وأهميته

سترشاد بها عند وضع مواثيق وساعدت المنظمة الدول على وضع الخطوة األساسية لإل، وتوازن

  1.، مركزة على الحق في اإلعالمالشرف الوطنية ألجهزة اإلعالم

بكندا حول  »تورنتو  «عقدت اليونسكو عدة ندوات دولية مركزة على وسائل اإلعالم منها ندوة و

ها طلبها من الحكومات فيوأهم ما جاء ، 1995عام "النفاذ إلى التعبير والقرار، النساء ووسائل اإلعالم"

تلقيه ونشره، ويجنب تقر إطار قانونيا يضمن للنساء والرجال الحق في الوصول إلى الخبر وفي  «أن 

الحكومات التدخل في أشغال تحديد أخالق الصحفيين، ألن هذا المجال البد أن يبقى تحت مسؤولية 

اإلعالم على في حق لل وسائل اإلعالم  ةممارس تطويركما كان لليونسكو دور في .   »الصحفيين

مخطط متوسط المدى  ،عملالمستوى اإلقليمي من خالل القرارات واإلعالنات اإلقليمية ومخططات ال

  1995.2، 1990سنوات

بشأن ، 1945ساد القلق المجتمع الدولي منذ عام :م1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -1-2

نصراف ضمان حرية اإل« لليونسكوالحق في اإلعالم كحق أساسي لإلنسان فأدرج في ميثاق التأسيس 

أوصى بتسهيل حرية تداول األفكار عن طريق الكلمة إلى الحقيقة والتبادل الحر لألفكار والمعارف و

عتراف لما كان اإل "نهأعلى  هديباجتنصت  ،3ولقد أوضح اإلعالن العالمي هذا الحق، »والصورة

هو أساس الحرية ، شرية وبحقوقهم المتساوية الثابتةبالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة الب

     تناسي حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية والعدل والسالم في العالم، ولما كان 

                                                
1 .48 ،ص ،ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   
 - جمال الدين ناجي، وسائل اإلعالم والصحفيين، موجز آداب المهنة ، منشورات مركز التوثيق واإلعالم والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، 2

،، ص، ص2004الرباط ،   39- 42.  
3 ،ص ،ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   52.  
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آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول 

على  تنص والتي) 2(شير إلى المادة ن، هذا اإلعالنمن ) 19(وقبل التطرق إلى المادة  ،1"...والعقيدة

دونما تمييز من أي ، إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن لكل "انه 

    أو المولد، أو الثروة، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون، نوع والسيما التمييز بسبب العنصر

هي المواد ) 18(إلى المادة ) 3(كما نشير إلى أن المواد من اإلعالن من المادة ، 2"أو أي وضع آخر

نصت على الحقوق ) 21(إلى ) 19(أما المواد من ، التي حددت الحريات والحقوق الشخصية والمدنية

وحقه ، مؤكدة على حق كل شخص في حرية الفكر والديانة والضمير...والحريات السياسية والوطنية

ذاعتها بأي وسيلة وحقه وإ، في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف وحرية استقاء األنباء واألفكار

لكل إنسان الحق في حرية  " منه على أن )19(نصت المادة  .3في االشتراك في األحزاب والجمعيات

وحرية طلب الحصول  ،الرأي والتعبير بما يتضمنه ذلك من حرية اعتناق اآلراء بمأمن من التدخل

إن النص قد أقر ، 4"يد بحدود الدولةعلى المعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تق

  :بعضهما البعض وال قيمة ألحدهما دون اآلخربحقين للفرد مرتبطين 

ويتمثل هذا الحق في حرية اعتناق  إعالمية،حرية التعبير عن هذا الرأي بأي وسيلة  الحق األول هو -

  .اآلراء والمعتقدات بدون تدخل

واألفكار من خالل أي وسيلة إعالمية ونشر هذه األفكار  هو الحق في تلقي المعلومات الحق الثاني -

  5.دون التقيد بالحدود السياسية

                                                
1 .75 ،ص ذ،.س.م ،خالد مصطفى فهمي -   

  - بسيوني محمود شريف وآخرون، حقوق اإلنسان، الوثائق العالمية واإلقليمية دار العلم للماليين، لبنان، المجلد األول، 1998، ص، 2.18
  - عصمت عدلي، سوسيولوجيا التشريعات اإلعالمية واإلعالم األمني، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 2003، ص،3.165

 - إبراهيم المسلمي، التشريعات اإلعالمية، قراءة نقدية لألسس الدستورية والقانونية التي تحكم أداء وسائل اإلعالم ، دارالفكر العربي،القاهرة 4
.14،، ص2004،   

5 .54 ،ص ،ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   
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 اإلجتماعيةو اإلقتصادية على حقوق اإلنسان  )28( - ) 22(فيما نصت المواد من اإلعالن من 

بتحديد الواجبات والضوابط القانونية والشخصية المفروضة  )30( -) 29(والثقافية ونصت المادتان 

  1.هاإحترامى كل فرد لممارسة حقوقه وحرياته وكذلك المفروضة على الدولة لصيانتها وعل

  .تنمو شخصيته نموا حرا كامال هعلى كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي فيه وحد ")29(نصت المادة

ال يخضع الفرد في ممارسة حرياته إال للقيود التي يقررها القانون فقط لضمان االعتراف بحقوق  -

في مجتمع  العام والمصلحة العامة ها وتحقيق المقتضيات العادلة للنظامإحتراملغير وحرياته وا

  .ديمقراطي

ال يجوز بأي حال من األحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض األمم المتحدة  -

 ."ومبادئها

خول لدولة أو جماعة أو فرد ليس في هذا اإلعالن نص يجوز تأويله على أن ي "فنصت) 30(أما المادة

  2."ي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيهأ

باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هناك اتفاقيتين تكمالن هذا اإلعالن هما اتفاقية       

واللتان تم إقرارهما من ، والثقافية إلجتماعيةا و اإلقتصادية الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحقوق 

األولى وقد فتح الباب للتوقيع  اإلتفاقيةختياري الملحق بقبل الجمعية العامة لألمم المتحدة والبرتوكول اإل

   1966.3ديسمبر19والتصديق أو االنضمام إليها في 

تضمنت إذ لرأي والتعبير نص على حرية ا :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -1-3

تعترف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء  اإلتفاقيةالدول األطراف في هذه  "الديباجة النص على أن

األسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية، والتي ال يمكن التصرف فيها استنادا إلى المبادئ المعلنة في ميثاق 

نبثاق هذه الحقوق من إسالم في العالم، وإذ تقرر بأن األمم المتحدة، تشكل أساس الحرية والعدالة وال
                                                

1 .165، صذ.س.، معصمت عدلي -   
2 .56 -55، ص -ص ،ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   

3 .25، صذ.س.، محسام محمد أحمد هنداوي -   
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 حترامأن الدولة ملتزمة بموجب ميثاق األمم المتحدة بتعزيز اإل و ....الكرامة المتأصلة في اإلنسان

وعلى الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية .» العالمي لحقوق اإلنسان وحرياته

حقوق  إحترامب األمر إال أنه أورد تقييدا لها عندما تعلق ،التعبيروالسياسية تناول حرية الرأي و 

من ) 19(نصت المادة، أو اآلداب العامة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية، أو سمعتهم اآلخرين

  :العهد على ما يلي

  .لكل فرد الحق في اتخاذ اآلراء دون تدخل" -

يشمل حرية البحث عن المعلومات أو األفكار من أي  وهذا الحق ،لكل فرد الحق في حرية التعبير -

نوع واستالمها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في 

وقد ربط العهد الدولي ممارسة هذه الحقوق بواجبات ، قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها

ستناد إلى نصوص القانون التي تكون و باإل، قيود معينةومسؤوليات خاصة وعلى ذلك فإنها تخضع ل

  :ضرورية من أجل

 .حقوق أو سمعة اآلخرين إحترام -

  ."أو األخالق، أو الصحة العامة، حماية األمن الوطني أو النظام العام -

على  ض، والتحريالدعوة للكراهية والعنصريةو أ ،كل دعاية من أجل الحرب )20(المادة حظرت  -

  1.زالتميي

 اإلتفاقيةعند التطرق لهذه :  والثقافية اإلجتماعية و اإلقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  -1-4

بل نجدها تتعدى ذلك عن طريق وضع  ،نجد أنها لم تقف عند النص على حرية الرأي والتعبير

طة الثقافية التزامات على الدولة لتمكين األفراد من التعبير عن آرائهم وممارسة مختلف األنش

                                                
1 .82-80 ،ص –ص  ،ذ.س.مخالد مصطفى فهمي،  -   
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حيث أقر بأن لجميع أعضاء األسرة البشرية كرامة أصيلة وحقوق متساوية وثابتة وفقا ، 1والفكرية

كما تشير الديباجة إلى أن الدول األطراف تقر بأن هذه الحقوق ، للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة

المثل األعلى المتمثل وفق اإلعالن  وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق، تنبثق من كرامة أصيلة فيه

هو سبيل تهيئة ، في أن يكون البشر أحرارا و متحررين من الخوف والفاقة، العالمي لحقوق اإلنسان

والثقافية وكذلك  اإلجتماعية و اإلقتصادية الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه 

من ، ها ما على الدول بمقتضى ميثاق األمم المتحدةوإذ تضع في اعتبار، بحقوقه المدنية والسياسية

إذ تدرك أن على الفرد الذي ، والمراعاة العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته إلحترامالتزام بتقرير ا

وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها مسؤولية السعي إلى تعزيز ، تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين

أكانت في صورة لوائح تنظيمية  ")13(نصت المادة فيما  .بها في هذا العهد ومراعاة الحقوق المعترف

  .2"الحالية بحق كل فرد في الثقافة  اإلتفاقيةتقر األطراف في   أو لوائح ضبط

أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في :الدولية لحقوق الطفل اإلتفاقيةحرية اإلعالم من خالل  -1-5

والتي تتضمن عناصر خاصة باإلعالم وعمل وسائل  ،الدولية لحقوق الطفل قيةاإلتفا  1989نوفمبر 20

تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي  "تنص على أنإذ ، )17( اإلعالم وذلك من خالل المادة

 تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر الوطنية

والروحية والمعنوية وصحته الجسدية  اإلجتماعيةة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته وبخاص، والدولية

  :والعقلية وتحقيقا لهذه الغاية تقوم الدول األطراف بما يلي

  .والثقافية اإلجتماعيةتشجيع وسائل اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة  -

الوطنية  المعلومات من شتى المصادر الثقافية و تشجيع التعاون الدولي في إنتاج ونشر هذه -

 .والدولية

                                                
1 113-110، ص –، ص ذ.س.م جعفر عبد السالم، -   

2 .83،، ص ذ.س.مخالد مصطفى فهمي،  -   
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حتياجات تشجيع وسائل اإلعالم على إيالء عناية خاصة لإل، و تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها -

  .اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليين

 ."لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحهتشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة  -

 لياتآ اإلعالمية وضعت األمم المتحدة و حرية المؤسسات حماية الحق في اإلعالم ضمانول      

  جتماعيقتصادي واإلمجلس اإلالالعامة ومجلس األمن و تعتبر اختصاصات كل من الجمعيةدولية  و

 1.لها الحق في التعرض للمسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته ومجلس الوصاية والسكرتارية العامة

  :و أجهزة الرقابة كاآلتي 

الدول التي (لتزام الدول األعضاء إيتمثل دور لجنة حقوق اإلنسان في ضمان : لجنة حقوق اإلنسان -

تي نص حقوق اإلنسان ال إحترامب) ICCPR(ميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية الشاركت في 

  .عليها هذا الميثاق، وتعتبر اللجنة هيئة لتنفيذه، و لها سلطات الميثاق الدولية والقانونية

قررت الجمعية العامة، في دورتها الرابعة والثالثين اإلبقاء على لجنة استعراض  :لجنة اإلعالم -

 18ج المؤرخ في  115/33سياسات األمم المتحدة وأنشطتها اإلعالمية، المنشأة بقرار الجمعية العامة 

على أن تعرف باسم لجنة اإلعالم ومن بين مهامها، أن تواصل دراسة سياسات األمم  1978ديسمبر 

  وال سيما خالل العقدين األخيرين  المتحدة وأنشطتها اإلعالمية في ضوء تطور العالقات الدولية،

  

هناك مناصب و  .شد فعاليةأدال ويكون أكثر ع اإلتصالمتطلبات إقامة نظام عالمي جديد لإلعالم و و

  : وإجراءات خاصة بهذا األمر تم تأسيسها وتحديدها وذلك على النحو التالي 

أسست لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان منصب المقرر  :والتعبيرالمقرر الخاص لحرية الرأي  -

لك البحث عن يز وحماية حرية الرأي والتعبير، بما في ذز، ويعمل على تع1991الخاص عام 
                                                

.64 -63، ص -ص ،ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  - 1  
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ة ضد خذويهتم من بين أعماله باإلجراءات المت.المعلومات وتلقيها وإعادة توزيعها وتلقي الشكاوى

معوقات نشاطها واإلجراءات المتخذة ضد الناشرين والعاملين في وسائل اإلعالم  وسائل اإلعالم و

  ..واإلقليمي والوطني األخرى والمعوقات المتعلقة بالحصول على المعلومات على المستوى المحلي 

أسست لجنة األمم المتحدة : الممثل الخاص لألمين العام والمعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان -

منصب المندوب الخاص، يعمل على تعزيز حقوق اإلنسان، ويعرف  2000لحقوق اإلنسان عام 

  .سيةباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسيا

لجنة األمم المتحدة في عام  اأسست :المقرر الخاص المنوط بحماية حرية الديانة أو المعتقدات -

من الميثاق الدولي للحقوق المدنية ) 18(المادة رقم (، يقوم عمله على وثيقتين عالميتين هما 1986

ا على حق كل تنص كل منه من اإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان، و) 18(والسياسية والمادة رقم 

 ).شخص في حرية التفكير واالعتقاد والديانة

اللجنة الفرعية   يعد هذا اإلجراء آلية عالمية، يمكن هيئتين تابعتين لألمم المتحدة: 1503: اإلجراء  -

نمط ذات اإلنسان وحمايتها، ولجنة حقوق اإلنسان من دراسة الشكاوى التي تعد  الخاصة بتعزيز حقوق

حقوق اإلنسان السافرة والمصدقة والمقدمة من طرف األفراد أو المنظمات غير  دائم من انتهاكات

          1 .الحكومية

تعددت ، أن النصوص الدولية المقررة للحق في اإلعالم من خالل المؤسسة اإلعالمية نستخلص      

ه العهد الدولي للحقوق وما أتى ب، أو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانسواء المنبثقة عن األمم المتحدة، 

والتي تتضمن حرية ، واتفاقية حقوق الطفلاإلقتصادية ، والعهد الدولي للحقوق ، المدنيةالسياسية و

وتقييد هذا الحق ببعض القيود تلزم المؤسسة اإلعالمية والصحفيين االلتزام ، اإلعالم بأي وسيلة كانت

   .المتحدة آليات لحمايتهاألمم  وضعت و لحمايته، أمام األفراد والمجتمع، بها

                                                
.70 -67، ص -ص ،ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  - 1  
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لقد سارت االتفاقيات اإلقليمية على ذات المبادئ والحقوق التي أكدتها  :االتفاقيات اإلقليمية -2

  :األمم المتحدة هذه االتفاقيات هي

متداد لما أكد إ اإلتفاقيةوتعتبر هذه : األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية اإلتفاقية -2-1

فقد أدركت الدول األوربية مدى حاجتها الملحة لتعميق وتعظيم ، لعالمي لحقوق اإلنسانعليه اإلعالن ا

األوربية لحقوق اإلنسان على  اإلتفاقيةأكدت  ، إذبعد أن عاشت في فترات مظلمة ،تراثها الحضاري

ها وإقامة الشعائر وممارستها ورعايت ،حماية حق كل إنسان في التفكير والتعبير عن رأيه ومعتقداته

  وحقه في التعبير عن رأيه بالنشر وتلقي المعلومات واألفكار، بطريقة فردية وجماعية وعلنية أو خاصة

وإذاعتها وفقا لقيود معينة يحددها قانون كل دولة ووفقا لتدابير قانونية لحفظ وسالمة المواطنين والنظام 

العامة وحماية حقوق المواطنين والصحة  ،العام داخل المجتمع وبما يتفق مع حماية اآلداب العامة

مكانة خاصة حيث تجسد أساسا جوهريا  اإلتفاقيةوتحتل هذه ، 1وسمعتهم وعدم إفشاء المعلومات السرية

رائدة ومرجعا للنصوص التي ظهرت  اإلتفاقيةوتعتبر هذه  ،ألخالقيات اإلعالم وآداب وسائل اإلعالم

د من التعبير عن ذاته وتتيح له تلقي ونقل األخبار وتعتبر أن حرية الرأي والتعبير تمكن الفر، بعدها

ويعود للدول األطراف الحق في منح محطات اإلذاعة واإلعالم المرئي والسينما ، واألفكار إلى اآلخرين

المؤتمر الدولي لألمن مثل ى ما تقوم به من مؤتمرات هذا باإلضافة إل، الترخيص الخاصة بعملها

وحضرته ثالثون دولة أوربية ومعها الواليات المتحدة ، 1975ام ي عقد عوالتعاون في أوربا الذ

حرية اإلعالم وذلك لتشجيع التعاون في الميدان حول  )هلنسكي( األمريكية في العاصمة الفلندية

  :انه تنص علىإذ ) 2(الفقرة ) 10(اإلعالمي وتبادل المعلومات مع الدول األخرى عمال بالمادة 

         ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي المعلومات، التعبير لكل شخص الحق في حرية" -

  . أو إرسالها بدون أن يكون هناك تدخل من السلطات العمومية ودونما اعتبار للحدود ،أو األفكار

                                                
1 .42، ص ذ.س.محسام محمد أحمد هنداوي،  -   
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  .وال تمنع المادة الحالية الدول من إخضاع منشآت اإلذاعة والسينما والتلفزيون لنظام الترخيص  

ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض اإلجراءات الشكلية  يجوز إخضاع -

والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع ، والشروط والقيود أو الجزاءات المنصوص عليها في القانون

  والدفاع عن النظام والوقاية من الجريمة ،الديمقراطي لألمن القومي والوحدة الترابية واألمن العمومي

للحيلولة دون نشر معلومات سرية أو لضمان ، لحماية الصحة أو األخالق لحماية سمعة الغير أو حقوقه

  . "نفوذ السلطة القضائية ونزاهتها

  : هي ولية واألوربية لحقوق اإلنسان باإلشراف على تطبيقها لثالثة أجهزة د اإلتفاقيةعهدت        

جنة األوربية لحقوق اإلنسان هي محور نظام الحماية الذي إن الل:اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان  -

على طريقة تأليف  )27(حتى المادة  )20(فقد نصت في جزأها الثالث من المادة اإلتفاقية، نصت عليه 

هذه اللجنة وصالحيتها وتتكون اللجنة من عدد يماثل عدد الدول األعضاء على أال يكون هناك عضوين 

ؤالء األعضاء من قبل لجنة الوزراء باألغلبية المطلقة لألصوات من قائمة ينتخب ه، من دولة واحدة

  . 1وتكون مدة عملهم ستة سنوات ويجوز تجديد انتخابهم، ةاإلستشارياألسماء التي يعدها مكتب الجمعية 

عمل أعضاء اللجنة باستقاللية تامة بعيدا عن بلدانهم وذلك ألنهم يعملون بصفتهم الشخصية ال ي و

من قبل  اإلتفاقيةأما عن اختصاص اللجنة فهو النظر في القضايا المتعلقة بتطبيق أحكام .ن لبلدانهمممثلي

  .، وطبقا لنصوص اإلتفاقيةالدول األعضاء أو األفراد

وتم تأسيس المحكمة كهيئة ، تشكل هيكال للمعاهدة :المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان -

الدول المتعاقدة  إحترامعلى  جل السهرأوذلك من ، اإلتفاقية من )38(قضائية عليا بمقتضى المادة  

بعد أن قبلت ثماني دول بالصالحية اإللزامية  1959لم تباشر عملها إال في عام  ،2اإلتفاقيةألحكام هذه 

تتكون المحكمة من عدد  .األوربية لحقوق اإلنسان اإلتفاقيةمن ) 56(ألحكام المحكمة عمال بنص المادة 
                                                

1 .46 - 45 ،ص -ص، ذ.س.مأحمد حسام محمد الهنداوي،  -   
2 .46 - 45 ،ص-ص، ذ.س.موي، أحمد حسام محمد الهندا -   
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ينتخب األعضاء لمدة ، لعدد أعضاء مجلس أوربا وال يجوز ضم قاضيين من جنسية واحدةقضاة مساو 

للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان .ل الجمعية اإلستشارية لمرة واحدةتسع سنوات يجوز تجديدها من قب

   .اإلستشاري و ،القضائي اإلختصاصنوعين من 

 .سلطة اإلشراف، سلطة القرار: طات نوعين من السللها  اإلتفاقيةعهدت  :لجنة الوزراء -

، يعمل كمدافع لدعم التعاون مع أهدفا 1997أنشئ هذا المنصب في ديسمبر  :ممثل اإلعالم -

)OSCE(  ،لخروقات عن ا، ويحاول الرد بسرعة يحاول إعطاء تحذيرات مسبقةليحقق حرية التعبير

 1 .أو عدم القدرة على العمل بحرية نللصحفيي الواضحة بحرية اإلعالم بما فيها ظروف العمل القاسية

 1969دولة عام  12من طرف  اإلتفاقيةوقعت هذه :اإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -2-2

الدول  "األمريكية لحقوق اإلنسان على أن  اإلتفاقيةنص ميثاق ، 19782ودخلت حيز التنفيذ عام 

على الحرية ، المؤسسات الديمقراطيةاألمريكية عازمة على أن تؤكد حرصها على العمل في إطار 

وأن حقوق ، حقوق اإلنسان األساسية إحترامويكون ذلك مبنيا على  ،اإلجتماعيةالشخصية والعدالة 

بل تستند إلى الصفات المميزة للشخصية ، اإلنسان األساسية ال تستمد من كونه مواطنا في دولة ما

أو تكمل الحماية التي توفرها القوانين   تفاقية تدعمالبشرية وتبرز بالتالي حماية دولية لها في شكل ا

  3."الداخلية للدول األمريكية

الترابط  «إشارة ) 32(تحمل المادة  »واجبات األشخاص  «في بابها الخامس الذي يحمل عنوان 

حقوق كل شخص محدودة بحقوق الغير، وبأمن الجميع  "تنص على أن  و »الحقوق والواجبات  بين

  ."ت العادلة للخير المشترك في مجتمع ديمقراطيوبالمتطلبا

                                                
1 .37، صذ.س.مأحمد حسام محمد الهنداوي،  -   

2 .68، ص ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   
3 .91،، صذ.م،سمصطفى خالد فهمي،  -   
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     جذورا أكثر وضوحا وأكثر تفصيال بالنسبة ألخالق وآداب مهنة اإلعالم اإلتفاقيةتتضمن هذه 

لكل شخص الحق في حرية " على أن »حرية التفكير والتعبير  «تحت عنوان  )13(حيث تنص مادتها 

عن مختلف أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها ونشرها دونما ويشمل هذا الحق البحث ، التفكير والتعبير

قالب فني أو بأي وسيلة أخرى  أي أو في، أو مطبوع، اعتبار للحدود سواء في شكل شفوي أو مكتوب

لكن ، ال يجوز إخضاع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ألية رقابة مسبقةو .يختارها

 إحترام صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان حقة يحددها القانونهذا الحق يتضمن مسؤوليات ال

ال يجوز و.الصحة العامة أو األخالق العامة، النظام العام، حماية األمن القومي ،أو سمعة الغير ،حقوق

           كالتعسف في استعمال اإلشراف الحكومي، تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة

             أو تردد موجات اإلرسال اإلذاعية، مي أو غير الرسمي على ورق الصحفأو غير الحكو

أو التلفزيونية أو اآلالت أو األجهزة المستعملة في نشر المعلومات أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن 

  .تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداولها وانتشارها

إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها  يمكن) 2(على الرغم من أحكام الفقرة السابقة

  .ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية األخالقية لألطفال والمراهقين، القانون

اللتين تشكالن تحريضا على  الدينيةإن أية دعاية للحرب وأية دعوى للكراهية القومية أو العرقية أو  

   أو مجموعة أشخاص، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص، نونالعنف المخالف للقا

تعتبر جرائم ، أو األصل القومي، أو الدين أو اللغة نلعرق أو اللومهما كان سببه بما في ذلك سبب ا

  1".يعاقب عليها القانون

    بها هي نلصحفيياغالبا ما ينص عليها القانون لتذكير  ، فتنص على مسألة خاصة) 14(أما المادة  

  :أن »حق التصحيح أو الرد  «

                                                
1 .69 ،ص ،ذ.س.م ،محمد عطا اهللا شعبان -   
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تهامات كاذبة صادرة في حقه، عبر إلكل شخص تمت اإلشارة إليه بمعطيات غير صحيحة أو ب -"  

  وسيلة نشر ينظمها القانون وتتوجه إلى الجمهور عامة، حق نشر تصحيحه أو رده، عبر نفس الوسيلة

  .وفق الشروط المقررة في القانون

عفى التصحيح أو الرد، بأي حال من األحوال مرتكبي النشر المجرم من المسؤوليات األخرى ال ي -

 .التي يحددها القانون

     من أجل تأمين الحماية الفعلية لشرف الغير وسمعته، يجب أن يكون لكل نشرة أو منشأة صحافية -

ي حصانة وال يحظى بأي وضع ال يكون محميا بأ ،أو سنمائية أو إذاعية أو تلفزيونية مسير مسؤوال

انه قول الومنظمة الدول األمريكية تحيط حقوق اإلنسان وحرياته لدرجة  1948منذ إنشائها عام."خاص

كما أنه يحيط هذه ، تواجد نظام أمريكي لحماية حقوق اإلنسان يرتكز على بعض األسس القانونيةي

فعلى غرار النظام األوربي هناك هيئتين في  ،الحقوق بأدوات وآليات للتنفيذ على قدر كبير من الفاعلية

  :األمريكية هما اإلتفاقية

تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والبالغات المتعلقة بانتهاك حقوق : اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان -

يجوز ألي شخص أو جماعة أو هيئة غير حكومية في  "فإنه اإلتفاقيةمن ) 44(طبقا للمادة، اإلنسان

ثر من الدول األعضاء في المنظمة أن يرفع شكاية للجنة ضد انتهاك دولة طرف ألحكام هذه دولة أو أك

على أن يسبق ذلك ، بشرط أن يكون سبق ذلك إقرار الدولتان باختصاص اللجنة في هذا الشأناإلتفاقية، 

  ."اهيئة إجرائية دولية للبت فيه مكافة طرق اإلنصاف الوطنية وأال تكون البالغات منظورة أما

  .للمحكمة اإلستشاريو ،يالقضائ اإلختصاص من نوعانلها :  لمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسانا -
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من ) 13(من المادة) 5(األمريكية فيما يخص حرية اإلعالم بما نصت عليه الفقرة اإلتفاقيةتتميز 

تعتبر جرائم ...." دينيةالعرقية أو ال أوأية دعاية للحرب وأية دعاية للكراهية القومية " اعتباره جريمة

  1 .يعاقب عليها القانون

األمريكية لحقوق اإلنسان لموضوع طلبات الترخيص بل  اإلتفاقيةمن ) 13(لم تتطرق المادة و     

في استعمال اإلشراف الحكومي أو  »تعسف « على العكس اشترطت في فقرتها الثالثة أال يكون هناك

الترخيص أو اإلذن المسبق على  و ،إلذاعية أو التلفزيونيةغير الرسمي على تردد موجات اإلرسال ا

   .اإلعالمية وال تمارس رقابة متعسفة في اإلشراف على نشاط الهيئات، التلفزة عمل أجهزة اإلذاعة و

حدوث انتهاك للحقوق المحمية بموجب  اختصاصها منع :اللجنة البين األمريكية لحقوق اإلنسان -

  القبول( اإلجراء الرسمي :وذلك عبر اإلجراءات التالية ) OAS( يثاق منظمةاألمريكية أو م اإلتفاقية

  .2)تقرير اللجنة، دراسة الدعوى

أكد الميثاق على التمسك بحريات وحقوق اإلنسان :والشعوبالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  -2-3

  : الميثاق على أن من) 09(ت المادة نص، قوق اإلنسان التي أقرتها المنظمةوكافة المواثيق الخاصة بح

  .لكل شخص الحق في اإلعالم -

 .لكل شخص الحق في التعبير وفي نشر آرائه في نطاق القوانين واألنظمة -

حقوق كل شخص "على أن )27(في المادة  »الواجبات «كما نص هذا الميثاق في الباب الثاني 

  ."المشتركالقي والصالح حقوق الغير واألمن الجماعي واألخ إحتراموحرياته تمارس في إطار 

  : منه فإن واجبات الممارس لحرية اإلعالم مقيدة بالمحافظة علىو

  .حقوق وحريات اآلخرين -

 .األمن الجماعي -

                                                
1 .71- 69 ،ص -، صذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   

2 .114 -111 ص، -، صذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   
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 .المحافظة على األخالق -

 .مراعاة المصلحة العامة -

حقوق الغير واألخالق والصالح المشترك يوجد في مواثيق وآداب مهنة اإلعالم  إحترامالنص هنا على 

  1.الواجبات بدقة أكثر تحديد نص علىولم ي ،جديدبولم يأت الميثاق ، بر العالمع

أنشأ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان لجنة إفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بهدف النهوض بحقوق 

على أال يضم أكثر من ، تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا، اإلنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها

حدد الميثاق مهام . ينتخبهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة اإلتحاد األفريقي، ولةعضو للد

في النهوض بحقوق اإلنسان والشعوب وبخاصة تجميع الوثائق وإجراء ) 45(اللجنة طبقا لنص المادة 

ية كما أنشأت المفوض، ال حقوق اإلنسان والشعوبجالدراسات والبحوث حول المشاكل اإلفريقية في م

 إحتراميكمن دور المفوضية اإلفريقية في أن تكفل ، 1987اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب عام

  .2لميثاق اإلفريقيلاألطراف الحكومية 

تمت إجازته ووافق عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة  :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -2-4

وحقه ، أعزه اهللا منذ الخليقة كرامة اإلنسان الذي رامإحتأقر . 23/5/2004لحقوق اإلنسان في  ةالعربي

ورفض كافة أشكال العنصرية التي تشكل  ،س من الحرية والعدل والمساواةافي حياة كريمة على أس

  انتهاكا لحقوق اإلنسان وتهديدا للسلم واألمن العالميين التي أكدت عليها مبادئ ميثاق األمم المتحدة

وأحكام العهدين الدوليين لألمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية ، اإلنسانواإلعالن العالمي لحقوق 

من ميثاق حقوق اإلنسان ) 24(تضمنت المادة، والثقافية اإلجتماعية و اإلقتصادية والحقوق ، والسياسية

                                                
1 .90 - 89ص  -، صذ.س.مخالد مصطفى فهمي،  -   

2 .121 - 117،ص -صذ ، .س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   
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  العربي على حق كل مواطن عربي في الرأي والتعبير وتضمنت بعض الحقوق النابعة من ذلك الحق

  .1على حرية الفكر والعقيدة) 30(مادةكما تنص ال

  يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير "على حرية اإلعالم) 32(نصت المادة 

وكذلك الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود 

  .الجغرافية

وال تخضع إال للقيود التي  ،يات في إطار المقومات األساسية للمجتمعتمارس هذه الحقوق والحر -

  "حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام العام أو اآلداب العامة إحتراميفرضها 

  :الميثاق قيود في حالة الطوارئ والتي ينص عليها في المادة الرابعة حيث نصت علىيتضمن كما 

يجوز للدول ، قيامها رسميا عن والمعلن، حياة األمةتهدد لطوارئ االستثنائية التي في حاالت ا" -

تدابير ال تتقيد فيها ، األطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع

هو وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد ، بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي

  .أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي  العرق أو اللون

 22. 27. 28. 29. 30 :المادة: ال يجوز في حالة الطوارئ االستثنائية مخالفة أحكام المواد التالية -

تلك  تعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية وزكما ال يج 8. 9. 10. 13. 14. 15. 18. 19. 20

  .الحقوق

  على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا -

  ها إلى ذلكعتعن طريق األمين العام لجامعة الدول العربية باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دف

  ".خرى وبالطريقة ذاتها أن تعلمها بذلك مرة أ، وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد

                                                
1 .98 - 96 ،ص -، صذ.س.، ممصطفى خالد فهمي -   
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من العهد ) 19(تفق إلى حد كبير مع المادة يمن الميثاق المتعلقة بحرية التعبير ) 32(ص المادة ن     

غير أن المادة ال تتضمن نصا يكفل الحق  ،الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومع القيود المسموح بها

كما ال يتضمن ، من العهد الدولي) 19(سبة للمادة نفي اعتناق اآلراء من دون تدخل كما هو الشأن بال

  1 .أو العنصرية أو الدينية مشروع الميثاق حكما يحظر الدعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية

  حرية اإلعالم منها و ،ال يتضمن الميثاق العربي أية آليات لضمان تنفيذ االلتزامات الواردة فيه      

وهذا ما دعا منظمات حقوقية المطالبة بإنشاء آلية ، البية المواثيق الدولية واإلقليميةكما هو الشأن في غ

تضمن آلية ال ترقى للمستوى المطلوب لتنفيذ ي) 48(نص المادة، ولتنفيذ الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

  :ما ورد في الميثاق هي

ذتها ألعمال الحقوق والحريات تتعهد الدول األطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخ -

المنصوص عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها ويتولى األمين العام لجامعة الدول 

  .العربية بعد تسلمه التقارير بإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها

الميثاق حيز التنفيذ تقوم الدول األطراف بتقديم التقرير األول إلى اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول  -

وتقرير دوري كل ثالثة أعوام ويجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف ، بالنسبة لكل دولة طرف

 .معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق

 .تناقش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا ألهداف الميثاق -

سنويا يتضمن مالحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق األمين تحيل اللجنة تقريرا  -

 .العام

تعتبر تقارير اللجنة ومالحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على  -

 2.نطاق واسع

                                                
1 .130 - 125ص  –، ص ذ.س.ممحمد عطا اهللا شعبان،  -   

2 .125 -124ص  -ص محمد عطا اهللا شعبان، -   
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  ؤسسة اإلعالميةأكدت الحق في اإلعالم للم أنهااالتفاقيات الدولية اإلقليمية  ستخلصناه منإما         

والحصول على المعلومات ، فلكل إنسان حرية التعبير والنشر والبث،  المواثيق الدوليةالذي نصت عنه 

  وحرية المؤسسات اإلعالمية وتعدديتها واستقالليتها، وإعادة بثها وإذاعتها ونشرها بأية وسيلة كانت

  دوليةته من طرف المؤسسة اإلعالمية لحماية الحق في اإلعالم وممارسآليات  وجود كما انه بجانب

  .نه يوجد آليات حماية على المستوى اإلقليميإف

  .في بعض الدول اإلعالميةنماذج من النصوص الوطنية للحق في اإلعالم و المؤسسات  -3

من خالل المؤسسات  اإلعالماختلفت التشريعات و الدساتير الوطنية في نصها على ممارسة الحق في 

  .أخذنا نماذج مختلفة من هذه الدساتير، اإلعالمية

أخذنا بعض نماذج الدول الليبرالية التي تنادي بعدم وجود أي نوع من : األنظمة الليبرالية -3-1

   اإلعالميةللمؤسسة  اإلعالمالقيود على الحق في 

الذي  *فرجينيامن التصريح بالحقوق لدولة  )12(نجد البند: الواليات المتحدة األمريكية -3-1-1

   1..."إن حرية الصحافة حصن منيع للحرية وال يضطهدها إال الحكم المستبد" يقول 1776ع سنةوض

 

ال "م على القواعد الخاصة بحرية الصحافة األمريكية بقوله 1791كما نص أول دستور متبني عام 

  "يختصر حرية التعبير أو حرية الصحافة...يحق للكونغرس إصدار أي قانون

فإن الواليات المتحدة األمريكية سنت قانونا خاصا دستوري لحرية الصحافة، الضمان ال إلى جانب

وبمقتضى هذا القانون فإن أي فرد من أفراد الشعب األمريكي له الحق في ، م1974بحرية اإلعالم سنة

   2. الوصول إلى مصادر الخبر

                                                
* ، وتقع واشنطن في قطاع كولومبيا المقتطعة من واليتي فرجينيا 1776ت الثالث عشر المؤسسين للواليات المتحدة فيفرجينيا من الواليا

.وماريالند  
  - زهير إحدادن، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، م.س.ذ، ص،1.12

2 .20،، صذ.س. إبراهيم عبد اهللا ألمسلمي -   
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تضمن مبدأ ) 1789أوت26(ق اإلنسان والمواطن من إعالن حقو) 11(المادة نجد  :فرنسا -3-1-2

، حرية التعبير والكتابة والطباعة مضمونة لكل مواطن إذ نصت على أن حرية تبادل األفكار واآلراء

إن "م 1791جاء في الدستور الفرنسي و ".ما عدا التجاوزات لهذه الحرية والتي ينص عليها القانون

لذلك فإن كل مواطن يستطيع أن األساسية لإلنسان الحريات حرية التعبير عن اآلراء واألفكار هي أحد 

هو ) 1881جويلية29(كما أن قانون الصحافة بفرنسا  ."يتحدث بحرية وان يكتب وينشر في فرنسا

وهي تمثل عنصرين أساسيين ، انعكاس لمثل الحرية التي بنتها قرون من الفلسفة والمعارك السياسية

وإنشاء المؤسسات ، حرية اإلبداع عنصر و عنصر حرية اإلعالم، بالنسبة لألوربيين الليبراليين

 .1الحريات األخرى التي يضمنها القانون إحتراماإلعالمية وتنظيمها حرية ال يحدها إال 

الرأي والعقيدة وحرية ، حرية الفكر"الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن  :كندا -3-1-3

ن هذا الحق يخضع للتحذير العام ورغم أ" اإلتصالبما في ذلك حرية الصحافة وباقي وسائل ، والتعبير

 .تفق مع ما يتطلبه القانون في مجتمع حر وديمقراطييبأن ممارسة هذا الحق يجب أن ، في الميثاق

وتنظيم أداء وسائل اإلعالم لكن القواعد ، ال يوجد قانونا خاصا بحرية الصحافة :انجلترا -3-1-4 

ة واألخالقيات المهنية أثبتت فعاليتها في حماية حرية وكذلك التقاليد الحضري، نجليزيالعرفية للقانون اإل

ر أية رقابة حظالقرار الذي يؤكد على ، من بين أهم إصدارات البرلمان البريطاني. الصحافة واإلعالم

  كما أباح لألفراد إصدار الصحف دون الحاجة للحصول على ترخيص من السلطة، مسبقة على النشر

  .2إذا تضمن النشر جريمة، عقاب بعد النشرولكن يمكن أن يتعرض الصحفي لل

في السويد هناك نظام يعتبر أفضل نموذج ساطع لحرية الصحافة بل ونموذج رائع  :السويد -3-1-5

فالقانون يسمح ويحمي حق كل المواطنين في اإلطالع على الوثائق ، للحرية والديمقراطية للمجتمع ككل

ويحمي حرية الصحفي في التعبير عما يقتنع به دون أي  ،العامة المحفوظة لدى المؤسسات الحكومية

                                                
  - الطاهر بن خرف اهللا، محاضرات في حريات العامة وحقوق اإلنسان ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2007، ص، 1.20

2 .65، ، ص2004، ذ.س.مإبراهيم عبد اهللا المسلمي،  -   
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من الفقرة الثانية من ) 1(في المادة، 1776قانون الصحافة السويدي عام حيث نص ،محاسبة قانونية

وتعرف المادة الثالثة من القانون " يحق لكل مواطن سويدي الحصول على الوثائق الرسمية"على أنه 

و  )6(عتبارها بموجب المادتين إسلطة حكومية و يتم  ىق المحفوظة لدالوثائ"الوثائق الرسمية بأنها 

  .من القانون فهي التي تم استالمها أو إعدادها أو كتابتها من قبل سلطة معينةَ )7(

كل المواطنين في (حق تثبت من قانون حرية الصحافة وهو وثيقة دستورية ) 19(وجاء في المادة  

حجب بوالذي يسمح للسلطات ، م1980هناك قانون للسرية صدر سنةرغم أن ، )االطالع على الوثائق

بعض األسرار التي تتعلق باألمن القومي والسياسة الخارجية للدولة والتحقيقات الجنائية والمصالح 

ورغم ذلك يحق للمواطنين ، والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للمواطنين، الشخصية والمالية لألفراد

تجد المحكمة ال ضرورة للحجب  عندما ، المحاكم في حالة عدم قناعته بحجب شيء مارفع قضية أمام 

ومن هنا يمكن تفسير ومعرفة موقف الحكومة السويدية خالل ، فتقوم بإلزام الحكومة برفع الحجب

األزمة الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل على أثر نشر صحفي سويدي تقرير يتهم فيه إسرائيل بانتهاكات 

، الحظنا كيف تحترم السويد قوانينها، وبعيدا عن تفاصيل الموضوع هذا، رخة ضد الفلسطينيينصا

فالدستور قد ضمن له أن يكتب ما يقتنع به دون ، فلم تعتذر ولم تحاسب الصحفي، لتزم بالدستورتو

 1.أدنى محاسبة

وينظم القواعد المتعلقة  ،1949 منذ  عمل بهيالقانون الدستوري المتعلق بتشريع حرية الطباعة و     

  2.على الوثائق العامة اإلطالعبحرية الطباعة وإتاحة 

لم يختفي هذا النظام وما زالت الكثير من الدول تتبناه فمن حق المجتمع : نظام الحكم الشمولي -3-2

و وسائل  اإلعالم، و يوجد في هذا النظام قيود على الحق في اإلعالميةفرض رقابة على المؤسسة 

  .عالماإل
                                                

  - عمر سالم، العولمة واإلعالم، الدار العربية، القاهرة، ط2، 1998، ص،1.95
   - يحي اليحياوي، العولمة والتكنولوجيا والثقافة، مدخل إلى تكنولوجيا المعرفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 2002، ص، 2.84
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مواطنين جمهورية  "على أن) 35(يعلن الدستور في المادة : جمهورية الصين الشعبية -3-2-1

وحرية ، وحرية االرتباط، وحرية الصحافة وحرية التجمع، الصين الشعبية يتمتعون بحرية التعبير

رى التي لعديد من النصوص الدستورية األخلهذه المادة تخضع ، أو في المظاهراتمواكب الالسير في 

ممارسة مواطنين جمهورية الصين الشعبية "من نفس الدستور تنص على أن ) 51(تقيدها فمثال المادة

لحرياتهم وحقوقهم يجب أن ال تتعدى على مصالح الدولة، والمجتمع، أو المصلحة الجماعية، أو على 

ر ومنع حظعلى  تدفقد أك) 38(المادة ونشير إلى ."الحريات والحقوق الشرعية للمواطنين اآلخرين

ام الزائف ضد المواطنين بأي طريقة من الطرق ويشمل ذلك طبعا وسائل اإلعالم لكن هلالقذف أو اإل

  .دون اإلشارة إليها مباشرة

إن جميع الرعايا : ينص على حرية التعبير و) 29(فهو يحمي في مادته: الدستور الياباني -3-2-2

وتكوين ، والكتابة والنشر واالجتماعات العامة، ية التعبيراليابانيين يتمتعون في نطاق القانون بحر

الذي ينص على أن ، للتحذير) 31(هذا الحق في الدستور الياباني يخضع في مادته  .1االتحادات العامة

           tennoو نيتالمواد المتعلقة بحرية التعبير ال يجب أن تؤثر على ممارسة السلطات المخولة لل

  ).في أوقات الحرب أو في حاالت الطوارئ القومية أي اإلمبراطور(

جميع المواطنين لهم حق حرية الكالم "ان على1فقرة ) 19(يعلن الدستور في المادة :الهند -3-2-3

ال شيء يمنع " التي تنص على  2لكن هذا اإلعالن يخضع للتحذير في المادة نفسها بالفقرة ، "والتعبير

هذا القانون يفرض قيودا معقولة على ممارسة الحق المخول طبقا  طالما، الدولة من سن أي قانون

       وذلك من أجل صالح أمن الدولة أو عالقات الصداقة مع الدول األجنبية، للعبارة المذكورة سابقا

       السمعة هويشأو فيما يتعلق بإهانة المحكمة أو ت، أو اللياقة والشرف واألخالقيات  أو النظام العام

  .2لتحريض على ارتكاب الجريمةأو ا

                                                
1 .22،ص ، ذ.س.م، إبراهيم عبد اهللا المسلمي -   

2 .23 -22 ،ص -ص ، ذ.س.م، إبراهيم عبد اهللا المسلمي -   
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وممارسته  اإلعالملقد نصت الدساتير العربية و اعترفت صراحة بالحق في :الدول العربية -3-3

  كما نصت على القيود التي تحد منه اإلعالميةالمؤسسة من خالل 

  رقم  في الفقرة األولى من المادة 1952لعام  ينص الدستور األردني: الدستور األردني -3-3-1

تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة  " أن على)15(

وفي الفقرة الخامسة من ذات المادة  "والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال تتجاوز حدود القانون

  ام العرفيةيجوز في حالة إعالن األحك"على انه ت وضعت قيود على ممارسة حرية الرأي حيث نص

أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات واإلذاعة رقابة محدودة في األمور 

 ."بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطنيضر التي ت

لكل إنسان "  من دستور دولة اإلمارات على انه )30( تنص المادة: الدستور اإلماراتي -3-3-2

ومن المهم أن نالحظ كلمة مضايقة ال تلحقها أية صفة نوعية  ،"ون مضايقةالحق في اعتناق اآلراء د

       أي ال يسمح بأي تدخل، مثل مضايقة تعسفية أو غير قانونية وهي بذلك ذات أفق مطلق غير محدود

 .أو مضايقة من قبل السلطات العامة أو المواطنين ألي سبب كان

حرية النشر  "من دستور دولة قطر على أن  )13(المادة رقم ضمنتت: الدستور القطري -3-3-3

 ."والصحافة مكفولة وفقا للقانون

حرية ": على انه 1946اللبناني لعام من الدستور )13(المادة رقم  جاء في:الدستور اللبناني -3-3-4

ة و تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائر، إبداء الرأي قوال وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع

 1."القانون

لكل  "على أنه  1983من الدستور السوري لعام )32(تنص المادة رقم : الدستور السوري -3-3-5

يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى وأن  أنمواطن الحق في 

                                                
1 .112-109، ص -ص، ذ.س.مخالد مصطفى فهمي،  -   

 -law.net/lawshowthread.php/1695 http://www.f      15.30      12.9.2011   موسوعة دساتير الدول العربية: أنظر أيضا
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ومن ، "يدعم النظام االشتراكييسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني والقومي و

وأن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول ، ثم فقد أقر الدستور بحرية الرأي والتعبير لكل مواطن

أن يسهم في الرقابة " علىفي ذات الوقت  لذلك والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى لكنه اشترط

 ."ويدعم النظام االشتراكيوالنقد البناء بما يضمن سالمة البناء الوطني والقومي 

حرية الفكر والتعبير  "من الدستور التونسي على أن  )8(تنص المادة: الدستور التونسي -3-3-6

  1."والصحافة والنشر واالجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونه وتمارس حسبما يضبطه القانون

وقت مبكر إلى خطورة وقد أشار تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في الوطن العربي في 

ورغم االختالف النسبي ، االنتهاكات التي يشهدها الوطن العربي لمنظومة حريات المواطن األساسية

فوسائل اإلعالم . بين الدول العربية إال أن معظمها يضع قيودا تحكم وتحدد حريات الرأي والتعبير

رمات أساسية ينبغي عدم المساس بها وهناك ح، وهي مراقبة بدقة من جانبها، تملكها الدول في الغالب

هناك قيودا على حرية تبادل أن كما  ،من بينها نقد النظام السياسي أو المساس بشخص رئيس الدولة

ويسجل تقرير التنمية اإلنسانية العربية الذي أصدره برنامج األمم المتحدة ، ...المعلومات واألخبار

ومن قبيل االنتهاكات التشريعية ( ... موضوع حرية التعبير اإلنمائي طبيعة تعامل الدساتير العربية مع 

ق تحق  لحقوق اإلنسان في البلدان العربية القوانين التي تقيد حرية الصحافة أو تصادرها بدعوى التنظيم

بل اشتراك التشريع ، ذلك عن طريق نص التشريع على جواز الرقابة المسبقة أو الالحقة على الصحف

    .2 )السابق أو التصريح، منها الترخيص، عربيةعشرة دول  ةفي خمس

                                                
1 .111-110، ص -ص، ذ.س.محخالد مصطفى فهمي،  -   

                                 
2 أخالقيـات  , ي الثالث القانون و قضايا السـاعة مداخلة بالملتقي الدول, اإلقليميةمن خالل المواثيق الدولية  اإلعالمالحق في .بسكري حليم - 

 27-26, الجزائـر , المركز الجامعي خميس مليانـة , اإلداريةمعهد العلوم القانونية و , القانون و واقع المهنة ضوابطبين  اإلعالميةالممارسة 
قرص مضغوط , 2010أكتوبر   
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و ممارسته من طرف  أن الخالف حول الحق في اإلعالم، هذه الدساتير نماذج نستنتج من خالل 

 وتضمنته الدساتير الوطنية، المؤسسة اإلعالمية قد أنتج مفاهيم مختلفة قامت على أساسها نظم إعالمية

  .زات المختلفة بين الدول داخل كل نظام إعالميالتماي وال بد من األخذ في االعتبار
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  :خاتمة

وممارسته من خالل المؤسسة اإلعالمية  يعتبـر الخـوض في موضـوع الحـق في اإلعـالم

عتباره إوب، و أعقـد المواضيع نظـرا لتداخل عدة عناصـر في تكوين هذا الموضـوع من أهـم

ومن خـالل هذا الفصل توصلنا لنتائج ذات  .ديمقراطـيع حق أساسـي و ضروري في أي مجتم

  :نلخصها فيما يلي أهمية

الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان حقه في ، حددت القوانين الدولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

دون ونشرها بأي وسيلة كانت ت وحريته في إعادة بثها وإذاعتها، وفي تلقي المعلوما، التعبير عن رأيه

ولتحقيق هذه الغاية قامت األمم المتحدة بوضع آليات وأجهزة لحماية ، قيود سياسية أو جغرافية ةأي

  .لجنة اإلعالم ، منها لجنة حقوق اإلنسان حرية وسائل اإلعالم

  األوروبية اإلتفاقيةوكرست ، اهتمت المنظمات اإلقليمية بالحق في اإلعالم ووسائل اإلعالم -

أكدته المواثيق الدولية  ما، والميثاق اإلفريقي والميثاق العربي، يكية لحقوق اإلنساناألمر اإلتفاقيةو

  .كما وضعت آليات لضمانه وتفعيله، حول الحق في اإلعالم وبأي وسيلة كانت من وسائل اإلعالم

ية حقوق األوروبية لحما اإلتفاقيةبالمقارنة مع النصوص القانونية الدولية واالتفاقيات اإلقليمية نجد  -

  ت اإلذاعة والسينما والتلفزيون لنظام الترخيصآعلى انه يمكن إخضاع منش تنص )10(المادة، اإلنسان

لم تحدد عمل وسائل ، األمريكية لحقوق اإلنسان اإلتفاقيةفاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين و

  .اإلعالم بالترخيص

بشرط أن تكون ضرورية ، على المؤسسات اإلعالمية فرضت قيود، كل القوانين الدولية واإلقليمية -

  .والنظام العام واآلداب العامة والصحة العامة، ولحماية األمن القومي، في المجتمع الديمقراطي

  
  

الدساتير كفلت الحق في اإلعالم وهناك اختالف في ضمان و تقيد هـذا الحـق والمؤسسـات     -

.، أو الدول العربيةالشمولية أو، حسب األنظمة الليبرالية عالميةاإل  
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الحق في اإلعالم من خالل القوانین والنصوص 

  التنظیمیة للمؤسسات اإلعالمیة الجزائریة

  وكالة األنباء -ة المكتوبة الصحاف - السمعیة البصریة  
  

  
  
 
 
  
  
  



  :مةدمق

الدساتير والقوانين والنصوص  لتاوتنمن خالل هذا الفصل أن نبين كيف  لاوسنح            

 اإلعالمتنظيم الحق في ر عبر مراحل في الجزائ ،وتطورها تنظيمية المختلفة كسياسة إعالميةال

ل عن ودة تحوالت نركز من خالل المبحث األي عاإلعالمحيث شهد الحقل ، يةاإلعالمللمؤسسات 

اإلعالمية منذ أهم القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات  من خالل اإلعالمتجسيد الحق في 

 .1989االستقالل إلى 

لجزائرية بعد ية ااإلعالمأما المبحث الثاني فقمنا بدراسة القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات 

الذي   اهذ يومناإلى 1990 اإلعالمحيث صدر القانون العضوي المتعلق ب وتعتبر أهم مرحلة، 1989

ضمن هذا ، ية الجزائريةاإلعالمعلى أساسه جاءت مختلف النصوص التنظيمية األخرى للمؤسسات 

من خالل المؤسسات  اإلعالمتطرقنا للقوانين والنصوص التي نصت على ممارسة الحق في  المبحث

المبحث الثالث خصصناه للقيود والعوائق المفروضة على المؤسسات  أما .ية الجزائريةاإلعالم

لى اآلفاق عفيما خصصنا المبحث الرابع  .اإلعالممن الحق في  قلتضييلية التي وجدت اإلعالم

والتحديات التي وضعت إلعادة النظر في هذه القوانين والنصوص التنظيمية حتى تساير المرحلة 

  .سعأومفهوما  إلعالماالراهنة التي منحت الحق في 

ية ومن خالل مبادئ اإلعالموالنصوص التنظيمية للمؤسسات  اإلعالممن خالل دراسة تحليلية لقوانين 

 اإلعالمنستنتج تكريس الحق في ...) صيرختال، الملكية، الرقابة(وعوائقه  اإلعالموعناصر الحق في 

  .ضمن هاته القوانين والنصوص التنظيمية 
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  :1989ية منذ االستقالل حتى اإلعالموالتنظيم القانوني للمؤسسات  اإلعالمفي تطور الحق  -1

ية منذ االستقالل اإلعالمتطورا عبر مراحل مختلفة لتنظيم المؤسسات  اإلعالمشهد الحق في 

أما المرحلة الثانية تبدأ ، 1965جوان  19وتنتهي مع  1962جويلية  5لى منذ االستقالل وفالمرحلة األ

خ انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يتار 1979لتاريخ لتنتهي سنة من هذا ا

 1989تستمر حتى  1979المرحلة الثالثة بداية منذ سنة اإلعالم، ل مرة على الئحة خاصة بووافق أل

عد الذي يفتح المجال للتعددية ب 1 1989فيفري  23تاريخ دستور ، )1982ل قانون لإلعالم أوظهور (

التي شهدت صدور  1989من  أما المرحلة الرابعة هي مرحلة التعددية بداية، 1988أحداث أكتوبر 

  .هذه المرحلة ال تزال مستمرة،  2012و1990ني اإلعالم قانو

ضح الدستور الجزائري صراحة أن المعاهدات الدولية التي تبرمها الجزائر تسمو على أو

حيث  ،مرحلة التصديق وفق الشرائط التي نص عليها الدستورالقوانين الوطنية على أن تكون مرت ب

على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط ) 132(نصت المادة 

لكنه وعلى الرغم من ذلك ال تأخذ المحاكم  ،المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

وقد صادقت الجزائر فقط على العهد ،يها من الدولةباالحتجاج بنصوص المعاهدات الدولية المصادق عل

دون غيره من مجموع المواثيق  1989سبتمبر  12حقوق والسياسية فقط في الالدولي الخاص ب

 2.الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والمرتبطة بموضوع هذه الدراسة اإلتفاقياتو

عدم وجود ، يز هذه الفترةما مبأن بن بوزة  صالح يقول:1965 – 1962لىوالمرحلة األ -1-1

من خالل  اإلعالمإلشارة إلى حرية باوهو أهم مشكل حيث اكتفت السلطة  اإلعالمقانون يهيكل قطاع 

                                                
جامعة الجزائر، معهد ،مجموعة من األساتذة، ، المجلة الجزائرية لالتصال")1988 – 1962(ائرية السياسة اإلعالمية الجز"، صالح بوزة - 1

 . 139،ص  ،1995، 10، العدد ،الجزائرعلوم اإلعالم واالتصال
 .98،، ص 2005 ، ، عمان، مركز حماية وحرية الصحفيين ، دراسة في التشريعات اإلعالمية العربيةأصوات مخنوقة - 2
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ولم تصدر الحكومة الجزائرية قانون تشريعي يتعلق ، 1من خالل التصريحات  أوالمواثيق والدساتير 

ا حسب التشريع الفرنسي السابق في نص على أنه يبقى العمل جاري 31/12/1962قانون ف ،اإلعالمب

والقوانين التابعة له حيز  1881وبقي قانون ، جميع الميادين التي ليس لها تعارض مع السيادة الوطنية

نص على الحرية المطلقة في النشاط ، >>لصحافةاقانون حرية <<حيث كان يسمى هذا القانون ، التنفيذ

عن هذه الفترة إنها الممارسة  "زهير إحدادن" ويقول، الصحفي الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة

االنتقال من صحافة  الحكومية التي وضعت شيئا فشيئا نظام توجيهي في مجال الصحافة حيث تم

من طرف وكذا الرقابة المتصاعدة ، استعمارية إلى صحافة وطنية وتأميم واختفاء الصحف االستعمارية

ظهور عدة مراسيم واتخاذ قوانين تشريعية خاصة  هذه الفترةكما تم في ، السلطة على الصحافة كلها

  2.ووكالة األنباء والسينما والمسرح، التلفزة باإلذاعة و

التلفزة الجزائرية، يعتبرها مؤسسة عمومية تابعة  الخاص بتنظيم اإلذاعة و 1963أوت  1مرسوم  -

  .المتلفز و يالراديو فونلنشر في ا اإلحتكارللدولة لها طابع صناعي وتجاري وأعطيت لها صالحية 

الخاص بتنظيم وكالة األنباء وهو يعتبر الوكالة كمؤسسة عمومية تابعة للدولة  1963ت أو 1مرسوم  -

احتكار صالحية  30/09/1964بآخر مؤرخ وأعطى لها مرسوم  ،ولها طابع تجاري صناعي

  3.النشر

عن تأطير الفرد ضمن  تل تحدثل وثيقة بعد االستقالأويعتبر  :1962ميثاق طرابلس  -1-1-1

حرية التنافس وحرية النقد تكون ضمن إطار المنظمات المنبثقة عن الحزب هي ، إطار الرأي الجماعي

                                                
المجلة  ، ")1962 – 1978( وسائل اإلعالم في الجزائر بعد االستقالل دراسة تحليلية لبعض جوانب السياسة اإلعالمية“بن بوزة،صالح  - 1

 .10 -11ص، -، ص1996، 14العدد ، من األساتذة، جامعة الجزائر، قسم علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر ةمجموعلالتصال الجزائرية 
 . 123 – 120 ص، -، ص1991  الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،ة المكتوبة في الجزائر، الصحافزهير إحدادن - 2

 .114، صذ.س.،ممدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهير إحدادن،  -3
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ال بد من تسخير شتى الوسائل الموضوعة تحت تصرف الحزب  حق أساسي لكل مناضل و لتوعيته

  1.لمختلفةباإلضافة إلى الصحافة واإلصدارات ا، التعبير الشفهي: من بينها

  :يلي خالل المواد التي أكدت على ماكرس حرية اإلعالم من  :1963دستور  -1-1-2

  ."ضمان احترام آراء الفرد ومعتقداته وحرية العبادة"): 04(المادة 

  ."الدولي ناوالتعبضرورة  اقتناعااالنضمام لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "): 11(المادة 

صحافة والوسائل األخرى لإلعالم وحرية االجتماع وحرية الكالم وكذلك ضمان حرية ال ")19(المادة 

  2."حرية الرأي

لى أووصدرت في هذا الميثاق ، لوياتهأومن  اإلعالمجعل هذا الميثاق  :1964ميثاق  -1-1-3

قام ، م1964لكن في سنة ،حدد الهيكل التنظيمي للوزارة و ،اإلعالم القوانين المتضمنة لمهام وزارة 

  . اإلعالم لدى رئاسة الجمهوريةيس أحمد بن بلة بإلغاء هذه الوزارة وتعويضها بمديرية الرئ

من هنا نقول أن هناك تضييق لمهام الصحافة في هذه المرحلة تنحصر في خدمة أفكار الحزب الواحد 

ر غي، أما اإليديولوجيالشرح والتكوين  و ،ووظيفة الصحفي تنحصر في التوجيه، ونهجه اإليديولوجي

والمؤسسة  اإلعالموهذا ما أصبح يشكل عائقا للحق في  3.ذلك فهو مساس بسيادة الوطن وتشويه للثورة

  .اإلعالمية 

للقوانين والنصوص والتصريحات  لتعرضمن خالل ا : 1979 - 1965 المرحلة الثانية -1-2

في هذه  والمؤسسة اإلعالمية اإلعالملحق في وضعية االصادرة من طرف المسؤولين نستخلص 

عمله على دعم النظام االشتراكي من خالل  سدة الحكم و إلى هواري بومدين وصولبدأت ب،التي الفترة

                                                
، ذ.س.م ، ") 1962 – 1978(وسائل اإلعالم في الجزائر بعد االستقالل دراسة تحليلية لبعض جوانب السياسة اإلعالمية "صالح بن بوزة، - 1

 .11 ،ص
 .88 ،ص ،ر، الجزائ1963سبتمبر  10، 64، عدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور الجمهوريةالجزائرية،  الرسميةالجريدة  - 2

3 - Déclaration de Hadj Hamou [Ministre de l’information du 28 Sept 1962 au 17 Avril 1963], Ibrahim Brahimi, 
le pouvoir et la presse en Algérie، op.cit، p 94 . 

58 



بدأت تتجلى  .الثورة الصناعية، الثورة الثقافية، مثل الثورة الزراعيةاإلشتراكية، تبنيه للكثير من مفاهيم 

بحيث هذه ، ولوجية تلتف حول السلطةغة إيديبية بصاإلعالممظاهر مرحلة جديدة اصطبغت فيها الحياة 

وتتغاضى عن يجابية، وتضخم أعمال الحكومة اإل، الصحافة تقف إلى جانب الخطاب الرسمي

  :وكان من بين النصوص التي صدرت في هذه المرحلة ما يلي1.السلبيات

شتمل على سبع فصول، تعريف إ ،09/09/1968صدر في  :1968قانون الصحافي  -1-2-1

، أخالقيات المهنة  ةيقإجراءات التوظيف، الراتب والمكافأة، التر ، واجباته ،حترفالصحافي الم

أهم ما جاء في هذا نص على أن الصحفي يمارس مهنته ضمن منظور نضالي، . والبطاقة المهنية

 :هو موصوف في هذا القانون األساسي كما، يجب على الصحفي المهني ")05(القانون نذكر المادة 

 .ظيفته ضمن توجيه نشاط نضاليأن يمارس و  -

 .أن يمتنع عن تقديم األخبار الكاذبة أو غير الثابتة أو إشاعتها أو السماح بإشاعتها -

أن يلتزم بالسر المهني ما عدا قضايا األسرار العسكرية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كما  -

 2."هو محدد في القانون

لى أوحافيين وكذا األكاديميين ناقصا في عدة جوانب فقد يعتبر هذا القانون من وجهة نظر الص

بينما تغاضى عن الحقوق وحرية الصحافة كما ظل محدودا في ، الواجبات والعقوبات أهمية قصوى

حركته عبر ثالث هيئات رسمية هي الحزب والحكومة والنقابة ومن خالل هذا التنظيم كان يتم التحكم 

                                                
 ، رسالة ماجستير، قسم علوم اإلعالم واالتصال،اإلعالمي، الجزائر نموذجا حرية التعبير والصحافة وأخالقيات العملأحمد، بن دريس - 1

 .88 ،، ص2007 -2006 ،الجزائر، الجزائر جامعة
سبتمبر  17 المهنيين،يتضمن القانون األساسي للصحفيين  1968سبتمبر  9في مؤرخ  525- 68أمر رقم ية، الجريدة الرسمية الجزائر - 2

 .1510 ،ص الجزائر،،1968
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وكانت هذه الهيئات الرسمية مسؤولة بشكل تام ومباشر ، يةعالماإلفي مدخالت ومخرجات المؤسسات 

  1. ية المختلفةاإلعالمعلى تعيين كبار المسؤولين ومديري األجهزة 

حيث ، اإلعالمكما حددت التصريحات الصادرة عن المسؤولين في هذه المرحلة دور وسائل 

  نا يجب أن يكون إعالم جهادإن إعالم": بقوله 1965آنذاك في  اإلعالمصرح بشير بومعزة وزير 

فالصحفي ناطق ومدافع ولسان الثورة والصحافة ، يجب أن تترجم أقالمنا األفكار األساسية للمسؤولين

ية آنذاك إلغاء اإلعالمعرفت السياسة  ".مدعوة لتثقيف القراء وتشجيعهم على تحقيق أهداف التنمية

  2.خدمة هذه السياسةوسخرت اإلذاعة والتلفزيون ل ،الملكية الخاصة للصحف

بقانون جانفي  >>Hachette<<أممت الحكومة الشركة الفرنسية للتوزيع  1966وفي سنة 

وأصبحت الجرائد تحت إشراف ،)SNED(وقامت بتأسيس الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  1966

خير نالحظ بهذا التأميم األ ،الحكومة والحزب الواحد وال يمكن للمواطن تأسيس وتوزيع جريدة خاصة

ية تحت سيطرة الحزب الواحد بإنشاء اإلعالمأن الدولة الجزائرية قد وضعت كل الوسائل البشرية و

لى النطالق الحركة النشرية ووقد وضعت الجزائر اللبنة األ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

  3.العمومية

تلفة لها طابع صناعي كما تم إعطاء وضع قانوني للنشاط الصناعي بإنشاء شركات وطنية مخ

ية التي أصبحت كلها مؤسسات عمومية اإلعالمتمتاز هذه المرحلة بنظرة موحدة للمؤسسات ، تجاري

  4.وألحقت المهام اإلدارية بمصالح الوزارة،تجاري  و ذات طابع صناعي

                                                
 ،العدد   علوم اإلعالم واالتصال، مجموعة من األساتذة قسم، ، المجلة الجزائرية لالتصال"قوانين اإلعالم الجزائري نظرات في "أحمد حمدي، -1

                                                        //:www.Ahmedhamdi.net/?=15 http   2011/ 18/06        14:20:        وقع التاليأيضا الم.  11ص، ، 1992 ،الجزائر،20
 .92،، ص 1998 ،تونس العربية للتربية والعلوم، إدارة الثقافة، ، 64، الجزء ، الموسوعة الصحفية العربيةأحمد حمدان وآخرون - 2

 ذ.س.م ،") 1962 – 1978(وسائل اإلعالم في الجزائر بعد االستقالل دراسة تحليلية لبعض جوانب السياسة اإلعالمية "صالح بن بوزة،  - 3
 .32 ،، ص

 .115، ص ذ.س.م، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهير إحدادن،  - 4
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وهو ميثاق وطني أعلن عنه أمام الشعب من طرف الرئيس  :1976الميثاق الوطني  -1-2-2

حيث طرح فكرة تنظيم  ،بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه السلطة، 1975جوان  19ي خطاب بومدين ف

في طبعات متعددة عن طريق الصحافة  27/04/1976نشره في  تم، نقاش وطني حول المشروع

وفي نفس الوقت فتحت الجرائد صفحاتها لرسائل  ،وفي الخامس ماي انطلق النقاش الوطني، المكتوبة 

  كما انعقدت اجتماعات على مستوى الجبهات الوطنية، بنقل النقاش توالتلفزيون قام ذاعةواإل، القراء

ثم خضع لالستفتاء  ،صفحة نشر على نطاق واسع 190النص النهائي لميثاق الوطني المتضمن 

بعد النقاش  ،الميثاق لم يهملوا مشكل حرية التعبير امحررو. 1 27/06/1976وصودق عليه في 

  5المادتين ، لولباب األاعبر فيه المواطنين عن موضوع غيابها في البالد حيث ورد في الطويل الذي 

ستخلق الميكانيزمات المالئمة التي ستساعد على ضمان الحقوق األساسية  اإلشتراكية" :34ص ، 7

 تضمن اإلشتراكيةأن الدولة " ،"خاصة حرية التعبير بشرط أن ال تستخدم للمساس بالثورة  للمواطنين

والتنقل شريطة أال تستعمل بالمساس بالثورة ، مجموع الحريات العمومية حرية التعبير والرأي والتفكير

وتضمن الدولة لكل المواطنين الحق في إعالم كامل ،حرية المعتقد هي مبدأ أساسي للثورة ،

ولذلك يجب  ،اإلعالمإن الدولة تضمن الحق في ، الدولية أووموضوعي سواء بالنسبة للقضايا الوطنية 

من بين  ،اإلعالمل مرة يصبح الحق في ووهكذا أل، 2 "اإلعالمأن تتولى قيادة الحزب توجيه ومراقبة 

غير أن الميثاق الوطني ، الحقوق المعترف بها للمواطنين والتي تسعى الدولة إلنجازها وتتكفل بضمانها

  3.لم يبين هذا الحق واكتفى بالتصريح به

حيث نسي ، 1964بقي وفيا لميثاق طرابلس والجزائر  1976ميثاق والمالحظ أن مشروع ال

ل وميثاق إثارة وألال هذا وتوقف عن تعريف حرية الرأي والتعبير والشيء الجديد في، دور الصحافة
                                                

1 - Belkacem Mostefaoui, l’usage du média en question, la presse écrite Algérienne face au débat du mai 
1976 sur l’avant projet de la charte nationale, office des publications universitaire , Alger 1982 P 9 -11. 

 .79، ص 1979الجزائر،  ،، وزارة اإلعالم والثقافة1976الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الميثاق الوطني  - 2
 .129، ، ص ذ.س.م، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهير إحدادن،  - 3
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، مكانة واسعة لدور الصحافة فيه المواطنين وأعطى ،مرة ميثاق صودق عليه بعد نقاش شعبي واسع

  1.مؤكدة دائما في إطار تضيق الحزب الواحد والمؤسسة اإلعالمية ماإلعالأن حرية  من رغمبال

، كرس هو  1976نوفمبر  19يوم  ،صادق عليه الشعب في استفتاء عام :1976دستور  -1-2-3

كما كرس وحدة القيادة في الحزب والدولة  ، اآلخر النظام االشتراكي بل و جعله خيارا ال رجعة فيه

دستور على أن الحريات األساسية وحقوق اإلنسان وحرية الضمير نص ال، 2معا في هرم السلطة

  :كما ورد في المواد التالية، جتماع مضمونةاإل والمعتقد وحرية التعبير و

  "ال مساس بحرية المعتقد وال بحرية الرأي": )53(المادة 

انون حقوق المؤلف حرية االبتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن مضمونة في إطار الق": )54(المادة 

  ."محمية بالقانون

 اإلشتراكيةوال يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة ، حرية التعبير واالجتماع مضمونة" :)55(المادة 

  3."من الدستور )73(تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 

ي بومدين وتولي التي تلت وفاة الرئيس هوار المرحلةوهي  :1988 – 1979المرحلة الثالثة  -1-3

  :جديد دفة الرئاسة ،القوانين والنصوص التي صدرت في هذه الفترة  هي نالشاذلي ب

 لوأل وافق المؤتمر :1979لحزب جبهة التحرير الوطنيللمؤتمر الرابع  اإلعالمالئحة  -1-3-1

 . لمطروحةالمشاكل او االهتمامات من أصبح اإلعالم أنمما يدل على ، اإلعالمبمرة على الئحة خاصة 

الالئحة  لهاأو ،في الجزائر ياإلعالمللنشاط  أساسيةشهدت هذه المرحلة صدور ثالث نصوص 

ما ، يةاإلعالمفقرار شامل يحدد السياسة ، اإلعالمبالمتعلق 1982ثم ظهور قانون ، اإلعالمبالخاصة 
                                                

1 - Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, Alger, édition marinor, 1997, 
p,p,27–30. 

 .35، ص 2008 ، الجزائر ،، كليك للنشر 2008ر مع تعديل نوفمب 1996، 1989، 1976، 1963، الدساتير الجزائرية موسى بودهان - 2
عـدد  الجمهورية الديمقراطية الشعبية،  المتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر  22ليوم  97 - 76أمر رقم  ية،الجريدة الرسمية الجزائر - 3

  .1092، ص، ر، الجزائ24/12/1976 ، الصادرة يوم94
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رسمية الوحيدة من نوعها يالحظ عن هذه الالئحة في إطار المقارنة بالسياق التاريخي أنها تعد الوثيقة ال

فهي حتى وإن كانت قد صيغت في عبارات . 1956سنة  ذا منمليس فقط طوال فترة االستقالل وإن

تطوير الممارسة قد احتوت على المحددات األساسية إلشكالية إال أنها ، عامة حذرة إلى حد ما

لعملية لئحة تبعا لألبعاد األربعة تتلخص العناصر الجوهرية التي احتوتها هذه الال،ية في الجزائراإلعالم

  على الصحفي ضرورة قيامه بعمله على ضوء مبدأ وحدة التوجيه والفكر:ية على النحو التالياإلتصال

ضرورة تحديد العالقة بين الصحفي والسلطة ، الحق في الوصول إلى مصادر المعلوماتكما له 

بغية إدخال تحسين في مفاهيمها بشكل ، ةوإعادة النظر في مفهوم ودور الصحاف، العمومية للمواطن

 لكيةمالتكريس مبدأ .الحق في إعالم موضوعي وديمقراطي للجمهور ،يجعلها أكثر ديمقراطية

 إال. ية خاصة اإلذاعة والتلفزةاإلعالموتوسيع النطاق الجغرافي للتغطية اإلعالم، لوسائل  اإلجتماعية

بين ، د نوع من عدم االنسجام حتى ال نقول التناقضيتراءى وجو، عند تحليل محتوى هذه الوثيقةانه 

والتأكد ، التزام البحث عن الحقيقة، ديمقراطية المضمون، وحدة التوجيه، عدة مفاهيم وردت فيها مثل

الكامل و  اإلعالمحق المواطن في ،من جميع عناصر العمل الصحفي قبل تبليغه للجمهور

  1.الموضوعي

  

ناك مجموعات واسعة من القواعد القانونية والتنظيمية والضوابط ه:1982 اإلعالمقانون  -1-3-2

والتي تتجه لوضع إطار شرعي لممارسة الحق  اإلعالموالمعايير المهنية التي تندرج إما ضمن قوانين 

األخرى التي تهدف هي  اإلعالمإما ضمن قوانين الصحافة ووسائل و، كحق إنساني اإلعالمفي 

ضمن المدونات األخالقية ومواثيق الشرف المهنية التي تصب في نفس  ، أواإلعالماألخرى إلى تدعيم 

ي في الجزائر ال تختلف اإلعالمولو بكيفية غير ملزمة في أغلب األحيان إن وضعية التشريع ، األهداف

                                                
 .19، صذ.س.م، ")1990 – 1979(لمنطلقات النظرية والممارسة السياسة اإلعالمية الجزائرية،ا“صالح بوزة،  -1
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وإن كانت تتميز ، اليةبراللي ةبالديمقراطيضاع السائدة في أغلبية الدول الحديثة العهد وكثيرا عن األ

وكنشاط اجتماعي ثقافي وتجاري في ، كحق إنسانياإلعالم جمع كل القواعد المتعلقة ب التاوبمحا عنه

مرحلة التعددية  أو)  1982قانون (سواء تعلق األمر بعهد األحادية  "قانون اإلعالم"هيكل واحد يسمى

ن لإلعالم في ل قانوأو 1982فيفري  06الصادر رسميا بتاريخ  اإلعالميعتبر قانون  1).1990 قانون(

سنة على استعادة االستقالل الوطني في وقت  20وبذلك جاء هذا القانون بعد مرور ، تاريخ الجزائر 

  2.أصبحت فيه الصحافة تعاني من جميع أنواع الضغوط وفي ظل الفراغ القانوني

 ماإلعال ويعبر، قطاع من قطاعات السيادة الوطنية اإلعالم "أنعلى نصت  من القانون لىواأل ةالماد

عن إرادة ، في الميثاق الوطني اإلشتراكيةادة حزب جبهة التحرير الوطني وفي إطار االختيارات يبق

على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق  اإلعالمترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل   الثورة

عن الحق  نصت ،ذا اإلطاريدور مفهومه وأبعاده ومبادئه ضمن ه اإلعالمفالحق في ، "األهداف الوطنية

لحق في اإلعالم حق أساسي لجميع المواطنين إال أن الدولة ا" 1982من قانون ) 02(المادة  في اإلعالم

 اإلعالمأن يمارس حق ") 03(المادة  ذلك أكدت ،ما يجرنا إلى التشكيك في موضوعيته "هي التي توفره

والقيم األخالقية لألمة وتوجيهات القيادة   بكل حرية ضمن نطاق االختيارات اإليديولوجية للبالد

 55السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني مع مراعاة األحكام التي يتضمنها الدستور وخاصة في مادتيه 

العامة ووكالة األنباء واإلذاعة والتلفزة  اإلخباريةإن توجيه النشرات ") 05(ثم في المادة ، " 73و 

ة للبالد وحدها ويعبر عن هذا التوجيه من خالل ياص القيادة السياسوالصحافة المصورة هو من اختص

في  اإلعالمالمسؤول المكلف ب و اإلعالمالهيئة المختصة التابعة للجنة المركزية للحزب بواسطة وزير 

                                                
 قسم،مجموعة من األساتذة ،المجلة الجزائرية لالتصال، "الحرة األفكارالحديثة في ظل مبادئ سوق  اإلعالميةالتشريعات  "علي قسايسية، -1

  .61 - 60،ص –، ص 1996، 14العدد ، الجزائر ،واالتصال اإلعالمعلوم 

  .23، ص، 2008، دار الخلدونية، الجزائر، ، الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائرن تواتينور الدي - 2
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 ".هم وحدهم المؤهلون بتنفيذ هذه التوجيهات اإلعالممدير وأجهزة ، كل في القطاع الملحق به، الحزب

يتم  األنباءة ووكالة بالتلفزة والصحافة المكتو و  ني أن المؤسسة السمعية البصرية واإلذاعةكل هذا يع

للمؤسسة  اإلحتكارعلى التعددية وعدم  اإلعالمتوجيهها بإدارة الحزب الواحد فيما يقوم الحق في 

  1.اإلحتكارفي ظل هذا  اإلعالمفنتساءل عن حق المواطن في  .ية وتوجيهها اإلعالم

جاء لتنظيم قطاع المطبوعات والصحافة  من خالل مضمونه 1982جاز فان قانون وبإي

سوى ضمن إطار عام دون التفصيل في شأن . ولم يتعرض إلى الوسائل السمعية البصرية. المكتوبة

يمكن اعتبار قانون . خاصة التلفزيون حيث تجنب المشرع الخوض فيه و. المؤسسات السمعية البصرية

ومن ثم يؤطر ، ل نص تشريعي يحدد حقوق وواجبات الصحفيأو 1982سنة  الصادر اإلعالم

فقد جعله حقا  اإلعالموفي حين أنه أكد حق المواطن في ، ألخالقيات المهنة الصحفية في الجزائر

صعب المنال عن طريق العدد الكبير من المواد القانونية التي تحتوي على ممنوعات وضوابط 

 اإلعالمقطاع  1982 اإلعالمواعتبر قانون  .كامال هحفي على القيام بدوروتوجيهات تحد من قدرة الص

وبالتالي استبعاد فتحه أمام القطاع الخاص على غرار القوانين والدساتير ، من قطاعات السيادة الوطنية

بقيادة جبهة التحرير الوطني ويعد  اإلعالمو ربط القانون موضوع .السابقة خاصة الصحافة المكتوبة

ظهور هذا القانون دعم االتجاه العام نحو ، 2ر الصحف اإلخبارية من اختصاص الحزب والدولةإصدا

، رغم األهمية التي أعطيت له فإن هذا القانون لم يأت بالتغير المتوقع منهو،تحريك عجلة هذا القطاع

لها العديدة فبقيت الصحافة تعاني من مشاك، في البالد اإلعالمالحقيقي لحركة  الدفعوعجز عن إعطاء 

  3.واستمرت في حالة الجمود نتيجة عدة ثغرات في القانون

                                                
، الصادرة 06المتعلق بقطاع اإلعالم، عدد  1982فيفري  6ليوم  01-02رقم  ن، القانوللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الرسميةالجريدة  - 1

   244، صر، الجزائ1982 /9/2 يوم
 .26 ،، صذ.س.مور الدين تواتي، ن - 2

 .202،، ص1991،، الجزائر  ، مساءلة اإلعالم ، المؤسسة الجزائرية للطباعةنصر الدين العياضي - 3
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مقارنة  اإلعالمفي هذا الميثاق كان االهتمام كبير بقطاع  :1986الميثاق الوطني  -1-3-3

إن اإلعالم قطاع استراتيجي " :ما يلي اإلعالمهمية أل هومن بين ما جاء في تحديد ،1976مع ميثاق 

مجرد سرد الوقائع ومالحقة األخبار، وتغطية  يتجاوزلسيادة الوطنية فهو يتصل اتصاال وثيقا با

األحداث الدولية، ليؤدي دورا أساسيا في معركة التنمية الوطنية، والدفاع عن الثورة، وتحقيق التعبئة، 

وإعادة ، أصبح أداة رئيسية في تشكيل المحيط  بهذا المفهوم اإلعالمف" وشحذ اليقظة وتعميق الوعي

النشاط السياسي  كما أصبح من مستلزمات، وصياغة المفاهيم والتطورات، ظرة إلى األشياءالن

إذن فهو وسيلة أساسية من وسائل الثورة ، جتماعي والثقافي والعلميإلوا، يإلقتصادواإليديولوجي وا

ها في ويتصدى للذود عنها والتعريف ب، ى تعميقها ويدافع عنها في الداخليعبر عن أهدافها ويعمل عل

 الرسمية باإليديولوجية لتزامهمإ ضرورة على التأكيد ميثاقال في جاء اإلعالم وعن دور رجال، الخارج

لتزام العاملين في حقل اإلعالم إولكن هذا الدور مرهون ب... ":جاء على الخصوص  إذ ،بها ووعيهم

اسية المتصلة بخدمة الجماهير بأيديولوجية الثورة ووعيهم الكامل لمبادئها وأهدافها، واختياراتها األس

  .1"الشعبية

ية اإلعالمتطرقنا بإيجاز للقوانين األساسية المنظمة لإلعالم والمؤسسات  أخيرا        

ألنه فعال منذ االستقالل إلى إقرار التعددية حتى وان نصت هاته النصوص القانونية على   الجزائرية

وأهداف الثورة ، بقي محصورا في إطار الحزب الواحدإن ذلك  إالاإلعالم، لوسائل  اإلعالمالحق في 

  .يةاإلعالمعلى المؤسسة  اًومبادئها وهذا ما يشكل قيود

 ية والحزبيةاإلعالمالجزائرية في ظل التعددية  يةاإلعالموالمؤسسة  اإلعالمالحق في  - 2

  :2012غاية  الى1989منذ 

                                                
 .28 ،، صسابقمرجع   تواتي،نور الدين  - 1
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فقد تجلت النظرية ، المؤسسة اإلعالمية ىعل للقيودتكريسا حقيقيا  1988كانت سنوات ما قبل    

نوعا من االرتباك  تخلق، 1988حتى جاءت أحداث أكتوبر  اإلعالمالشمولية بكامل معانيها في ميدان 

وكشفت عن عمق الشرخ ، في صفوف الحزب الحاكم وأرغمته على التنازل عن بعض سلطاته

تبنت أغلبية الشعب الوثيقة الدستورية ،و 1مةالموجود بين القاعدة الشعبية المهمشة وأفراد السلطة الحاك

، معلنة بذلك عن دخول الجزائر مرحلة حاسمة على درب تحديد المسؤوليات، 1989دستور الجديدة

  .وتعميق الممارسة الديمقراطية وضمان حرية التعبير وصيانة الحريات األساسية وحقوق اإلنسان

  :المعدل له1996ودستور  1989دستور  - 2-1

ة وحقوق اإلنسان والمواطن الحريات األساسي "بأن )31(صرح في مادته   :1989دستور  -2-1-1

المادة نصت ،كما  "أنه ال مساس بحرمة المعتقد وحرمة حرية الرأي" )35( ةمادال تتضمن،و"مضمونة

 بتكار الفكري والفني والعلمي مضمون للمواطن حقوق المؤلف يحميها القانونحرية األ "على أن) 36(

  2."إال بمقتضى أمر قضائي اإلعالمأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و أوأي مطبوع حجز  يجوز ال

من بين أهم المواد المتعلقة بحرية التعبير وممارسة الحق في : 1996نوفمبر  28دستور  -2-1-2

جتمع ل المبادئ العامة التي تحكم الموضمن الباب األ نجد يةاإلعالممن طرف المؤسسات  اإلعالم

وال يمكن أن يتذرع بأي ، كل المواطنين سواسية أمام القانون" نصت على أن )29(المادة ، الجزائري

 ، أويشخص، ظرف آخر أوأي شرط  ، أوالرأي أوالجنس  أوالعرق  أو إلى المولدسببه تمييز يعود 

  ."اجتماعي

 كل كون تراثا مشتركا إلىوت ،الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة"): 32(المادة 

  ."جيل كي يحافظوا على سالمته وعدم انتهاك حرمته

                                                
 .175 ،، ص2002ي، الجزائر، ب، دارالكتاب العر1998-1962السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري نور الدين زمام، - 1
، لالتصالالمجلة الجزائرية ، "1998إلى  1962من  ةالرسميهوية الصحفي في الجزائر من خالل الخطابات والمواثيق  "رضوان بوجمعة، - 2

 .144 – 133 ص، -، ص1998، 17العدد  الجزائر،  ،جامعة الجزائر،لمجموعة من األساتذة،قسم علوم اإلعالم واالتصا
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  ."سالمة اإلنسان البدنية و المعنويةيمس وعلى كل ما  ،المخالفات ضد الحقوق والحريات"): 33(المادة 

  " ال مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي"): 36(المادة 

حقوق المؤلف يحميها القانون  ،ري والفني والعلمي مضمونة للمواطنحرية االبتكار الفك"): 38(المادة 

أمر  إال بمقتضى، اإلعالمأية وسيلة من وسائل التبليغ و أوتسجيل  أوال يجوز حجز أي مطبوع 

  "قضائي

سرية ، ال يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون") 39(المادة 

  "ت الخاصة بكل أشكالها مضمونةاإلتصاالالمراسالت و

  1."حريات التعبير وإنشاء الجمعيات واالجتماع مضمونة للمواطن"): 41(المادة 

اإلعالم ية من خالل القانون العضوي المتعلق باإلعالموتنظيم المؤسسات  اإلعالمالحق في  -2-2

 اإلعالمحظنا أن وسائل ال، اإلعالممن خالل ما سبق والمراحل والتشريعات السابقة في مجال  :1990

بعد االنتقال إلى التعددية  ،1982المؤرخ في فيفري  اإلعالمقانون  و الواحدنظام الحزب ل ضعتخ

  هذا األخير جاء في ظل الدستور الجديد ،1990تخضع لقانون  اإلعالمالسياسية صارت وسائل 

 2.سان والمواطنوالتعددية الحزبية وتوسيع مجال ضمان الحريات األساسية وحقوق اإلن

وبذلك تبدأ مرحلة متميزة وجديدة في تاريخ  1990أفريل  4تم نشر القانون بالجريدة الرسمية يوم 

  :مادة موزعة على تسعة أبواب نلخصها كما يلي )106 (يتضمن القانون على.في الجزائر اإلعالم

  مواد )09( اإلعالم أحكام عامة تحدد مبادئ ممارسة الحق في: لويتضمن الباب األ

                         .مواد )04(القطاع العام وأهدافه في يحدد مفهوم : لوالفصل األ/يحتوي فصلين: الباب الثاني 

  .مادة )14(يتعلق بإصدار النشريات الدورية ضمن : الفصل الثاني

  .مادة )13(يحدد المسؤولية وحق الرد والتصحيح في: الباب الرابع
                                                

  .35،، ص ذ.س.مموسى بودهان،  - 1
 . 105،تلمسان ، مؤسسة الجزائر كتاب،بدون سنة طبع، ص  ،، سلطة الصحافة في الجزائرعباسة جاللي - 2
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  .مواد) 06(لتجول في باشر والتوزيع والبيع الن: الباب الخامس

  .مادة )18(المجلس األعلى لإلعالم ودوره وكيفية تشكيله في : الباب السادس

  .مادة) 23(ضم أحكام جزائية في : الباب السابع

  .مادتين) 02(أحكام ختامية في : الباب الثامن

  .مواد) 05(في إنتقاليةأحكام : الباب التاسع

 حدد لوالقانون في بابه األ:اإلعالمووسائل  أجهزةمن خالل  اإلعالمحق في ممارسة ال -2-2-1

يحدد هذا القانون قواعد ومبادئ ") 01( حيث نصت المادةاإلعالم، قواعد ومبادئ ممارسة الحق في 

يجسده حق المواطن في  اإلعالمالحق في ") 02(فيما حددت المادة ، "اإلعالمممارسة الحق في 

موضوعية على الوقائع واآلراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و كاملة اإلطالع بكيفية 

طبقا ، بممارسة الحريات األساسية في التفكير والرأي والتعبير اإلعالموحق مشاركته في ، والدولي

  .1"من الدستور 49، 36، 35للمواد 

  

 اإلعالميمارس حق " إلعالماوحددت اإلطار الذي يمارس فيه الحق في ) 03(فيما نصت المادة   

 ."كرامة اإلنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطنيالبحرية مع احترام 

، وممارسته من طرف المؤسسة السمعية البصرية اإلعالمنجد أنها جسدت الحق في ): 04(المادة 

خصوصا  اإلعالم الحق في أن يمارس "إذ نصت على. ووكالة األنباء) الصحافة المكتوبة(والصحف 

  : من خالل ما يأتي

  .العاموأجهزته في القطاع  اإلعالم يناوعن-

                                                
 الجزائر،،1990أفريل  4يوم ،الصادرة 14، العدد 1990أفريل  3الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، قانون  -  1

  .463 ،ص
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 .الجمعيات ذات الطابع السياسي  تنشئها أوواألجهزة التي تمتلكها  يناوالعن -

 .ن الخاضعون للقانون الجزائرييوالتي ينشئها األشخاص الطبيعيون والمعنيو واألجهزة يناوالعن -

 ."أو تلفزيصوتي  إذاعي أوتصال كتابي ويمارس من خالل أي سند ا -

السمعية البصرية والصحافة المكتوبة  اإلعالمأكدت األدوار والمهام التي تؤديها أجهزة ) 05(المادة 

 ،في ازدهار الثقافة هاوأجهزته السابق ذكر اإلعالم يناوعنتساهم " ووكالة األنباء إذ نصت على ما يلي

والثقافة والتربية ،على التطور التكنولوجي واإلطالع اإلعالمي مجال وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين ف

هذا .من الدستور 2،3،7،9القيم الوطنية وترقية الحوار بين ثقافات العالم طبقا للمواد  إطاروالترفيه في 

  ." وحاجاته الثقافية اإلعالمتلبية حق المواطن في ل

        شر في أي وقت التصريحات والبيانات المكتوبةتن أوللحكومة أن تبث "  )09(كما جاء في المادة 

 رعالمش اتبع ،1"يعلن أنها صادرة عن الحكومة المتلفزة التي تراها ضرورية على أن أوالمنطوقة  أو

ويجب أن ال يشكل هذا الحق بأي حال قيد لحرية التعبير للجان التحرير "هذه المادة بفقرة أخيرة هي 

الصادق الذي تقدمه المؤسسات  اإلعالم، اإلعالمفي  رالجمهوومن حق ،"عنيةواألجهزة الم يناوالعنفي 

  .والصحافة المكتوبة ووكالة األنباء، ية السمعية البصريةاإلعالم

أن ال تدخل في الحسبان مهما تكن  ينهاووعنيجب على أجهزة القطاع العام ") 10(نصت المادة  

ويتعين عليها أن تضمن اإلعالم، ها أن تخل بمصداقية الظروف والتأثيرات واالعتبارات التي من شأن

 إمكانيةفي  اةاوالمسفحرية التعبير وضمان  2."التعبير عن تيارات الرأي والتفكير إمكانيةفي  اةاوالمس

  .تعبير التعددي ضمن هاته المؤسساتفي ال اإلعالمالتعبير عن تيارات الرأي والتفكير هو من حق 

                                                
.463، ص  ،المرجع السابق1990قانون اإلعالم  -1  

.463، ص  ،المرجع السابق1990قانون اإلعالم  -1  
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وممارسته من طرف  اإلعالمإن من ضمانات الحق في :كتوبةالصحافة الم حرية -2-2-2

ووجود صحافة ، ية من خالل القوانين هو نصها على حرية إنشاء صحف خاصةاإلعالمالمؤسسات 

إذ تختلف عن بعضها ، تشير إلى وجود خصائص مميزة للصحف" طاهر بن خرف اهللا"تعددية فحسب 

وتسودها الملكية الشخصية سواء كانت هذه الملكية في ، البعض في المضمون والنمط واالتجاه السياسي

، التشريعات المعمول بها والخاصة بكل بلد معينوفي يد جماعة ما حسب القوانين  أو ،يد شخص واحد

وفي ، المفتوح والمعلومات المتدفقة اإلتصالألن عالم اليوم هو عالم ، وهي تعكس وجهات نظر متعددة

فكل جهة لها  اإلعالمتعددية السياسية ال ضرورة لوزارة ترعى شؤون معظم الدول العاملة بنظام ال

 .1إطار المصلحة العامة نحقها في إعالمها الخاص بها ضم

تعتبر شركات الصحافيين وسيلة فعالة لتطويع الملكية الفردية :الحق في تكوين شركات الصحافة -

قيام الصحفيين بتأسيس  مؤداهاى فكرة وتقوم هذه الشركات عل،  اإلجتماعيةللصحف تبعا لالتجاهات 

  ثم تساهم هذه الشركة في رأس مال الشركة المالكة للصحيفة، شركة فيما بينهم وفقا ألحكام القانون

والمشاركة ، الصحيفة والدفاع عن حقوقهم األدبية إدارةفي  إيجابيةوذلك بنسبة تمكنهم من المشاركة ب

 إدماج أوتصفية  أومثل حل ، القرارات المتعلقة بالصحيفة أخذ رأيهم في،وفي اختيار رئيس التحرير

في " على انه اإلعالممن قانون ) 11(ولقد نصت المادة ، تعديل نظامها األساسي أوالشركة المالكة لها 

الجهاز في  أووالطبع يمكن للشخصية المعنية التي تملك العنوان  رالنشر والتحريحالة الفصل بين 

مين العاملين بنفس العنوان ئتابعة للقطاع العام أن تتنازل للصحافيين المحترفين الداالصحافة المكتوبة ال

الثلث بشرط أن ينتظموا في شركة مدنية ) 3/1(عن حصة في رأس مال العنوان في حدود 

  ".للمحررين

                                                
قسم  ، مجموعة من األساتذة، المجلة الجزائرية لالتصال، "إلى حرية الصحافة وتعددها... من التعددية السياسية "الطاهر بن خرف اهللا، - 1

 .61-60 ص، - ، ص1996، 5، العدد  ائر،جامعة الجزائر، الجزعلوم اإلعالم واالتصال
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الصحف في الجزائر هو لألشخاص الطبيعية  إصدارحق :الصحف إصدارملكية وحرية  -

أخذ القانون  ،ردناهاأووالتي سبق أن  اإلعالممن قانون  )04(حسب المادة  ،لحكومةالعامة والخاصة ول

يختلف من حيث تطبيقه العملي والفعلي عن نظام  وهو نظام ال ،الجزائري بنظام التصريح المسبق

بينت المادة ، التصريح  أوقبل تسليمها الوصل  الترخيص المسبق حيث ال تستطيع الصحيفة أن تصدر

لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح سابق في ظرف ال  نشرية حر غير أنه يشترط إصدارإن  ")14(

 إقليمياويسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص ، لويقل عن ثالثين يوما من صدور العدد األ

ويجب أن يشتمل الوصل على ، وصل بذلك الحين في ورق مختوم يوقعه مدير النشرة ويسلم له

، واشتراط ملف التصريح المسبق 1"الناشر والطابع ومواصفات النشريةالمتعلقة بهوية  المعلومات

لممارسة حق النشر يتضمن القانون األساسي للشركة أو المؤسسة ،يعني أن حق النشر ليس حقا للفرد 

  .  2الطبيعي وإنما المعنوي وحده

         اع عن كرامته واجبحماية الفرد والدف :1990 حق التصحيح والرد ضمن قانون -2-2-3

يضع تنظيما لحق الفرد في الرد  1990الصادر في  اإلعالمولذلك قانون ،  للصحافة و مسؤولية

   بيان  أوي الشأن في تصويب واقعة وهو حق ذ حق التصحيح يعتبر اإلعالم،والتصحيح عبر وسائل 

   3))لمجالتواالصحف (( دىبإحمتعلق به ومنشور  أوتصريح منسوب إليه  أورقم  أومعلومة  أو

         ضمن النشرة اليومية والدورية حالتصحي نشراإلعالم عن طريقة من قانون ) 44(نصت المادة 

في المكان  يجب أن ينشر التصحيح فيما يخص النشرة اليومية " والتلفزة اإلذاعةوبثه ضمن  تهكيفياو 

تعقيب  أوتصرف  أوحذف  أو ليه دون إضافةالمقال المعترض ع نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها

                                                
 

     .461-460 ص، -، صذ.س.م ،1990 االعالمقانون   -1

.63 ،، ص ذ.س.م، "الحرة األفكارالحديثة في ظل مبادئ سوق  اإلعالميةالتشريعات  "لي قسايسية،ع  -2  
 

،  2007، مصر ، ، المركز اإلعالمي للشرق األوسط )خالقیة بین الضوابط اإلعالمیة، والقواعد األ(التشریعات اإلعالمیة محمد القاضي كمال،  -1
  .119ص
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فيما يخص أية دورية أخرى ، كما يجب أن ينشر التصحيح،الشكوى من تاريخ إبتداءافي ظرف يومين 

بث التصحيح في الحصة يفيجب أن ، التلفزة أما اإلذاعة و،في العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوى

  1."الل اليومين المواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلكالموالية إذا كان األمر متعلقا بحصة متلفزة وخ

ضمنا  أوأما عن حق الرد فهو حق كل شخص في التعليق بذات الصحيفة على ما نشر فيها صراحة 

كما أنه حق مقرر لمن يمسه ، 2بعمله وذلك في إطار الشروط التي قررها القانون أومتصال بشخصه 

بأي ضرر في أن يصحح في ذات الصحيفة ما يكون  ، أوعتبارهالنشر الصحفي باإلساءة إلى سمعته وا

          الرد على ما يكون وجه إليه من انتقادات ، أوالوقائع أوقد ورد بشأنه من أخطاء في المعلومات 

الصحافة  زاوتجوذلك كضمانة وأحد حقوق الدفاع في مواجهة ، هامبالغ في أواتهامات غير حقيقية  أو

 . 3بنشر الرد والتصحيح كالتزام قانوني ومهني) اإلعالموسائل (واجب الصحيفة  ومن،لحدود حريتها

مزاعم  أوكل شخص نشر عنه خبر يتضمن وقائع غير صحيحة لعلى أنه يمكن ") 45(نصت المادة 

يرفع دعوى ضد مدير  أو/ماديا أن يستعمل حق الرد و أومسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا 

السمعي  اإلعالمويجب على مدير النشرية وجهاز ، ي المشتركين في المسؤوليةالجهاز والصحاف

  ".أعاله) 44(البصري المعني أن ينشر ويبث الرد مجانا حسب األشكال نفسها المحددة في المادة 

على األفراد المأذون لهم بممارسة حق الرد وحاالت رفض حق الرد (50)والمادة  (49)نصت المادة

يجب أن ينشر الرد أو يبث خالل اليومين المواليين لتسلم النشرية ) "51(فيما نصت المادة  على التتالي،

أو الجهاز السمعي البصري، و أما الدوريات الصحافية المكتوبة فتنشر في العدد الموالي طبقا للمادة 

ق الرد أعاله، وفي حالة الرفض أو السكوت ومرور أجل ثمانية أيام على تسلم طلب ممارسة ح) 44(
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يجب على أجهزة اإلعالم المكتوبة )"52(وفي المادة " يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة

اوالمنطوقة أو المصورة أن تنشر أو تبث مجانا أي حكم نهائي بانعدام وجه الدعوة أو البراءة على 

  .1"شخص اتهمته هذه األجهزة

 حق " جزاء أوعلى مخالفته أي عقوبة  رريتقهذا الحق ال يزال باهتا حيث ال  نأ"نبيل صقر"يرى 

في  أوالنشرية الدورية  أوعلى حرية الصحافة لعدم إمكانية نشره إال في الجريدة  إعتداءالتصحيح 

  .2 "المقال محل التصحيح لتاوتنالتي  اإلعالموسيلة من وسائل 

نصت المادة  : يةاإلعالموالممارسة المهنية للصحفيين بالمؤسسات  اإلعالمالحق في  -2-2-4

ة لكل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار وجمعها وانتقائها فالعمل الصحفي حر أن القانونمن ) 28(

لدخله  رئيسيا مهنته المنتظمة ومصدرا الذي يتخذهواستغاللها وتقديمها من خالل نشاطه الصحفي و

) بطاقة الصحفي(سمى ت على بطاقة القانون اشترط أن يحصل الصحفي )30( و ضمن المادة. الرئيسي

بعد أن يستوفي كافة الشروط التي يحددها المجلس األعلى شروط تسليم بطاقة المحترف والجهة التي 

 .ووسائل الطعن في ذلك  إلغائهاوكيفية ، تصدرها ومدة صالحيتها

ء ية الحكومية تكون مستقلة عن اآلرااإلعالمبين القانون أن حقوق الصحفيين الذين يعملون في األجهزة 

ويكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين والنقل  ،السياسية أونتماء إلى الجهات النقابية واإل

، السمعية البصرية(ية اإلعالمالعام للمؤسسة  خطشريطة أن يلتزم الصحفي بال ،والترقية والتحويل

المحترفين في األجهزة  تكون حقوق الصحافيين") 33(المادة  )الصحافة المكتوبة ، وكالة األنباء

  "....السياسية أونتماءات النقابية واإل اآلراءية العمومية مستقلة عن اإلعالم
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توافر عدد من الحريات والحقوق  اإلعالمأركان الحق في  من من المعروف أن :الحقوق -

 دذكر الموان )، والصحافة المكتوبةوكالة األنباء، السمعية البصرية(ية اإلعالمللصحفيين بالمؤسسات 

  :التالية

 في أقر المشرع والسر المهني للصحفي لهااووتدـ حق الوصول للمعلومات واألخبار والحصول عليها 

ويخول هذا الحق على  ،مصادر الخبر إلىللصحافيين المحترفين الحق في الوصول أن ") 35(المادة 

ومية التي تتعلق عمال اإلدارةأن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن  المحترفينالصحافيين ، الخصوص

) 37(و) 36(أما المادة . "بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا والتي يحميها القانون

ويخول هذا ، الوصول إلى مصادر الخبر والسر المهني للصحفيفي  لصحفي افقد نصت على حق 

  :مايليالمعلومات التي من طبيعتها يفشي  أوالصحافي أن ينشر  وزوال يج، المحترفينالحق للصحفيين 

 .الوحدة الوطنية وأمن الدولة أوتهدد األمن الوطني  أوأن تمس  -

 .1 دبلوماسيا أويا استراتيجيا إقتصادسرا  أوأن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني  -

  .أن تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية -

  .نييمس بسمعة التحقيق والبحث القضائأن ت -

  .أو المراهقينالذي يعني األطفال  اإلعالم -

  .الذي يمتد إلى التحقيق والبحث القضائيين اإلعالم -

يمثل تغيير "على أنه ) 34(المشرع هذا الحق للصحفيين حيث نصت المادة  قرألقد  :شرط الضمير -

ي المحترف التنازل عنه سببا لفسخ عقد الصحف أوتوقف نشاطه  أو إعالميمحتوى أي جهاز  أوتوجه 

  ."شبيه بالتسريح الذي يخول الحق في التعويضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به
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على الجهة التي تستخدم  اإلعالممن قانون  )32(المادة  جبتأو :الشخصي األمانالحق في  -  

ه بسبب عنف علي أو إعتداء أين تدعي بالحق المدني حال وقوع أو،تخطر القضاء  أنالصحفي 

تخطر الجهة القضائية المختصة وتمثل  أنيجب على الهيئة المستخدمة "أنه مهنته فنصت على ممارسته

 أو ءرتشاإ لةاومح أو إعتداء أوعنف ل مهمته ثناءأتعرض الصحفي المحترف  إذا، الطرف المدني

 أهانيعاقب كل من " أنمن ذات القانون على ) 78( كما نصت المادة ".سافر ضغط أوترهيب 

، بمناسبة ذلك أوممارسة مهنته  أثناءصحافيا محترفا ، التهديد أوالقول الجارح  أوالمشينة  باإلشارة

هاتين  بإحدى أو دج5000و، دج1000ما بين  حاوتتروبغرامة مالية ، شهرين إلى أيامبالحبس عشرة 

ي جريمة من نوع عالماإلعلى  عتداءاعتبر اإل إذوتعتبر هاته الحماية غير كافية ،"العقوبتين فقط 

   .1المخالفة

 على) 40(نصت المادة  ،االلتزام بآداب المهنةو يزخر تشريع الجزائر بالواجبات :الواجبات -

  يتعين على الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخالق وآداب المهنة أثناء ممارسة مهنته "أنه

 :ويجب عليه أن يقوم خصوصا بما يأتي

  .الفرديةاطنين الدستورية وحرياتهم احترام حقوق المو -

  .كامل وموضوعي إعالمالحرص الدائم على تقديم  -

 .تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح -

  .في التعليق على الوقائع واألحداثالتحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق  -

 .عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف اإلمتناع -
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 .والوشايةالقذف  و اإلفتراءو اإلنتحالعن  تناعاإلم -

 1". مادية أوعن استغالل السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية  اإلمتناع -

السمعية  اإلعالميةفي المؤسسات باإلعالميين تحليل محتوى مضامين المواد الخاصة  بعد

قد منح ، 1990 اإلعالمن قانون نجد أ، حسب دراستنا والصحافة المكتوبة، وكالة األنباء، ةالبصري

، مصادر الخبر إلىحقه في الوصول ك مهنته لممارسة الصحفي المحترف اإلعالمضمانات للحق في 

لصحفي عدة ل وضع في المقابل نجد أنه ،وشرط الضمير، الحماية واألمان الشخصي ،السر المهني

، حق الوصول للمعلومات هتقييد و،يةوقانون، أخالقية واجتماعية، مهنية ومسؤولياتالتزامات وواجبات 

  ...أمن الدولة أوالوحدة الوطنية  أواألمن الوطني  هيمالمفلم يضع أي تعريف محدد وواضح إذ 

     قمنا بدراسة محتوى  :يةاإلعالممن خالل المراسيم المنظمة للمؤسسات  اإلعالمالحق في  -2-3

  :المراسيم التاليةمواد 

الذي يحول المؤسسة  1991أفريل  20الصادر يوم  100- 91قم المرسوم التنفيذي ر -2-3-1

  الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري

 على أن تحول المؤسسة الوطنية" )1(ل لألحكام العامة نصت المادة وضمن الفصل األ 

إلى مؤسسة عمومية ، 1986لية جوي 1المؤرخ في  147- 86المنشأة بموجب المرسوم رقم  للتلفزيون

ما يالحظ في مختلف المراسيم .  ."المؤسسة العمومية للتلفزيون"ذات طابع صناعي وتجاري تدعى 

يرمز  1963المنظمة لإلذاعة والتلفزيون هو كونهما مؤسستين ذات طابع صناعي وتجاري منذ سنة 

كون موضوع ينها المرافق التي وتعرف المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية بأ >>Epic<<ـله ب

نشاطها تجاريا وصناعيا مماثل للنشاط الذي يتواله األشخاص الخواص وتتخذها كوسيلة إلدارة مرافقها 
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وبالتالي فالقانون الجزائري خول اإلذاعة والتلفزيون النشاط التجاري ، طابع الصناعي والتجاريالذات 

يمنح النشاط الصناعي والتجاري  إن.1التعددية الحزبيةنفتاح السياسي ومنذ نشأتها وهو ليس وليد اإل

ويستبعد وجود عوائق مالية تقيد الحق في  ،مواردهالن المؤسسات يتحسوحرية تبادل البرامج كسلع 

  .2 اإلعالم

أحكام الهيئات العمومية ذات  1988جانفي  12المؤرخ في  01- 88رقم حدد القانون       

الثاني من الباب الثالث المتعلق بالهيئات العمومية والتجمعات  القسم ضمن ،الطابع الصناعي والتجاري

      ستغاللية جزئياعندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها اإل ")44(حيث تنص المادة ، األخرى

ط العام الذي وينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشر، تجاري إنتاجكليا عن طريق عائد بيع  أو

وكذا عند  ،ق الهيئة والحقوق والصالحيات المرتبطة بهاتالتقليدات التي تعود على عا و األعباءيحدد 

،كما "ذات طابع صناعي وتجاري ميةهيئة عمو"فإنها تأخذ تسمية ، قتضاء حقوق وواجبات المستعملينإ

عد المطبقة أنه تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للقوا "على) 45(المادة  تنص

قواعد القانون التجاري لوتعد تاجرة في عالقتها مع الغير وتخضع ، على اإلدارة في عالقتها مع الدولة

ا ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا هويكون لها في حيات

  3."الشأن

عة البرامج والخدمات التي تقدمها القنوات التفسير التقليدي تخضع لطبيحسب  لخدمة العموميةا و

النظرة  أما ،العمومية لتستجيب من خاللها لحاجيات الجمهور الواسع بدون أن تكون لها أهداف الربح

والثقافية وبضرورة  اإلجتماعيةلخدمة العمومية بمقتضيات الديمقراطية والمتطلبات االحديثة تربط مهام 

                                                
،العدد 1991افریل 20الخاص بالمؤسسة العمومیة للتلفزیون  يالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة الجزائریة ،القانون األساس – 1

.619،الجزائر،ص، 1991افریل 24،الصادرة یوم19  
2- رشید فریح،اإلذاعة الجزائریة بین الخدمة العمومیة والتوجھ التجاري، دراسة حالة القناة األولى، رسالة ماجستیر، قسم علوم اإلعالم واالتصال 

.38، ص، 2009 -2008، ،الجزائرجامعة الجزائر  
 

الصادرة ،02  ، العدد1988جانفي 12المؤرخ في 01-88الجزائریة ،القانون رقم  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة -1
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ين الخواص بما يشكل مرجعا لبل تشجع على الشراكة مع المتعام ،ةياإلعالمية دالتعدعلى  المحافظة

في ميدان . اإلعالمالحق في  مبدأوتحقيق  البرامج أنواعبالنسبة لكل  واإلبداعللمصداقية والنوعية 

في  BBCل مرة في بريطانيا بعد إنشاء مؤسسة وأل اإلعالموسائل لظهر مفهوم الخدمة العامة  اإلعالم

ونظام الخدمة العامة الذي ، نا باإلذاعة والتلفزيون وليس بالصحافة المكتوبةوبح مقرولهذا أص، 1926

شهرة عالمية ومصداقية لدى جمهورها يرتكز أساسا على المبادئ العامة التي إذا  BBCنالت بفضله 

  :انعدمت فقد المفهوم داللته وهي

 .1يع مقوماتهايعكس الثقافة الوطنية بجم،كونه ملكية للمجموعة الوطنية -    

كما  أوعلى المسائل األساسية والجوهرية  وإنماليس على كل شيء ، وطنيا إجماعايعكس  -

 .الثوابت الوطنيةنحن نسميها 

 .تجاريةأو حماية من أي ضغوط سياسية يمول نفسه بنفسه بغرض ال -

 .جتماعياإل أوه إلى جميع أفراد المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي جيت -

 .2والتربية والترفيه والروح المهنية لدى المبلغين اإلعالمبوظيفة يقوم  -

وعناصر الحق  نجد المهام التي كلفت بها مؤسسة التلفزيون الجزائري تجسيد مبادئ) 5(لمادة اضمن 

  : هياإلعالم، في 

         نقل جميع التحقيقات والحصص والبرامج المتعلقة باألحداث الوطنية أوسطة بث ابو اإلعالم -

الدولية طبقا ألحكام دفتر الشروط وحسب موضوعنا فهذا من حق الجمهور  ، أوالمحلية أوالجهوية  أو

 .الجهوي والدولي من طرف مؤسسة التلفزيون، و الوطني والمحلي  اإلعالمفي 

                                                
2- السعید بومعیزة،" مفھوم الخدمة العامة والصحافة المكتوبة"،  المجلة الجزائریة لالتصال، العدد 8 ،مجموعة من األساتذة ،قسم علوم اإلعالم 

109، ص 1992،الجزائر، واالتصال،جامعة الجزائر  
  .109،م،س،ذ،ص،"الخدمة العامة والصحافة المكتوبة مفھوم "السعید بومعیزة، -1
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ها طبقا لألحكام الدستورية والنصوص الالحقة يتية واستقاللاإلعالم يةدالتعدضمان  -

س األعلى لإلعالم وتوصياته والتعددية ضمان لحق التيارات الفكرية في التعبير ومقررات المجل

  .التعددي

، في حدود وسائلها اإلجتماعيةحتياجات التربوية والترفيهية والثقافية لمختلف الفئات تلبية اإل -

 .وذلك قصد زيادة المعارف وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين

جتماعي الذي تنظمه اإل اإلتصالاألعمال الفكرية والتشجيع على  جإنتاالمساهمة في تطوير  -

  .الهيئات التابعة لها أوالحكومة 

ي والثقافي قتصادالبرامج ذات الطابع السياسي واإل إنتاجعلى ) 06(كما نصت المادة  

ر النشاطات المرتبطة بهدفها مع األخذ في يوتطو، والحصول عليها وبثها إنتاجهاوالمشاركة في 

الفعلي للمواطن يجب  اإلعالمولكي يتم تحقيق الحق في ، الحسبان تطور التقنيات والتكنولوجيا التلفزية

 ية والتكنولوجيةاإلعالمالساحة  هأن تواكب التطور الذي تشهد

المدير العام وفقا لألحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على  يسهرعلى أن  )11(المادة  نصت    

ال يمكن الحديث على و ،1المهنة أخالقواحترام المقاييس المهنية وقواعد  لتلفزيةية البرامج اتحسين نوع

  .نوللتلفزيالخدمة العمومية  إستقالليةو   وأخالقيات المهنة،دون المقاييس المهنية  اإلعالمالحق في 

ك يتضمن منح امتياز عن األمال 1991أفريل  20الصادر في  101-91مرسوم رقم  -2-3-2

المؤسسة العمومية  إلىوالصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون  الوطنية

 .للتليفزيون

هذا ما ، كما نصت عليه المواثيق والنصوص الدستورية يشترط التعبير التعددي اإلعالمإن الحق في 

الفكر والرأي في ظل جب على المؤسسة أن تضمن التعبير التعددي لتيارات ي") 04(جسدته المادة 
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التي تتخذها  اإلجراءاتكما نصت على . "ستقالليةفي المعالجة واألمانة واإل اةاوالمساحترام مبدأ 

إلى ) 41(للتلفزيون ليمارس حقوق التصحيح والرد كما نصت عليه المواد من  العموميةالمؤسسة 

  . اإلعالمالمتعلق ب 1990أفريل  03المؤرخ في  07-90من قانون ) 52(

ما نصت عنه   الحديثةالتقنية  للتحوالتمواكبة مؤسسة التلفزيون باإلعالم يتم الوصول إلى الحق في  

يتعين  أنه) 9(هذا ما تضمنته المادة ، يجب أن يكون هناك صحفيين ذوي كفاءة عالية، و)8( ةالماد

  .وتجديد معارفهم، ترقي تكوين الموظفين وتحسين مستواهم أنعلى المؤسسة 

، بعض البرامج تبث بالغات الحكومةببث ، الفصل الثاني من دفتر الشروط التزامات خاصةتضمن 

دون تحديد ، وتبرمجها، حيث يطلع المواطن على تصريحات الحكومة وبالغاتها، )12(ضمن المادة 

هذه المادة تضيف يجب ، 1990 اإلعالممن قانون ) 09(هذا ما يتفق مع المادة ، وبدون مقابل، المدة

. تطبق المؤسسة حق الرد،  يشكل بث هذه البالغات بأي حال من األحوال قيد على حرية التعبيرأال

من قانون ) 59(طبقا ألحكام المادة ، )13(أيضا تبث البرامج المتعلقة بالحمالت االنتخابية المادة 

لعمومية ينبغي على المؤسسة ا) 14(نصت المادة ، كما تبث مناقشات المجلس الشعبي الوطني.1990

للتلفزيون أن تبرمج وتبث تحت مراقبة المجلس الوطني المناقشات الرئيسية حسب الكيفيات التي تضبط 

ويتعين على مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يحدد الشروط التي توزع  ،بناءا على اتفاق مشترك

تبرمج ، لتعددية والتوازنقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في ظل احترام االلتزام العام باأو

لسياسية وتعبير الجمعيات والمنظمات اوتبث الحصص المنتظمة المخصصة للتعبير المباشر للتشكيالت 

من ، والحصص ذات الطابع الديني والشعائر، النقابية التي لديها سلطة تنفيذية على الصعيد الوطني

  .ن هذه المواد حرية التعبيريتبين م، إليك المرسوم في الملحق) 17-16-15(ضمن المواد 

للمؤسسة حرية ) 37(منح المرسوم في مادته ، لتزامات المتعلقة باإلشهارضمن الفصل الخامس نجد اإل

حدد أخالقيات  ،برمجة وبث بالغات اإلشهار التجاري للعالمات واإلشهار الجماعي وذي المنفعة العامة
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فينبغي أن يكون محتوى البالغات اإلشهارية م، اإلعالالمهنة والتي تعد جزأ ال يتجزأ من الحق في 

وأن تكون ، واحترام األشخاص وال يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة، مطابقا لمقتضيات الصدق واللياقة

   من شأنها أن تثير الرعب  أومن مشاهد العنف و، أو الجنسيخالية من جميع أشكال الميز العنصري 

  .1ناوالته أو التهور أو زاتاوالتجتحرض على  أو

 أوالفلسفية  أوكما ال تتضمن أي عنصر من العناصر التي من شأنها أن تخدش القناعات الدينية  

السياسية لدى المشاهدين كما ال ينبغي أن يستغل اإلشهار بأي حال من األحوال قلة تجربة األطفال 

، يلحق ضررا بتفتحها وأن يحترم كل بالغ إشهاري شخصية الطفل و أال، سذاجتهم أو هقيناوالمر

ويعتبر اإلشهار وسيلة اتصالية تحتوي على رموز اتصالية له ، )42-41-40-39-38(ضمن المواد 

  .قيمته األخالقية

والخدمات والقطاعات  بالمنتجاتالبالغات اإلشهارية الممنوعة من البث المتعلقة ) 45(حددت المادة 

الحد األقصى المخصص ) 46(كما حددت المادة التي تكون محل حظر تشريعي وتنظيمي  اإلقتصادية

وهذا حتى ال يكون ، أربع دقائق عن كل ساعة من البث في المعدل سنويا زاوتتجلإلشهار ال ينبغي أن 

ية األخرى واألخبار التي تبث وبالتالي على حساب الحق اإلعالمعلى حساب الوقت المحدد للحصص 

  . 2للجمهور اإلعالمفي 

الذي يحول المؤسسة  1991أفريل  20الصادر في  102- 91لتنفيذي رقم المرسوم ا -2-3-3

  الوطنية اإلذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية لإلذاعة المسموعة 

                                                
 19،العدد1991افریل  20تلفزیونللالخاص بالمؤسسة العمومیة  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة الجزائریة ، دفتر الشروط -1
  .626 - 621ص، -،الجزائر،ص1991افریل 24یوم الصادرة،
  .627-626، ص -للتلفزیون، نفس المرجع السابق، صالخاص بالمؤسسة العمومیة  الشروط ردفت -1
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لية لمضمون هذا المرسوم نالحظ أن ما جاء فيه تقريبا قد نص عليه المرسومان ومن خالل القراءة األ

ل من هذا المرسوم التسمية والهدف والباب األ جاء ضمن .المتعلقان بمؤسسة التلفزيون العمومية

  .والمقر

 146-86تحول مؤسسة اإلذاعة الوطنية المسموعة المحدثة بموجب المرسوم رقم  لىوالمادة األ

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى المؤسسة  1986جويلية  1المؤرخ في 

  مومية تقدمها اإلذاعة من خالل برامجها للجمهوربمعنى أن الخدمة الع، العمومية لإلذاعة المسموعة

يم البرامج كسلعة يحكمها قانون العرض والطلب والجمهور مستهلك دالطابع التجاري والصناعي تق أما

وهو الحكم والمرجع في تحديد مصالحه ورغباته التي يمكن أن يشبعها بشكل أفضل إذا كانت لديه ، لها

لتي يحتاجها من بين أكبر عدد ممكن من مصادر العرض البديلة حرية اختيار الخدمة اإلذاعية ا

ية للمؤسسة و الحق في اإلعالميعني توسيع الحرية  ، مماالمنافسة الحرةوالمتاحة من خالل منطق 

  : اإلذاعة  مهامعن  )06(المادة  نصت.اإلعالم

المتعلقة بالحياة عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج اإلذاعية  اإلعالم -

 .الدولية أوالمحلية  أوالجهوية  أوالوطنية 

 .ضمان التعددية وفقا لألحكام الدستورية والنصوص الالحقة لها -

 اإلجتماعيةباحتياجات التربية والترفيه والثقافة لمختلف الفئات  إمكانياتهاالوفاء في حدود  -

 .ا وتطوير المبادرة لدى المواطنيناء معارفهمقصد إن

 .األعمال الفكرية وبثها إنتاجفي تنمية  المساهمة -

المساهمة بجميع السبل والوسائل في توسيع ، تشجيع التواصل االجتماعي في السياق التعددي -

 .التواصل
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تطوير الثقافة الوطنية بجميع مكوناتها و  غة الوطنية وتطويرها والنهوض بهاالدفاع عن الل -

 .وترقيتها

والتكيف مع تطور التقنيات  وتنميتهاوصيانتها  اإلنتاجيةل وسائلها الغالقيام باست -

 .المحفوظات اإلذاعية وحفظ والتكنولوجيات

المدير العام للمؤسسة وفقا لألحكام القانونية والتنظيمية  فكلي "من المرسوم على أن )13( المادةنصت 

 1."يس المهنية وقواعد أخالق المهنةالمعمول بها على تحسين نوعية البرامج اإلذاعية واحترام المقاي

الذي يتضمن منح امتياز  1991أفريل  20المؤرخ في  103- 91المرسوم التنفيذي رقم  -2-3-4

عن األمالك الوطنية العقارية والمنقولة والصالحيات واألعمال المرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إلى 

  المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة

اإلعالم  إلى التزامات والتقيد بها يؤديالمرسوم تجسيد الحق في اإلعالم فقد تضمن  نجد ضمن مواده

من هذا المرسوم تنص صراحة على ضمان المؤسسة ) 04(الفعال والموضوعي والصادق ، المادة 

وتوصيات مجلس اإلعالم، وهذا  ستقالليةفي المعالجة واإل المساواةالتعبير التعددي في ظل احترام مبدأ 

تسهر المؤسسة على احترام اإلنسان والكرامة ) 05(من حرية التعبير لتيارات الفكر ، أما المادة يض

بين المواطنين دون تمييز جنسي، كما تسهر على حماية األطفال والمراهقين منهم وهذا ما  والمساواة

سسة نصت على ممارسة حقوق التصحيح والرد للمؤ) 06(دعت إليه النصوص الدولية ، المادة 

على المؤسسة أن تقوم بترقية اللغة الوطنية على مستوى ) 07(العمومية لإلذاعة، كما نصت المادة 

مع التحوالت التقنية الحديثة والقيام تسهر المؤسسة على التكيف ) 08(المادة  وسائل اإلنتاج والبث،

حصل على كل جديد في المواطن من حقه في اإلعالم أن يف ،بأعمال البحث في ميدان اإلبداع اإلذاعي

نصت  ولن يكون هذا إال بالتقنيات الحديثة ومواكبة المؤسسة لهذه التحوالت، ،اإلعالم وإطالعه عليه
                                                

، العدد 1991افریل  20 لإلذاعةمومیة الخاص بالمؤسسة الع الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة الجزائریة،القانون األساسي -1
  .629 -628ص، -،ص1991افریل ،الجزائر،24یومالصادرة،19
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بجميع  إشعاعهايجب على المؤسسة أن تشجع على بث الثقافة الوطنية وعلى انه ) 10(المادة 

ى المؤسسة أن تعرف تعين علي )11(المادة تها وعناصرها، وعلى تطويرها، وترقيتها،اخصوصي

ت البث األجنبية، كما خصصت ابالتراث الثقافي والحضاري للجزائر، وبتطلعات شعبها عن مختلف لغ

للعالمات واإلشهار  ياإلشهار التجارالتزامات تتعلق باإلشهار بالسماح للمؤسسة ببرمجة وبث بالغات 

  .1الجماعي وذي المنفعة العامة

شهارية مطابقا لمستلزمات الصدق واللياقة واحترام األشخاص، وال البالغات اإل على أن يكون محتوى 

لية من جميع أشكال الميز العنصري أو الجنسي ايمكن أن يمس بمصداقية الدولة ويجب أن تكون خ

    أو التهور التجاوزاتومن مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على 

ال تتضمن البالغات اإلشهارية بأي حال من "تنص على أن ) 39(لمادة ا).38(المادة  التهاونأو 

، كما "سياسية لدى المستمعينالاألحوال عنصرا من شأنه أن يخدش القناعات الدينية أو الفلسفية أو 

بفئة األطفال والمراهقين إذ ال ينبغي أن يستغل اإلشهار بأي حال من األحوال قلة ) 40(اهتمت المادة 

سذاجتهم ، وتتخذ المؤسسة التدابير الالزمة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الدولية تجربتهم و

مع هيئات اإلذاعات المسموعة المعنية قصد ضمان استمرارية  التعاونوتنفيذها، وإبرامها اتفاقات 

   2.االتفاقات التي سبق أن أبرمتها وتسهر على ترقية التبادل مع هيئات اإلذاعات األجنبية

الذي يحول  1990أفريل  20المؤرخ في  104-91المرسوم التنفيذي رقم  -2-3-5

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  "وكالة األنباء الجزائرية"الوكالة الوطنية البرقية للصحافة

 وتجاري 

                                                
، العدد 1991افریل  20 لإلذاعةالخاص بالمؤسسة العمومیة  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة الجزائریة،دفتر الشروط -1

  .632،الجزائر،ص،1991افریل 24یوم الصادرة،19
  .635-634ص، -ص ، ذ.س.لإلذاعة،مالخاص بالمؤسسة العمومیة  دفتر الشروط -1
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مومية تعتبر وكالة األنباء مثل المؤسسة العمومية السمعية البصرية اإلذاعة والتلفزيون مؤسسة ع      

فنصت على أن المؤسسة  (2) أما المادة، (1)هذا ما نصت عنه المادة ، ذات طابع تجاري وصناعي

تتمتع بالشخصية المعنوية في القانون العام وباالستقالل في التسيير اإلداري والمالي تخضع لقواعد 

  .يرغوتعتبر تاجرة في عالقاتها مع ال القانون العام في عالقتها مع الدولة

مهمة الخدمة العمومية باإلضافة إلى مهام  "وكالة األنباء الجزائرية"  خالل مهامها تمارس مؤسسة ومن

كحرصها على البحث على عناصر إعالم كامل وموضوعي  اإلعالمأخرى تجسد مفهوم الحق في 

يجسده  اإلعالمالحق في  1990من قانون ) 02(في الخارج وكما نصت المادة  أوسواء في الجزائر 

  .ق المواطن في اإلطالع بكيفية كاملة وموضوعيةح

وضعه بمقابل تحت تصرف المستعملين وأجهزة الصحافة  و اإلعالمالقيام بجمع هذا  -

 .والمشتركين

ي والثقافي قتصادتطوير إنتاج األخبار العامة والمتخصصة ذات الطابع السياسي واإل -

وما جاء به المرسوم ضمن ، وأعمالها وانجازاتها ال سيما قصد التعريف بوقائع الجزائر   واالجتماعي

 القانونية لألحكامفي إطار مهمتها وطبقا "وكالة األنباء الجزائرية"تكلف الوكالة الوطنية ) 04(المادة 

والتنظيمية الجاري بها العمل ضمان استغالل وسائلها التقنية المتعلقة بإنتاج األخبار المكتوبة والسمعية 

وترقية بنك ، كما تضمن صياغة هذه الوسائل وتطويرها، عها مهما يكن سندهاوتوزي، البصرية 

وتطوير هذا البنك والمحافظة ، اآللي اإلعالممعطيات إعالمية على اختالف طبيعتها تحفظ بوسائل 

باالستعانة  أو والقيام بتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بوسائلها الخاصة، عليه

  .والمؤسسات المعنيةبالهيئات 

ربط ، واالحتياجاتالمراسلين في الجزائر وفي الخارج حسب  أوتنظيم شبكة من المكاتب  -

عالقات تعاقدية مع كل مستعمل مواطنا كان أم أجنبيا لضمان تحويل أخبارها وتوزيعها عن طريق 
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 مع الوكاالت والهيئات ناوتعاتفاقية  أو اتفاقوإبرام كل ،والتكنولوجيات المالئمة ،الوسائل التقنية 

البنود التي تنص على الوسائل التي تساعد الوكالة من المرسوم  تضمن، لصحافية األجنبية المماثلة ا

 اتفاقيات وبالتالي تسهم في الحصول على المعلومات أوبشرية  أوسواء كانت مادية  اإلعالمجمع 

  1 .نباءاإلعالم وممارسته من طرف وكالة األ وتحقيق مبدأ الحق في

 

الذي يتضمن  1991أفريل  20المؤرخ في  105-91المرسوم التنفيذي رقم  -2-3-6

منح إمتياز األمالك الوطنية والصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة واإلعالم 

رية وكالة األنباء الجزائ - إلى المؤسسة العمومية للصحافة واإلعالم المسماة الوكالة الوطنية

 ).ج.أ.و(

 أنتنص على ) 02(منها المادة  اإلعالمالحق في  تجسد، التزامات عامة وخاصة  تضمن دفتر الشروط

تمارس المؤسسة مهمتها كخدمة عمومية وتوزع أخبارها على مجموع التراب الوطني وفي الخارج 

  .اإلعالمفي قهم من ح الخارجي أووهذا النص يتضمن تمكين المواطنين سواء على المستوى الداخلي 

تتولى المؤسسة مهمة التزويد بالمعلومات حول جميع الوقائع المرتبطة بالحياة  أن )03(أما المادة 

ية واستقالليتها اإلعالمكما يتعين عليها أن تضمن التعددية  .الجهوية والوطنية والدولية و المحلية 

في المعاملة وتوصيات المجلس األعلى  اةواالمسوالتعبير عن تيارات الفكر والرأي في ظل احترام مبدأ 

  . لإلعالم

تجمع المؤسسة كل األحداث والمعلومات والتعاليق والوثائق المكتوبة  فنصت على أن  )05(أما المادة  

في الخارج وتعالجها وتوزعها في ظل احترام قواعد أخالقيات  أوالمصورة سواء في الجزائر  أو

العمومية الموكلة إليها وفي إطار العالقات التعاقدية التي تربطها ومتطلبات مهمة الخدمة ،المهنة 
                                                

 19، العدد1991افریل  20 بوكالة األنباء الجزائریة  الخاص الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة الجزائریة،القانون األساسي -1
  .636،ص،1991افریل ،الجزائر،24یوم الصادرة،
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تحرص المؤسسة على التكيف مع التحوالت  نصت على أن )06(أما المادة  ،بمجموع المستعملين

البرقي فلن يتحقق الحق  اإلعالمالناجمة عن التقنيات الحديثة والقيام بعمليات تحسين الخدمة في ميدان 

هاته المراسيم خاصة  .1األحداث والمعلومات دون التحاق الوكالة بالتطورات التقنية وجمع اإلعالمفي 

 ةالمنظمبالنسبة للمراسيم  بمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الجزائري ووكالة األنباء العمومية ، أما

م ل الشروق، للصحف الخاصة الخبروالقوانين األساسية الشعب لمؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة ل

في األخير نشير  .اإلعالمنجد فيها أي مادة تنص على دور الصحيفة في تمكين المواطن من حقه في 

فبعد دخول الجزائر في عهد التعددية ، 1990مارس  19المؤرخ في  90 – 04المنشور رقم إلى 

كتوبة وبدأت الصحافة الم، يةاإلعالمبدأت تبرز معالم التعددية  1989السياسة التي أحدثها دستور 

بتشكيل  هذا المنشور سمح  .يتمثل في تدعيم الصحافة المكتوبة لهذه التعددية، تعرف تغيرا جذريا

حتى البقاء في الصحف التابعة للدولة مع ضمان دفع أجورهم لمدة تقارب سنتين  أوصحف مستقلة 

وبة الخاصة فمن خالل إنشاء دور الصحافة المكت عن الصحف الحكومية التي يعملون فيها اوانفصلو

للتعبير عن الرأي حيث تعتبر خطوة مميزة  اإلعالممن خالل هذا المنشور نالحظ أنه ضمن الحق في 

ية التي انفردت بها مؤسسات الصحافة المكتوبة دون سواها من اإلعالمفي مجال التجربة الجزائرية 

  .ووكالة األنباء.السمعية البصرية، ية األخرىاإلعالمالمؤسسات 

تضمن إنشاء لجنة تسهر على  1990أفريل  20المؤرخ في  90- 05المنشور الحكومي رقم ا أم      

من خالل تقديم الدعم المالي والقانوني ،  نتقاليةي في الفترة اإلاإلعالمالسير الحسن والمتابعة لألداء 

ير كما تقرر دعم وتطو ،ياإلعالمتزويدها بالمقرات لممارسة العمل  ،ومستقلة  يناوعنلبروز 

كما نص  ، إمكانيات القطاع العمومي خصوصا من حيث آالت الطبع لسد حاجيات كل الصحف

  تقديم مساعدات خاصة من طرف الدولة للدوريات ذات الطابع الثقافي والعلمي على المنشور أيضا 
                                                

 19، العدد 1991افریل  20 وكالة األنباء الجزائریةالخاص ب ائریة الدیمقراطیة،الجریدة الرسمیة الجزائریة،دفتر الشروطالجمھوریة الجز -1
  .640،ص،1991افریل ،الجزائر،24یومالصادرة،
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وتعددت الصحف وأدى ذلك إلى ظهور ثالثة أنواع من  يناوالعنتنوعت  1990صدور قانون ب

  :ي ظل هذا االنفتاح النشريالدوريات ف

  1.تتصرف فيه الدولةلذي تنتمي إلى القطاع العام ا :العمومية الصحافة -

 

مستقلة  يسياسية، فهنزعة  أوب تمارس نضاال أو تحيزا ألي حزأي  :الصحافة المستقلة -

 .عن الدولة

همتها كما تعرف بالصحف الملتزمة وم، تعتبر من عائلة صحف الرأي: الصحافة الحزبية -

  .2مذهب معين أولى الدفاع عن حزب معين واأل

الذي يحدد النظام  2008ماي سنة  10المؤرخ في  140- 08المرسوم التنفيذي رقم  -2-3-7

 :النوعي لعالقات العمل المتعلقة بالصحفيين

صدرعن    يعتبر احد النصوص المنظمة للمؤسسات اإلعالمية يتضمن حقوق وواجبات الصحفيين ،

 1990 اإلعالموقانون  ،ئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ووفقا لعدة مصادر منها الدستورطريق ر

تطبق أحكام هذا المرسوم على كل  أن،ل أحكام عامةولفصل األمن  ا )2( نصت المادة ،العمل  قانونو

 أو الصحفيين األجراء الدائمين والمتعاقدين الذين يمارسون في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة

 نياومعكما تطبق أقسام هذا المرسوم أيضا على ، المنشأة من أحزاب سياسية وكذا مراسلي الصحافة

  .الجماعية اإلتفاقيةفي  قائمتهم ين تحددذالصحافة ال

على تطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني على ) 3(أكدت المادة 

  .المستخدمن نشاطهم وطبيعة عالقة العمل التي تربطهم بجهاز الصحافة كل الصحفيين مهما كا

                                                
 .33 - 32 ،ص -ذ،ص.س.م، نور الدين تواتي - 1
  
  .33  ،، صذ.س.م نور الدين تواتي، - 2
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  :في إطار عالقة العمل دون اإلخالل بالتشريع والتنظيم المعمول بهما) 5(يحق للصحفي حسب المادة 

الحصول على بطاقة تعريف مهنية خاصة بالصحفي الدائم والتي يحدد شكلها وشروط تسليمها عن  -

  .طريق التنظيم

رية التعبير وكذا االنتماء السياسي على أال يمس التصريح العلني عنها بالمصالح المعنوية ح -

 1 .لجهاز الصحافة المستخدم

 .لتعديلباكانت صفة القائم  ات جوهرية مهمرفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديال  -

في  ةحسب الشروط المحددالملكية األدبية والفنية والعلمية على مؤلفاته والحق في نشرها  -

   .امتشريع والتنظيم المعمول بهللعقد العمل وطبقا 

استفادة الصحفي من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر االستثنائية التي قد يتعرض  -

المخاطر  أووفي حالة وجوده بمناطق النزاعات والتوترات  ،لها في إطار ممارسة أنشطته المهنية

جهاز ، ال يعفي عقد التأمين هذا بأي حال من األحوال، جهاز الصحافة المستخدم والمكتتب من الكبرى

المستخدم من االلتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بحوادث العمل واألمراض 

 .المهنية

 .التكوين المتواصل -

دعم وتسهيالت الضغط للحصول على  أوالحماية من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف  -

 .السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه

رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مسؤوله في جهاز  -

 .الصحافة المستخدم

                                                
، الذي يحدد 2008ماي  10المؤرخ في  140-08يمقراطية الشعبية، وزارة االتصال، المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الد -2

  .9، ص،2008النظام النوعي لعالقات العمل المتعلقة بالصحفيين، المركز الوطني لوثائق الصحافة واإلعالم، الجزائر، 
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صحفي الجماعية بالنسبة لل اإلتفاقيةستفادة من الترقية في حدود الشروط المحددة في اإل -

، ومن واجباته عدم نشر أي خبر من شأنه اإلضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصداقيته، الدائم

ويجب حصوله على موافقة مستخدمه قبل كل التزام بالتعاون بأي شكل من األشكال مع أي جهاز 

   . صحفي أخر

ة إبرام عقد الصحاف ناومع أواشتراط توظيف كل صحفي ، عالقات العمل تحدد )09(المادة 

  . 1عمل كتابي مهما كانت طبيعة عالقة العمل

المبرم بين الجهاز الصحفي المستخدم ) 11(المادة حسب  يجب أن يتضمن عقد العمل        

 و، الصحافة على الخصوص طبيعة عالقة العمل والتصنيف المهني ومكان العمل ناومع أو والصحفي

 1990دون اإلخالل بأحكام القانون  .تعويضات المستحقةوكذا المكافآت وال ، كيفيات دفع األجرة

الصحفي الذي يعمل أيام  نصت على أن يستفيد )19(المادة ، المتعلقة بعطل وأيام الراحة القانونية

  2 .الجماعية اإلتفاقيةالراحة القانونية من راحة تعويضية حسب الشروط المحددة في 

من القانون المتعلق بعالقات ) 114(الجماعية حسب المادة  اإلتفاقية :الجماعية اإلتفاقيات - 4 - 2

وتبرم ، اتفاق مكتوب يتضمن شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية"العمل هي 

  .3"داخل الهيئة المستخدمة الواحدة بين المستخدم والممثلين النقابيين للعمال 

ونصوصها  اقوانينه اخترناة بالمؤسسات اإلعالمية التي الخاص اإلتفاقياتلجميع  ءتنااقرمن خالل     

  :نذكر منهافي العينة الحظنا أنها تتضمن تقريبا نفس الحقوق والواجبات للصحفيين  التنظيمية

                                                
-ص.ذ.س.م النظام النوعي لعالقات العمل المتعلقة بالصحفيين ، ذي يحددال2008ماي  10المؤرخ في  140-08المرسوم التنفيذي رقم   -1

   .  16 - 12ص

  . 16ذ،ص،.س.، مالنظام النوعي لعالقات العمل المتعلقة بالصحفيينالذي يحدد2008ماي 10المؤرخ في  140-08المرسوم التنفيذي رقم  -1
المتعلق بعالقات العمل ،العدد  1990افریل 21المؤرخ في11-90،القانون رقم ةریالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،الجریدة الرسمیة الجزائ -2

  .572،الجزائر ،ص ،1990افریل 25 م،الصادرة یو17
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 كذلك االنتماء ، والفكرية والسياسيةللتعبير عن قناعاته ، حرية الرأي حق أساسي مكفول للصحافي -

الجماعية  اإلتفاقيةمن  )8(نصت المادة،إذ فله الدستور وقوانين العمل النقابي والسياسي حق أساسي يك

المتعاقدة التي تؤكد على حرية الرأي الذي يتمتع به كل  األطراف إن"الخاصة بوكالة األنباء الجزائرية 

ال يمس بمهمة الخدمة  أنيجب مهما كان الحال  ، وصحفي تتفق على أن التعبير عن هذا الرأي عالنية

ممارسة  في إن الصحفي المهني ملزم" اإلتفاقيةمن نفس ) 9(فيما نصت المادة " ج أ، ومية ل و،العم

  :مهنته بالسهر على االحترام الصارم ألخالقيات المهنة يجب عليه بالخصوص أن

  يحترم الحقوق الدستورية والحريات الفردية للمواطن  -

  ج  أ، ل و، العمومية الخدمة مهمة إطار في، يوموضوع كامل  إعالم الدوام على الشاغل شغله يكون -

 اإلنتحال،ووالعنفالالتسامح   يمتنع عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتمجيد العرقية و -

          شخصية عن استخدام السمعة المعنوية المرتبطة بالمهنة ألغراض يمتنع، والقذف  اإلفتراءو

أن  تي بقدر ما يتحلى به إزاء أي ضغط خارجي وال يمكن له يتحلى بروح النقد الذا ،وأو مادية

   .يتهرب من مسؤولياته باالختفاء وراء تعليمات أو نشاطات تخص أخر

إن حق الوصول إلى مصادر الخبر معترف به لكل الصحفيين المهنيين في ): "10(فيما نصت المادة 

  1."ن الخبر صحيح و،ا،ج ولكل صحفي الحق في االحتفاظ بمصادر خبره إذا ما كا

  )20(، )19(الجماعية لجريدة الشعب ضمن المواد اإلتفاقيةنفس هذه الحقوق والواجبات ضمن 

)21.(2  

كل  ضدو ، االحترام الكامل الشخصي والمعنوي  والحماية ضد كل أنواع التمييز داخل المؤسسة -

ومن حقوق الصحفيين ، واجباتهمأو قذف أو استغالل لكل الصحفيين أينما وجدوا أثناء تأدية  إعتداء

الوقاية الصحية  ، األجر المستحق اإلقتصادية، و  اإلجتماعيةو الحقوق ، االستفادة من التكوين والترقية

                                                
  . 9،ص ،1992االتفاقیة الجماعیة الخاصة بوكالة األنباء الجزائریة  -1
  .15 -13ص، -،ص2011ة بجریدة الشعب صاالتفاقیة الجماعیة الخا -2
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نصت  والحق في اإلضراب،، ، الحق النقابياإلجتماعيةالتأمينات ، والسالمة والطب المهني،العطل

ممارسة  :يتمتع الصحفيين بالحقوق التالية "الجزائري الجماعية للتلفزيون  اإلتفاقيةمن ) 12(المادة 

، الضمان االجتماعي، والتقاعد، المشاركة في المؤسسة اإلعالمية، التفاوض الجماعي  ، الحق النقابي

من ) 13(، كما نصت المادة "اللجوء إلى اإلضراب ، الراحة، وطب العمل، الوقاية الصحية واألمن

احترام السالمة البدنية ، التشغيل الفعلي: يأتي إطار عالقة العمل  ما يحق للصحفي في اإلتفاقيةنفس 

الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم   والمعنوية وكرامتهم

اإلجتماعية، الخدمات  ، الدفع المنتظم لألجر المستحق ، واستحقاقهم،التكوين المهني والترقية في العمل

الجماعية  اإلتفاقياتنجد هذه الحقوق نصت عنها  .1كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا

 ،)107(، األجر)90( ،)89(اإلذاعة الجزائرية ضمن المواد  الوقاية الصحية واألمن المادة ، األخرى

  2).150( ،)149(،الحق النقابي المادة)123(التكوين والترقية المادة  ، )108(

تضمنت الحقوق التي نص عنها  نرى أنها الجماعية اإلتفاقياتمن خالل تحليلنا لمحتوى مواد       

المرسوم الخاص بعالقات العمل الخاص بالصحفيين هذه الحقوق ضرورية تمكن الصحفي من تأدية 

 وما يالحظ ضرورة مراجعة، عمله المتمثل في جمع المعلومات وتمكين المواطن من حقه في اإلعالم

منها بطاقة  اإلتفاقياتلتضمن كل الحقوق للصحفيين والتي ال يظهر لها اثر في هذه  اإلتفاقياتهذه 

 اإلقتصاديةو اإلجتماعيةالحقوق  إلى باإلضافةوالفنية والعلمية ، والفكرية األدبيةالصحفي، الحقوق 

شرط الضمير بحيث وتكريس ، والسكن اإلجتماعيةوالتي ال يستفيد منها كل الصحفيين مثل الخدمات 

  . اإلعالميةبكل ما يحدث في المؤسسة  إعالمهوضمير يتم  رأينه صاحب إيتم التعاقد معه على 

مجموعة من القواعد  "أنها اإلعالمتعريفها في قاموس الصحافة و ورد: المهنةأخالقيات  - 5 -  2

تحدد القواعد وتراقب  حيث أعضائها،والتي وضعتها مهنة منظمة لكافة  ،المتعلقة بالسلوك المهني
                                                

  .    18 -12ص، -،ص2002الجماعیة الخاصة بالتلفزیون الجزائري االتفاقیة  -1
  51-25ص، -،ص2005االتفاقیة الجماعیة الخاصة اإلذاعة الجزائري -2
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معوضة للتشريع وتطبيقاته من  أووهي أخالق جماعية وواجبات مكملة ، تطبيقها وتسهر على احترامها

   1."قبل القضاة

أنها تلك االلتزامات األساسية التي يجب ) John honbreg(  "جون هوهنبرج األمريكي "عرفها كما

الوصول إلى تغطية منصفة وشاملة  أجلة العمل من أن يتحلى بها كل صحفي والمتمثلة أساسا بضرور

عن طريق احترام ، صادقة وواضحة مع مراعاة حماية المصادر وتحقيق الصالح العام ال غير، ودقيقة

ليلى عبد  "حسب و 2."القانون وحقوق الحياة الخاصة لألشخاص وتصحيح األخطاء في حال وجودها

وحرية الوصول إلى اإلعالم، فاهيم مثل ضمان حرية تشير قواعد السلوك المهني إلى م" المجيد

العرض المشوه للحقائق وعدم  أوعدم تحريف الوقائع ، الصدق، الدقة، المعلومات الموضوعية

الدينية  و وتجاه المجتمعات القومية والعرفية، اإلنصاف والمسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه

والقذف وانتهاك ، عن التشهير واالتهام الباطل اإلمتناعم وضرورة والحفاظ على السال، واألمة والدولة

وحق الرد والتصويب واحترام السرية ستقاللية، مبرر والنزاهة واإل أوالحياة الخاصة دون سند 

ي في مختلف اإلعالمإن أهمية األخالقيات المهنية إنها تعد بمثابة توجيهات داخلية لقرارات .  3المهنية

كما تحدد اإلطار العام الذي من خالله يستطيع ، ضوعات التي يواجهها في العمل المهنيالمواقف والمو

أن يتفاعل مع الظروف المحيطة وطبيعة األخبار ، كحامل إيجابي وفعال للمعلومة اإلعالمرجل 

فإذا كانت الحرية هي إحدى وجهي العمل  4.والحقائق والجمهور أي مراعاة حقوق المرسل والمستقبل

                                                
 .17ص، ، 1991 لبنان،المجلس للغة الفرنسية،  ،واإلعالمقاموس الصحافة مصطفى حسان، عبد المجيد البدوي،  - 1
 .51 ،ص ،1996كمال عبد الرؤوف ، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة ، :  تر،  الصحفي المحترفنبرغ، هجون هو - 2
 .98ص،  ،2000، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ،  الصحافة في الوطن العربيليلى عبد المجيد،  - 3

, l’armatton, rorismeles enjeux éthiques de l’écriture de presse et la mise en mots du terRoselyne Koren,  - 4
paris, 2001, p-p. 144 – 145. 

94 



ألخالقيات المهنة مجموعة من المبادئ نجدها تشترك في  و1.ي فإن وجهها اآلخر هو المسؤوليةالصحف

   :يفتتلخص هذه المبادئ  ،أخالقيةكل مدونة 

مثل ، وكذا الدفاع عن الوسائل الكفيلة بتحقيقه، احترام حق إعالم المواطنين والدفاع عنه -

التفرقة بين الحدث ، دقيقة والنزيهة والكاملةوال، نشر المعلومات الصحيحة، احترام مصادر الخبر

  .وسائل نزيهة في الحصول على المعلومات واستعمال والتعليق

  الصحة البدنية الحق في الكرامة والشرف و ،احترام حقوق المواطنين والدفاع عنها -

ات البعد واحترام الشخصية بما فيها ذ، وحق الرد اإلعالمالحق في التعبير في وسائل ، والمعنوية

 .العمومي

 أوالتمييز العرقي  أوالحفاظ على الجانب االجتماعي بعدم الدعوة إلى العصيان المدني  -

 2.العنصري

في الملتقى الدولي حول أخالقيات الممارسة الصحفية في  ألقيتمن ورقة  "بومعيزة السعيد"حسب      

حديث عن أخالقيات و آداب المهنة  لم يكن هناكفي الجزائر  ،1989أنه قبل ، عالم عربي متحول

خدمة برامج النظام السياسي في ألن الصحافي في ذلك العهد كان مجرد موظف ،الصحفية 

ية بادرت السلطات العمومية بوضع قوانين لتنظيم اإلعالمولكن بعد التعددية السياسية و، وإيديولوجيته

در أخالقيات المهنة الصحفية في الجزائر يعتبر تعدد مصا، ية وفق المرحلة الجديدةاإلعالمالعملية 

في المجتمع واحتكار الدولة لقطاع السمعي  اإلعالمانعكاسا لطبيعة النظام السياسي وتصوره لدور 

  :البصري وازدواجية ملكية الصحافة المكتوبة عمومية وخاصة وهي كما يلي

                                                
 .27،، ص 2003اإلسكندرية،  ،، دار الجامعة للنشرالمسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفيةخالد مصطفى فهمي،  - 1

, edition du Bruxelles, Bruxelles, 1993. éthique de l’informationBois libois,  - 2 
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تحدد الحقوق  ما ذكرناه آنفا من مواد و 1990  اإلعالمقانون : السلطة العمومية -

  1 .والواجبات

صوت أعضاء النقابة الوطنية للصحافيين  2000أفريل  13بتاريخ  :المنظمات المهنية -

  .ل وثيقة تتضمن أخالقيات وقواعد المهنة للصحافي في الجزائرأوالجزائريين على 

 ع، التمتوحق المؤلف، حق التكوين، حق الوصول إلى مصادر الخبر: التالية الحقوق تضمنت الوثيقة

 نالضمير، وقانو ععمل فردي، داف دالضرورية لممارسة مهنته، وعقالمهنية بالشروط اإلجتماعية و

  .أساسي مهني للصحفي

التفريق بين ، احترام الحياة الخاصة لألفراد والشخصيات العمومية:واجبات تتمثل فيأما ال

تصحيح أي ، عدم نشر اإلشاعات،النتماء التعليق وا والرأي و اإلعالمالدفاع عن حرية ، الخبر والتعليق

عدم تقبل موارد مالية ،القائم باإلشهاروعدم الخلط بين مهنة الصحفي ،عدم صحته منخبر إذا تم التأكد 

  2 .من قبل الناشرين

ية العمومية مثل التلفزيون واإلذاعة اإلعالمتشير اللوائح التنظيمية للمؤسسات : يةاإلعالمالمؤسسات  -

أما بالنسبة للجرائد  3.قواعد المهنة لتكون دليال للصحافيين نباء إلى بعض مبادئ أخالقياتووكالة األ

ية الصحفية في الجزائر ما اإلعالمواليوميات فإننا ال نجد نصوص وأخالقيات المهنة خاصة بالمؤسسة 

 2005ي جانف 3وذلك يوم  ، مدونة أخالقيات المهنة الصحفية عدا جريدة الخبر التي وضع صحفيها

ل ببن "الخبر"أهم ما جاء فيها إيمانا منا نحن صحفيي ،  "الخبر"حملت الوثيقة اسم ميثاق شرف صحفي 

                                                
: في الملتقى الدولي حول ألقيتحالة التلفزيون الجزائري، ورقة : عيزة، أخالقيات وآداب المهنة في تلفزيون الخدمة العموميةالسعيد بوم - 1

                      .  9 -  8، معهد علوم األخبار ومؤسسة مونراد، تونس، ص 2009أخالقيات الممارسة الصحفية في عالم عربي متحول أفريل 
08/03/ 2010                        :10 9                                                          www.arabmediastudies.net                                      

أنظر الموقع . 2 – 1، ص 2000أفريل  13لواجبات، الجزائر، ميثاق أخالقيات المهنة للصحفيين الجزائريين، بيان الحقوق وا - 2
charte d’éthique et déontologie des journalistes Algériens  list.com/English/Ethiqalgerie.htm-http://www.press

15 :30                                                                                       26 / 1 / 2011   
 . 9م،س،ذ ، ص،حالة التلفزيون الجزائري : أخالقيات وآداب المهنة في تلفزيون الخدمة العمومية بومعيزة السعيد، - 3
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ورغبة منا في الحفاظ على  ،اإلعالممهنتنا وبالمسؤولية الملقاة على عاتقنا في استيفاء حق الجمهور في 

  :لصارمة للمبادئ واألخالقيات التاليةة واننعتقد أنه من واجبنا المراعاة األمي... رابطة الثقة بيننا 

 تلكوال حدود الستقالليتها إال ، الخبر جريدة حرة ومستقلة، البحث عن الحقيقة ونقلها للقراء -

 .وفقا للدستور الذي يكفل حرية الرأي وحرية التعبير، الحدود المهنية المتعارف عليها دوليا

ساسية لحقوق اإلنسان ومن المسؤوليات هو أحد المبادئ األ اإلعالمإن حق المواطن في  -

 .االلتزام بإمداد القراء بكل المعلومات حول مختلف الوقائع واألحداث، الكبرى الملقاة على عاتقنا

يل المتعلقة بتسيير من اإلطالع على التفاص همكنسنالشعب الذي  حق إن حرية الصحافة هي -

 .1من أية جهة كانت إعتداء أودفاع عنها ضد أي انتهاك و نلتزم بال ،وإبداء الموافقة بشأنها الشأن العام

فير الظروف وتو، الثقة المصداقية، النزاهة، الدقة والموضوعية والمسؤولية في نقل الوقائع -

وتمكينهم من عقود عمل قانونية وأجر مناسب يضمن  ، صحفييهال ستقالليةإلواالمهنية واإلجتماعية 

وتطبيق كل ما هو عليه وازع الضمير وتوجهات الخط االفتتاحي  ،يةاإلقتصادهم تياستقرارهم واستقال

  2. للجريدة

ية جسدت الحق في اإلعالمالقوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات  ننستنتج أ         

الجماعية  اإلتفاقيات ، أوالمراسيم أو  1990اإلعالمقانون  أوسواء كان الدستور اإلعالم ضمن موادها 

لكن نجد ضمن هاته القوانين والنصوص التنظيمية قيود وعوائق على ، المهنة  تقياميثاق أخال أو

ضمن العنصر التالي من  إليهاسنتطرق  اإلعالمالحق في  ىقيدا عل نتكو وبالتاليية اإلعالمالمؤسسات 

  .الدراسة

لى إ اإلعالمية والحق في اإلعالمالقيود و العوائق القانونية المفروضة على المؤسسة  -3

  :يليها فيما نحددالقيود قد اختلفت وتعددت  أن نجد :2012غاية 
                                                

 .04، ص 2005جانفي  5وم األربعاء ي الجزائر،الصادرة،4285،العددميثاق شرف جريدة الخبر، جريدة الخبر  - 1
 .04 ،، صذ.س . مميثاق شرف جريدة الخبر،  - 2
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المتمثلة في الترخيص إلنشاء المؤسسة :يةاإلعالمعلى حرية المؤسسة  القيود اإلدارية -3-1

 .المكتوبة ةالبصرية، والصحاف ة، السمعياإلعالمية

على  1990 اإلعالمون من قان) 56(بينت المادة  :الترخيص للمؤسسة السمعية البصرية  -3-1-1

واستخدام التوترات اإلذاعية الكهربائية ، التلفزية أوأن يخضع توزيع الحصص اإلذاعية الصوتية "

ويمثل هذا االستخدام ، لرخص ودفتر عام للشروط تعده اإلدارة بعد استشارة المجلس األعلى لإلعالم

  ."دولةشكال من أشكال االستغالل الخاص لألمالك العمومية التابعة لل

أن يسلم المجلس األعلى لإلعالم الرخص ويعد دفاتر الشروط المتعلقة "على) 61(فيما نصت المادة 

كما حدد طبيعة ،"أعاله) 5-6(التلفزية كما تنص عليها المادة  باستعمال التوترات اإلذاعية الكهربائية و

  .1"عالمالمجلس األعلى لإل"التي تسلم الرخص  1990الهيئة التي أنشأها قانون 

يحدث مجلس أعلى لإلعالم وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية  ")59(المادة  

 اإلعالمتناقض في قانون  أهم 1993يبقى إلغاء المجلس األعلى لإلعالم سنة  و .2"واالستقالل المالي

ونذكر  .عتبار المهام الموكلة إليهويكاد ذلك أن يكون إلغاء للقانون في حد ذاته خاصة إذا أخذنا بعين اال

إن أمر إصالح التلفزيون اإلعالم أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية و "احمد عظيمي "ما أشار إليه

ال ، في جو الحديث عن التغيير، من طرف كل القوى الوطنية، الجزائري هو مما يجب إثارته اليوم

ية الثقيلة فعال بأن تحررها اإلتصالير من هذه الوسيلة شك أن الوقت جد مناسب ألن تبدأ الجزائر التغي

أمام الخواص الجزائريين  لتدخلها عالم المنافسة بفتح المجاالوصايات وتفرغها من الرداءة و كل من

   3.الجزائريين إلى دفء الوطن وصوره الجميلة إلنشاء قنوات وطنية تعيد

                                                
  .465 ،، ص ذ.س. م ،1990اإلعالم قانون  -2

  .465 ،، ص ذ.س. م ،1990اإلعالم قانون  -1
  الصوت الذي الیصل ..التلفزیون الجزائري:    مدونة الدكتور احمد عظیمي  -2

http://adimiahmed. over-blog.com.             12.6.2011     -      15:00                                                                               
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 يوجب قانون اإلعالم قبل إصدار أية نشرية :بةالرقابة اإلدارية على حرية الصحافة المكتو -3-1-2

توزيعها بإتباع شكليات اإليداع والمتمثلة أساسا في تقديم تصريح مسبق إلى وكيل الجمهورية  أو

كونه جزء من السلطة القضائية لفرض رقابة أولية على ممارسة العمل اإلعالمي  ، المختص إقليما

 إصداريوما قبل السعي في  )30(أقصاه  أجلوزيعها في أومن حيث ت ، سواء من حيث إصدار النشرية

 ،العدد األول على ورق مختوم يوقعه مدير النشرية لقاء وصل ينطوي على مواصفات محددة قانونا

نشرية حر غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح سابق  إصدار إن ")14(بينت المادة 

ل ويسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية وور العدد األفي ظرف ال يقل عن ثالثين يوما من صد

ويجب أن يشتمل ، في ورق مختوم يوقعه مدير النشرة ويسلم له وصل بذلك الحين إقليمياالمختص 

  ."الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع ومواصفات النشرية

، هدف النشرية: شمل التصريح ما يلييجب أن ي،كيفيات التصريح ) 19(كما بينت المادة          

رض التجاري للطابع غال، اسم المدير ولقبه وعنوانه، مكان النشرية، عنوان النشرية ووقت صدورها

، اسم المالك وعنوانه، االقتضاءلغات النشرية غير العربية عند  أواللغة ، المقاس والسعر  وعنوانه

تضيف ) 20(المادة  ، "المؤسسة أوألساسي للشركة نسخة من القانون ا، المؤسسة أورأسمال الشركة 

طة المذكورة في لأعاله يصرح للس 19و 18في حالة أي تغيير يمس المعلومات المبينة في المادتين 

  .أعاله خالل العشرة أيام الكاملة الموالية ) 14(المادة 

دورية وقت توزيعها يجب أن تطبق على النشرات ال "على أنه اإلعالممن قانون ) 25(ونصت المادة 

القانوني المنصوص  باإليداعألحكام المتعلقة ا حسب الكيفيات اآلتية بصرف النظر عن اإليداعشكليات 

  .)ليها في التشريع الجاري به العملع

وقعها مدير النشرة وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص ينسختان من جميع النشريات  -

 .إقليميا
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  .لنشرة وتودع لدى المكتبة الوطنيةاعشر نسخ يوقعها مدير  -

 لإلعالمية العامة يوقعها المدير وتودع لدى المجلس األعلى اإلعالمخمس نسخ من النشرات  -

  1."نسخ يوقعها المدير وتودع لدى الوزير المكلف بالداخلية وخمس

تحقيق  لأجمن  الصحافة،قدرة التدخل اإلداري في مجال حرية بح المشرع الجزائري وسم        

وبالتالي تتمتع اإلدارة بسلطات الضبط ، المصلحة العامة في إطار احترام النصوص الدستورية

فالحجز على الصحف من إجراءات الوقاية المقيدة ، فإنها تمتلك إمكانية الحجز والتوقيف ،2اإلداري

إلى إدارة  حظريجوز لإلدارة في إطار سلطات الضبط اإلداري أن تصدر قرارا بال و لاوالتدلحرية 

 أو عدد وأعداد من الصحيفة بدعوى أنها تنطوي على مقاالت، توزيع ، أوالصحيفة بقصد منع بيع

باعتبارهما 4والوالي  3خول المشرع لرئيس البلدية كما ، أخبار من شأنها تعريض النظام العام للخطر

  .سلطة ضبط إدارية القيام بالحفاظ على األمن والنظام العامين

الداخلية مؤهال للقيام بحجز النشريات وتوقيفها متى كانت مهددة للنظام العام  روزي كما يعتبر      

لوزير الداخلية صالحيات القيام بالحفاظ على النظام العام  94/247فقد منح مرسوم ،واألمن العموميين

في الميادين يمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية صالحيته  "في مادته الثانية والتي تنص 

  5."النظام العام واألمن العمومي... التالية

                                                
  .462 ،460ص،  -ص ،ذ.س.م، 1990اإلعالم قانون   -1

، ص 1995ر النهضة العربية، مصر ، ، دا نظرية الضبط اإلداري في النظم الوظيفية والشريعة اإلسالميةعبد الرؤوف هاشم بيسوني،  - 2
20 . 
 افريل 11،الجزائر،الصادرة يوم 15،العدد1990أفريل  7المتعلق بالبلدية المؤرخ في  90/08القانون رقم الجريدة الرسمية الجزائرية ، - 3

 .494، ص،1990
 11،الجزائر،الصادرة يوم 15العدد ،1990يل سنة رأف 7المتعلق بالوالية المؤرخ في  90/09القانون رقم الجريدة الرسمية الجزائرية ، -4

 .512، ص،1990 افريل
المتضمن تحديد صالحيات وزير  10/08/1994المؤرخ في  94/247الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .15، ص،21/8/94يوم   الصادرة،،الجزائر53، العدد 2الداخلية، المادة
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على إمكانية تمتع اإلدارة  )58(نص في المادة  90/07 اإلعالمزيادة على هذا فإن قانون       

حيث نصت هذه المادة ، المختصة بتسليم رخصة استيراد النشريات الدورية بحجزها تنفيذا لقرار سابق

وم بالحجز المؤقت أعاله يمكن للسلطة المؤهلة قانونا أن تق) 57(ام المادة في حالة عدم احترام أحك "

  ."..لكل نص مكتوب

  :1990وصاية المجالس الحكومية على الصحافة والصحفيين من خالل قانون  -1-3 -3

من خالل المجالس الحكومية التي  اإلعالمفرض المشرع الجزائري الوصاية على حرية الصحافة و

من قانون ) 59(فطبقا للمادة ، وحرية التعبير في الجزائرالمؤسسات اإلعالمية تنظيم  تلعب دورا في

يحدث مجلس أعلى  "جاء فيها، وطريقة تشكيله، لإلعالم األعلىالمجلس  إنشاءتم ، 1990 اإلعالم

 مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تتمثل مهمتها إداريةوهو سلطة  لإلعالم

ق حقوق ييبين بدقة كيفيات تطب:  وبهذه الصفة يتولى ما يأتي ،هر على احترام أحكام هذا القانونسفي ال

         الصوتي اإلذاعييضمن استقالل أجهزة القطاع العام للبث ، التعبير عن مختلف تيارات اآلراء

غة تدعيم النشر والبث بالليسهر على تشجيع و، كل مهنة من مهن القطاع إستقالليةو، التلفزي وحياده و

 . ..."اإلعالمفي سير أنشطة  اإلقتصاديةيسهر على شفافية القواعد ،العربية بكل الوسائل المالئمة

لكن ،  اإلعالمية تاإلعالم للمؤسساالمجلس لديه الكثير من المهام التي تضمن الحق في         

لتعيين لرئيسه وأكثر أعضائه وهذا ما نصت با، وصاية الحكومة عليه وسيطرتها عليه وطريقة تشكيله 

أعضاء يعينهم رئيس ) 3(يتكون المجلس األعلى لإلعالم من اثني عشر عضوا ثالثة ) 72(عليه المادة 

وما ... ، وثالثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، الجمهورية وبينهم رئيس المجلس

فوصاية الحكومة عليه  1.وعضويته التهاودمعن ) 76(و) 75(و) 71(و) 73(جاءت به المادة 

و  مؤسسة اإلعالميةوسيطرته عليه و انسيابه من أعلى إلى أسفل يشكل وصاية تسلطية على حرية ال
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بل انعدم بزوال مهامه ، ويتضح من ذلك أن للمجلس األعلى لإلعالم يكاد دوره ينعدم ،اإلعالمالحق في 

  .1993في أكتوبر 

  التلفزيون ،اإلذاعة،وكالة األنباء ،الخبر(  إدارة المؤسسات اإلعالميةو  اإلطار القانوني -3-1-4

هل ، 1990من قانون اإلعالم  )4(ضمن المادة  نتساءل عن بعض التناقضات  :)الشروق، الشعب 

 اإلعالمممارسة هذا الحق من خالل وسائل  تحدد إذ ،للمواطن  اإلعالمفعال يتم االعتراف بالحق في 

الصحافة ، السمعي البصري( األحزاب يناووعنوالقطاع الخاص ، التابعة للقطاع العموميالجماهيرية 

التلقين المذهبي الذي هو  أو اإليديولوجيةوالدعاية  اإلعالمكما أنه يخلط بين ) المكتوبة ووكالة األنباء

ي نفس وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية اإلعالم بكيفية منقوصة ،ف،أساس الصحافة الحزبية

الباب يتناول واجبات عناوين اإلعالم وأجهزته ،وكيفية صدورها وتنظيمها وفصلها عن الطباعة 

 تقدريعطي للسلطة التنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي  بالنسبة للصحافة المكتوبة ،ثم

 اإلعالموانين حرية بينما ق) يةاإلعالمعبر المؤسسة ( إذاعتها أوبثها  أوضرورتها ووقت نشرها  يه

بشر المعلومات التي يراها المشرع ضرورية لممارسة ) خاصة الحكومة(تلزم السلطات العمومية 

، وبالتالي تجاهل العالقة العضوية بين الملكية والرقابة وبين مضامين 1اإلعالمالمواطن حقه في 

الخاصة تحت رقابة األوساط و الرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم العمومية تحت رقابة الحكومة ،

المالية والتجارية ،والحزبية تحت رقابة التيارات اإليديولوجية اسند لها المشرع مهمة تمكين المواطن 

  2.من حقه في اإلعالم

بمرسوم عن طريق رئيس ية العمومية يتم اإلعالممدرا ء المؤسسات  تعين نشير إلى أن        

يدير المؤسسة مدير عام ويشرف عليها "لقانون األساسي للتلفزيون من ا )9( نصت المادة،  ةالجمهوري
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يعين المدير العام بمرسوم ") 10(، المادة  "مجلس إدارة يحدد المرسوم صالحياته وتشكيله وعمله

ية اإلذاعة ووكالة اإلعالمونفس الشيء لمدراء المؤسسات . 1"رئاسي وتنتهي مهامه بالكيفية نفسها 

  . إذن سيطرة الدولة على المؤسسة اإلعالمية العمومية.عمومية جريدة الشعب و الصحف ال األنباء

              )société par actions       )SPA: بالمساهمة ةشرك جريدة الخبر –

من القانون التجاري على أن شركة المساهمة، هي الشركة التي ينقسم  )592( نصت المادة     

حصتهم، وال يمكن أن يقل عددهم  رن شركاء ال يتحملون الخسائر إال بقدرأسمالها إلى أسهم، وتتكون م

  .)7(عن 

أن يكون أعضاءه مالكين لعدد من األسهم هذا ما تضمنته  بأما مجلس اإلدارة، يج         

من رأسمال  %20يجب على مجلس اإلدارة أن يكون مالكا لعدد من األسهم على األقل " )619(المادة

أن مجلس اإلدارة يخول كل السلطات للتصرف في كل " على )622(ا نصت المادةكم..." .الشركة

من  )677(أما المادة ... ".هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة سالظروف باسم الشركة، ويمار

يجب على مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين ، و يضع تحت "نفس القانون أنه 

العامة،الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن  ةا من انعقاد الجمعييوم )30(تصرفهم قبل

  "دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها

 société a responsabilité(SARL):شركة ذات المسؤولية المحدودةجريدة الشروق  -

limite   

تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص من القانون التجاري  )564(حسب المادة        

ما قدموا من حصص ،إذا كانت الشركة ذات  واحد أو عدة أشخاص ،ال يتحملون الخسائر اال في حدود

المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة سابقا ال تضم اال شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه 
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ولية المحدودة ،يمارس الشريك الوحيد السلطات الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤ

  .." . المخولة جمعية الشركاء

شخص أو عدة أشخاص يجوز ) 576(يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب المادة        

اختيارهم خارج عن الشركاء ،ويعينهم الشركاء في القانون األساسي أو بعقد الحق حسب الشروط 

، ويمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين ) 582(لفقرة األولى من المادة المنصوص عليها في ا

،   )579(أكثر من نصف رأسمال الشركة ، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن  حسب المادة 

شريك أن يشارك في القرارات وله عدد من األصوات يعادل عدد  ليجوز لك) 581(ونصت المادة 

إن من يتحكم في إدارة المؤسسات اإلعالمية سواء كانت عمومية أو  .1ها في الشركةالحصص التي يملك

  .خاصة فانه بالضرورة يؤثر على الخط العام لهذه المؤسسة اإلعالمية والحق في اإلعالم

لقد أخضع المشرع الجزائري :يةاإلعالمالجزائية على حرية الصحافة و المؤسسات  القيود -3-2

 البث(الصحافة المكتوبة  و ووكالة األنباء، ية السمعية البصريةاإلعالمات قضايا حرية المؤسس

 والقانونان، قانون العقوبات أو1990 اإلعالمللمساءلة القانونية سواء ضمن قانون ..) النشر، اإلذاعة

تجريم الرأي معناه تجريم  و. يشتركان في وجود العقوبة السالبة للحرية عند ثبوت وقائع مجرمة

 نإ" وفي هذا يقول أمين دي جريان ، اإلعالماألفكار وهذا وضع تأباه حرية الصحافة ووسائل وحظر 

  2."لحرة وإنما هي صحافة متسامح في وجودهااليست هي الصحافة  االصحافة التي تقيد وتجرم أفعاله

ئمة ألحكام الجزائية، نجد قااتحليلنا لمضمون الباب السابع  عند:1990قانون اإلعالم  -3-2-1

 طالسمهاطويلة وعريضة لممنوعات النشر والبث واإلذاعة في عبارات فضفاضة وغامضة دون حل 
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  .128-124ص،  -جاري،دار بلقیس،الجزائر، ص الت
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وعقوبات الحبس والغرامة ، ...ي، التحريضقتصاداإل العسكري،األمن الوطني، السر  وغموضها

 ية تحت رقابة ذاتية تحت وطأة هاتهاإلعالممما يجعل المؤسسة ) العنوان(وقف الجهاز  ، أولمالية

  .بالرغم من أن بعض الدول ألغت عقوبة السجن للصحفيين،  العقوبات 

أخذ المشرع الجزائري بالمسؤولية التضامنية ونص صراحة عن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة  

الخبر المسؤولية أي مقال  أوكاتب المقال  أوتحمل المدير ")41(المادة  فنصت اإلعالمبواسطة وسائل 

نصت على  ")42(والمادة ،"وسائل السمعية البصريةالخبر يبث بواسطة  أي أورية ينشر في نشرية دو

المديرون والناشرون في   المصورة أوانه يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة المكتوبة والمنطوقة 

  . 1"الحائطية اإلعالناتملصقو  والبائعون و نالباحثو أوالموزعون  أووالطابعون اإلعالم، أجهزة 

          يتابع مدير النشرية "،المصورة أوالمنطوقة  أونصت على ارتكاب المخالفة المكتوبة ) 43(دة الما

المتدخلون ، عتبارهما متواطئين ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع األحوالإناشرها ب أو

  ".أعاله) 42(المنصوص عليهم في المادة 

من  )77(لقد نصت المادة  :السماويةإلسالمي وباقي األديان نتهاك حرمة الدين اإالجرائم المتعلقة ب -

مابين  تتراوحسنوات وبغرامة مالية  3أشهر إلى  6يعاقب بالحبس من  "ما يلي قانون اإلعالم

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعرض للدين اإلسالمي، وباقي األديان 50.000دج و 10.000

الكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة باإلهانة سواء بواسطة  السماوية

 ."أو غير مباشرة

تسجيل إصدار  أجلاشترط من  قدوفقا لما سبق بيانه فإن المشرع  :للنشريات عدم التصريح المسبق -

النشريات الدورية ورقابة صحته أن يقدم بذلك تصريح مسبق لوكيل الجمهورية، ومخالفة ذلك يدخل 

) 14( ادةيعاقب كل من يخالف أحكام الم"حيث تنص ) 79(ي دائرة التجريم حسب ما تقضي به المادة ف
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دج وبوقف العنوان أو الجهاز 10.000دج و 5000ما بين  تتراوحمن هذا القانون بغرامة مالية .. 

 ."وقتا معينا أو نهائيا

اللتزام من قبيل األفعال المجرمة في قانون تعد مخالفة هذا ا :عدم احترام االلتزام بالشفافية اإلدارية -

يعاقب كل من يخالف أحكام " )79(حيث تنص المادة همن) 85(و) 79(اإلعالم من خالل نص المادتين

 .دج10.000دج إلى 5000ما بين  تتراوحمن هذا القانون بغرامة مالية ) 22( ،)18(،)14( المواد

نجدها ) 22(يتضح بالرجوع إلى أحكام المادة  هناو، "ياا أو نهائا معينًوقتويوقف العنوان أو الجهاز 

توضح دقة الشروط الواجب توافرها في مدير النشرية الدورية وهي أن يكون جزائري الجنسية، أن 

  .1يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية، أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية

مضاد للوطن، أن ال يكون قد حكم عليه  أال يكون له سلوك  أن يكون مؤهال وطنيا وفقا لالختصاصات

مدير النشرية الذي ال تتوفر فيه هذه الشروط يعاقب ) 22(بحكم مخل للشرف، تعد مخالفة أحكام المادة

) 85(كما تنص المادة   ،وبوقف العنوان مؤقتا أو نهائيا ،دج 10.000دج إلى 5000عليها بالغرامة من 

دج كل 50.000دج و 10.000بين  حاوتترامة مالية سنوات وبغر 5يعاقب بالحبس من سنة إلى "

ويتعرض للعقوبة نفسها المستفيد ، الوصي عليها أوبائعها المتجول  أوشخص يعير اسمه لمالك نشرية 

 ".من إعارة االسم

من قبيل الجرائم المرتكبة  عالمشر اعتبر :والرقابة على الدخل األموالعدم تبرير مصدر  -

، )79(انتهاك هذا االلتزام وذلك من خالل المادتين ) الصحافة المكتوبة(ة بواسطة المؤسسة الصحفي

)81.( 
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من هذا القانون ) 22(، )19(، )18( و )14(يعاقب كل من يخالف أحكام المواد") 79(تنص المادة 

 "نهائيا أوالجهاز وقتا معينا  أودج وبوقف عنوان 10.000دج إلى 5000من  حاوتتربغرامة مالية 

  :يمكن أن يأخذ هذا الفعل شكلين) 79(حسب نص المادة  يتضح ومن ثمة

بتبرير مصدر األموال التي يتكون منها رأس مالها وكذا األموال  اإلعالم يناوعنعدم قيام  -

   .اإلعالممن قانون ) 18(الضرورية لتسييرها وهو اإللزام الذي جاءت به أحكام المادة 

التي وردت بها ) 19(الشكل الذي تقضي به المادة  عدم التصريح بهذه األموال وذلك حسب -

المعلومات التي يجب أن يشتمل عليها التصريح ويعاقب على مخالفة هذه األحكام بالغرامة المالية من 

  .1نهائية أوالجهاز بصورة مؤقتة  أوإضافة وقف العنوان ،  دج 10.000دج إلى  5000

  

  

بين  حاوتترة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية يعاقب بالحبس من سن ")81(كما تنص المادة 

ية المذكورة في المادة اإلعالماألجهزة  أو يناوالعندج كل مدير إلحدى 300.000دج و 30.000

منافع من هيئة  أوغير مباشرة أمواال  أولحساب النشرية بكيفية مباشرة  أوسمه إويتلقى ب ،الرابعة أعاله

وال المخصصة في دفع االشتراكات واإلشهار حسب التعريفات ماعدا األم، هيئة أجنبية أوعمومية 

  ".والتنظيمات المعمول بها

عملية إصدار النشريات الدورية و للمؤسسة االعالمية في إطار تنظيمه :عدم احترام شكليات اإليداع -

الفة هذه أوجب المشرع القيام بعملية اإليداع موضحا الكيفيات التي يتم بها، حيث اعتبر المشرع أن مخ

يعاقب على عدم احترام شكلية اإليداع المنصوص  "على ) 84( ةإذ تنص الماد  الشكليات فعل مجرم

                                                
  .467 ، ، ص ذ.س.م ،1990اإلعالم قانون  -1

107 



دج دون المساس بالعقوبات 50.000دج و 10.000ما بين  تتراوحبغرامة مالية ) 25(عليها في المادة

 ."وما يليها من هذا القانون)  85(المنصوص عليها في المواد 

من ) 82(يظهر ذلك من خالل المادة :الدورية المحظورة االستيراد والتوزيعبيع النشريات  -

يعاقب على بيع النشريات الدورية األجنبية المحظورة االستيراد "قانون اإلعالم حيث تنص هذه األخيرة 

 10.000دج إلى  1000من  تتراوحوالتوزيع في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية 

إحدى هاتيت العقوبتين دون المساس بتطبيق قانون الجمارك، إذ قررت هذه المادة جنحة دج أو ب

      دج  10.000دج إلى  1000ويعاقب على هذه الجنحة بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من 

  ."أو بإحدى هاتين العقوبتين

     لحبس من شهر إلى سنة يعاقب با") 85(تقرر المادة  :البيع في أماكن العمومية بدون تصريح -

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل بائع ، 1دج 5000دج إلى  1000بين  تتراوحأو بغرامة ملية 

كما هو محدد في ،متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر تصريحا غير صحيح في شأن البيع المتجول 

 ".يادة على ذلكأعاله ويمكن أن تأمر الجهة القضائية بحجز النشريات ز) 54(المادة 

وبث المؤسسات  يعاقب على نشر اإلعالمإن قانون  :الجرائم المتعلقة بنشر أخبار غير صحيحة -

من شأنها أن التي  ، األخبار الخاطئة اإلعالمية السمعية البصرية والصحافة المكتوبة ووكالة األنباء 

 أويدير عمدا أخبار خاطئة  أويعاقب كل من ينشر  ")86(حيث تنص المادة ، تمس بالوحدة الوطنية

 ".سنوات 10إلى  5مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من 

يعاقب القانون على :جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة -

 ") 87(نص المادة حيث ت، ارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية  جلالتحريض أل

كل تحريض بأي وسيلة من وسائل اإلعالم على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة 
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الوطنية يعرض مدير النشرية وصاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات 

 5الحبس من سنة إلى ويعاقب المدير وصاحب النص ب.والجنح التي تساهم فيها إذا ترتبت عليها آثار

إذا لم ، بإحدى العقوبتين فقط أودج  100.000دج و  10.000ما بين  حاوتترسنوات وبغرامة مالية 

  ."يترتب على التحريض أثر

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في ") 88(تنص المادة  :جريمة اإلساءة للدفاع الوطني -

يذيع بالوسائل المنصوص عليها في المادة  أونشر من قانون العقوبات كل من ي) 69(و) 67(المادتين 

  .1" وثيقة تتضمن سرا عسكريا أوأعاله خبرا ) 4(

يعاقب بالحبس من  "من قانون اإلعالم على أنه) 91(نصت المادة :الجرائم الخاصة بالقصر -

يلة دج كل من ينشر أو يذيع بأي وس100.000دج إلى 5000ثالثة أشهر إلى سنة أو بغرامة مالية من 

كانت قصد اإلضرار أي نص أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم إال إذا تم هذا النشر بناءا 

  ."على رخصة أو طلب األشخاص المكلفين

عدم نشر األخبار والوثائق ) 89(المادة  تناولت :الجرائم المتعلقة بالمساس بالسر القضائي -

يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص "جنايات والجنح التي تمس سر التحقيق والبحث األوليين في ال

أعاله أخبارا أو وثائق تمس سر التحقيق والبحث األوليين في الجنايات والجنح ) 04(عليها في المادة 

 ."دج50.000دج و 500ما بين  تتراوحإلى ستة أشهر وبغرامة مالية   س من شهرببالح

هو كثر اعة والبث دون أن تعطي تفسيرا ألنشر واإلذموضوع آخر ممنوع من ا) 92(لتضيف المادة 

الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة فيعاقب بغرامة  التاومدينشر فحوى "من 

على حظر ومنع نشر ) 93(دج وما نصت عنه المادة 500.00إلى  دج5000ما بين  حاوتترمالية 
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ي تتعلق باألحوال الشخصية واإلجهاض والعقوبة بالحبس من المرافعات الت التاومدإذاعة تقارير عن 

   .دج10.000دج إلى 2000ما بين  حاوتترهر وغرامة مالية ششهر إلى ثالثة أ

دج 5000ما بين  حاوتترتنصان بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية ) 95(و) 94(المادتين 

   .ضائية والمحاكمالمجالس الق التاومددج كل من ينشر ويذيع 500.00 و

 اإلعالمغير مباشر بأية وسيلة من وسائل  أوتمنع كل من ينوه تنويها مباشرا  )96(المادة 

 أوالجنح تعرض إلى العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  أوالجنايات  أوباألفعال الموصوفة 

  .دج100.000دج و 10.000ما بين  حاوتترغرامة مالية 

على من يهين رؤساء الدول الذين ) 97(نصت المادة  :الدولجريمة إهانة رؤساء  -

ما  حاوتترأعاله بالحبس من شهر إلى ستة وبغرامة مالية  3يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 

  .1بإحدى هاتين العقوبتين أودج  30.000و     دج  3000بين 

اقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة يع) 98(المادة  :جريمة إهانة أعضاء الهيئات الدبلوماسية -

 اإلعالمأية وسيلة من وسائل بدج كل من يهين 30.000دج إلى 3000ما بين  حاوتتروبغرامة مالية 

  .البعثات الدولية وأعضائها المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية

هاته الحاالت الواردة في  أو البث أوإن قائمة هذه الممنوعات من النشر ) 99(فيما تؤكد المادة  

ية المعنية اإلعالمهذا الباب قد تؤدي إلى حجز األمالك التي تكون موضوع المخالفة وإغالق المؤسسة 

  .2نهائيا أوإغالقا مؤقتا 

المؤرخ ) 9 - 1(وضع قانون العقوبات رقم  :في قانون العقوبات عليهاالجرائم المنصوص  -3-2-2

      على الحق في اإلعالم اًقيود 1966 لسنة) 156 -  66(انون رقم المعدل والمتمم للق 2001في

على أن يعاقب )" 66(حيث تنص المادة  لصحفي المؤسسات اإلعالمية والحصول على المعلومات
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بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته 

حت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي تحفظ ت أنيجب .... على معلومات 

             معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام بغير قصد الخيانة أو التجسس

     وما نصت عليه المادة"إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها ...إتالفها أو اختالسها : بما يأتي 

يعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من " ون العقوبات من قان) 67(

االستحواذ على :بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب األفعال التالية) 66(ذكروا في المادة 

معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني 

الجمهور أو ترك  إلى...... ؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني،أو يمكن أن ت

  . 1"الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها

من هذا القانون، والتي تعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى ) 70/6(وما نصت عليه المادة 

إما بالتدابير التي تتخذ لكشف  أفشى إلى شخص ال صفة له معلومات متعلقة"عشرين سنة كل من 

مرتكبي الجنايات والجنح المنصوص عليها في القسمين األول والثاني من هذا الفصل وشركائهم 

 أذاعالمتابعة والتحقيق وإما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء أو  إجراءاتبسير  وإماوللقبض عليهم 

المقصود بهذه المادة هو الفصل المتعلق  ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الفصل" شيئا من ذلك علنا

   .بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة

اإلهانة الموجهة ضد األفراد  قانون العقوبات ثالث أنواع من الجرائم هي القذف والسب و حدد      

واألنبياء وشعائر ) ص(العمومية واإلساءة إلى الرسول  ، أوالهيئات المؤسسة أوورئيس الجمهورية 

ات على شرف واعتبار األشخاص عتداءمن القسم الخامس اإل) 296(عرفت المادة . ن اإلسالميالدي

واعتبار  ،يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف "وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء األسرار
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 أواإلدعاء ويعاقب على نشر هذا ، تلك الهيئة أوإسنادها إليهم  أوعليها به  ىالهيئة المدع أو األشخاص

هيئة  أوإذا قصد به شخص  أوبطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك  أوذلك اإلسناد 

 أوالكتابة  أوالتهديد  أوالصياح  أووكان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث  ،دون ذكر االسم

من نفس القسم ) 297(لمادة فيما حددت ا". اإلعالنات موضوع الجريمة  أوالالفتات  أو  المنشورات

قدحا ال ينطوي على إسناد أية  أوعبارة تتضمن تحقيرا  أويعد سبا كل تعبير مشين "مفهوم السب 

  .1"واقعة

هر شتة أالعقوبة على القذف الموجه لألفراد بالحبس من شهرين إلى س) 298(حددت المادة     

ين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو بإحدى هات أودج 50.000دج إلى 25.000وبغرامة مالية من 

تنص  )مكرر 298( السكان السب الموجه لألفراد نجد المادة أوالتحريض على الكراهية بين المواطنين 

مذهبية  أوأكثر بسب انتمائهم إلى مجموعة عرقية  أوعلى أنه يعاقب على السب الموجه إلى شخص "

دج إلى 50.000أشهر وبغرامة مالية من  )6(أيام إلى ) 5(إلى دين معين بالحبس من خمس  أو

  ."بإحدى هاتين العقوبتين فقط أودج 5.000

لى عدة أفراد بالحبس من شهر إ أويعاقب على السب الموجه إلى فرد  "على أن) 299(نصت المادة 

  ."ضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائيةيدج و25.000دج إلى 10.000ثالثة أشهر وبغرامة من 

ل وفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها األشخاص ضد النظام العمومي في القسم األضمن ال

شهرين إلى يعاقب بالحبس من  "144نصت المادة ، اإلهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة

       من أهان قاضيا  لبإحدى هاتين العقوبتين ك أودج 500.000دج إلى 1000سنتين وبغرامة من 

       التهديد أواإلشارة  أوبالقول ، أحد رجال القوة العمومية أوقائدا  ، أوضابطا عموميا أوموظفا  وأ
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بمناسبة  أوالرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم  أوتسليم أي شيء إليهم بالكتابة  أوبإرسال  أو

   ."لسلطتهمحترام الواجب باإل أوباعتبارهم  أوتأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم 

دج إلى 50.000بغرامة من ثني عشر شهرا وإيعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى  "مكرر 144المادة 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن  أودج 250.000

     آلية لبث الصوتالتصريح بأية  أوالرسم  أوقذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة  أوسبا  أوإهانة 

تباشر النيابة العامة إجراءات ،"إعالمية أخرى أومعلوماتية  أوبأية وسيلة إلكترونية  أوالصورة  أو

في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه ، المتابعة الجزائية تلقائيا

  .1المادة

    

دج 50.000غرامة من ات إلى خمس سنوات وبسنو 3يعاقب بالحبس من " 2مكرر 144نصت المادة 

     )صلى اهللا عليه وسلم(بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول  أو دج100.000إلى 

بأية شعيرة من شعائر اإلسالم سواء عن  أواستهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة  أوبقية األنبياء  أو

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية ،أية وسيلة أخرى أوالتصريح  أوالرسم  أوطريق الكتابة 

  ."تلقائيا

القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها  أوالسب  أوتطبق على اإلهانة " 146كما نصت المادة 

         ضد المجالس القضائية  أوإحدى غرفتيه  أوضد البرلمان  1مكرر  144مكرر و 144المادتان 

عمومية أخرى العقوبات المنصوص  أوأية هيئة نظامية  أوضد الجيش الوطني الشعبي  أومحاكم ال أو

  .2"عليها في المادتين المذكورتين أعاله في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة
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حلقة وصل بين  اإلعالممعظم دول العالم الثالث التي تعتبر فيها وسيلة إن  :القيود المالية  -3-3

فتعمل هذه الدول على امتالك المؤسسات ، قمة والقاعدة تمرر عن طريقها قرارات الحكوماتال

والجزائر عملت   وتتكفل بتمويلها الكلي وهذا لخدمة إيديولوجية الحزب وتطلعات الحكومة، يةاإلعالم

دولة ومن ثمة مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ضمن هذا الشق حيث تمولها ال م1989وسائل إعالمها قبل 

الذي ، فالملكية تعني التمويل، يةاإلعالمفمن يملك يتحكم في مضمون ومحتوى الرسالة ، تمويال كامال

إن اإلشهار وماله تأثير مهم على ،التحكم في الهدف واالتجاه أوالسيطرة  أويعني فرض وجهة النظر 

على  هتنا وتأثيرية يعتبر جانب مهم في دراساإلعالموتوجيه محتوى الرسالة  اإلعالمالحق في 

  .1ية لتمويلهااإلعالمالمؤسسة 

أراد المشرع الجزائري  301-63المرسوم رقم  ،يالتجار اإلشهارنص قانون ينظم قطاع  لأوجاء 

والجدير بالذكر أن كل القوانين الواردة فيما بعد لم ، سد الفراغ القانوني وإلغاء القوانين الفرنسية السابقة

يلي هذا ، ل ساري المفعول إلى يومنا لكن يبقى حبيس عدم مراعاة أحكامهتأتي إللغائه بمعنى مازا

احتوى األمر على أربع مواد وملحق بالقانون  20/11/1967المؤرخ في  279-67المرسوم األمر 

 اإلقتصاديةجاء هذا األمر بعد رسم الوجهة ، األساسي المنظم إلنشاء الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار

مما يستدعي تسيير سوق اإلشهار من خالل القطاع العام بعد عرض القانون األساسي  ةاإلشتراكينحو 

تكون الوكالة هي الممثل الرسمي التي تشرف على سوق اإلشهار وتبقى الهيئة الوحيدة إلى غاية 

  .م1989دستور 

ر يقر صدر أم ،لم تمر سنة من صدور األمر المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار  

ليأتي بعده األمر رقم  اإلحتكارو يسند حق  79-68لإلشهار متمثال في األمر رقم  اإلحتكاربتأسيس 

فنص الفقرة يعطي للوكالة حق ،  لىوركز المشرع على بسط السيادة الوطنية في الفقرة األ 71-96
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ن مبدأ شخصية ما يتعلق باألجانب ويكم ، أوإنتاج وطني أوسواء كان لمصلحته  اإلحتكارممارسة 

  .القوانين في الفقرة الثانية بنصها على احتكار النشر واإلنتاج المتعلق باإلشهار التجاري

لم ترد من خالل مراسيمها إال تكريس احتكار الدولة لإلشهار  م1992إن الحكومات المتعاقبة بعد   

الصادر  )626 (رقم  الذي أقر من خالل المنشور الحكومي "عبد السالم بلعيد"وذلك بدءا بحكومة 

ضرورة تعامل المؤسسات العمومية واإلدارات والمنظمات ذات الطابع  م1992ت أو 19بتاريخ 

العمومي في جميع العمليات المتعلقة باإلشهار مع الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار وبالمقابل إلغاء 

   .العقود اإلشهارية المباشرة والوكاالت الخاصة

أن تعليمة ،1993ت أو 15بمرسوم آخر أصدرته نفس الحكومة في  اإلحتكارذا وقد تدعم ه       

والقاضية بضرورة تحويل األنشطة اإلشهارية  م1994نوفمبر  29مقداد سيفي الصادرة بتاريخ 

والمنشآت ذات الطابع اإلداري البنوك العمومية وكل هيكل آخر  اإلقتصاديةو، 1للمؤسسات العمومية

  ا وإعالناتها فقط عن طريق الوكالة الوطنية للنشر واإلشهارإشهاراتهة وانتقاء بضرورة توجيه معالج

) ANEP (  ن إلزام كل المؤسسات والمتضم أويحيوهي الفكرة التي أكدها األمر الصادر عن حكومة

نص تشريعي  أو إصالحي ، في الجزائر لم يعرف قطاع اإلشهار أي قانون  . (ANEP)بالتعامل مع

ضمنيا  اإلحتكاروفك  م1996لممارسة وينظم السوق اإلشهارية حتى وإن جاء دستور يضبط قواعد ا

مونة وتمارس ضحرية التجارة والصناعة م"والتي تنص على  )37(من خالل ما جاء في محتوى المادة

قيد على المؤسسة وبالتالي يزيد  ) (ANEPإذن يعد احتكار المواد اإلشهارية من قبل ".في إطار القانون

ثر من الصعوبات المالية التي تواجهها خاصة القطاع الخاص من الصحف باإلضافة إلى العراقيل ويؤ
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هذا ما دفع بعض الجرائد إلنشاء ، ارتفاع أسعار الطبعو، التي تواجهها المتعلقة بالسحب والتوزيع

  1.ها تتولى وظيفة البحث عن المعلنين الخواص والصفقات اإلشهاريةاتمصالح خاصة داخل مقر

ية فيما يخص حماية األمن الوطني وشرف اإلعالمتطرقنا إلى القيود المفروضة على المؤسسة     

أنها ال توجد أي حرية مطلق والحرية المطلقة أكيد ستترك آثار سلبية في  يجعلنا نقول ،واعتبار األفراد

غرامة وحتى الجهاز بين السجن وال تاوتتفالتي ، لكن ليست كل هذه الترسانة من القيود، أي مجال كان

  .مصدر األموال والتمويل تبرير بعد الترخيص والرقابة السابقة والالحقة و هوإغالقبتوقيفه  ياإلعالم

  :2012اإلصالحات وقانون اإلعالم العضوي -4

ية والتكنولوجية منعرجا هاما اإلتصالية الدولية واإلعالمتعتبر التحوالت التي شهدتها الساحة   

مات التشريعية الكالسيكية القيام بتغير حاسم وأصبح النظر إلى إعادة صياغة قوانين فرض على المنظو

والقيود  اإلعالمحيث نجد مفهوم الحق في  ،هذه التحوالت أمرا ملحا عإعالمية جديدة تتواءم م

التكنولوجيا الحديثة  زتهااوتجقد  المنظمة للمؤسسات اإلعالمية المفروضة عليه ضمن هاته القوانين

الستبدال  التاومحالجزائر شهدت عدة مشاريع تمهيدية جديدة حتى وإن لم يتم العمل بها لكنها تعد و

هذه المشاريع التمهيدية التي منحت ممارسة  لاوتتن .كما تم إلغاء حالة الطوارئ، 1990 اإلعالمقانون 

  .ية حتى وإن بقيت حبرا على ورقاإلعالممن طرف المؤسسات  اإلعالملحق في لأكثر 

في الجزائر من  اإلعالممن بين أحد التحديات التي شهدها قطاع  :تعليمة الرئيس اليمين زروال -1- 4

، ية اإلعالمضمن القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات  اإلعالمتجسيد أكثر للحق في  أجل

لراهنة التي التحديات ا ظل إشباع حاجات المواطنين والمجتمع الجزائري فيو، وتكريس التعبير الحر

 13للرئيس السابق اليمين زروال في  17صدرت التعليمة الرئاسية رقم ، فرضتها الثورة التكنولوجية
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فتح ، وتحسين قطاع الصحافة المكتوبة، والصحافة اإلعالموالتي تضمنت تنظيم قطاع  م1997نوفمبر 

  :، أهم ما جاء فيهاشهارووضع قانون خاص بممارسة اإل. ، تحسين أداء وكالة األنباءالسمعي البصري

لى للتعرف على انشغاالت واهتمامات وعلى المجتمع بالدرجة األ اإلعالمضرورة انفتاح وسائل   

وتنشيط الحركة الجوارية ، العمل على تفعيل ، فمهمة وسائل وقنوات اإلتصال وطموحات المواطن

مطلوب كما أشارت إلى إعادة فرض االنسجام االجتماعي واالندماج الو .تجاه كل قطاعات المجتمع

بما يسمح بتفعيل اتصال ، تأطيرها لما يخلق مصادر متنوعة لإلعالم وتسهيل الوصول إليها  و هاتنظيم

  .المواطن بالمؤسسات الوطنية الجهوية والمحلية وفق عالقة تفاعلية وشفافة

والحرص على احترام  لعادلة لألحزاب السياسيةامن الهيمنة غير  اإلعالمالحفاظ على وسائل     

لمجتمع المدني والمجتمع لقواعد ومبادئ الخدمة العمومية التي تفرض الوصول واالستفادة العادلة 

  1 .العمومية اإلعالمالسياسي من وسائل 

داخل البرلمان بين الهيئة التنفيذية  اإلتصالكما نصت التعليمة على ضرورة تنظيم             

بما يتناسب مع القانون الداخلي بالمجلس الشعبي الوطني ودون  ،يق ممثلينواألحزاب السياسية عن طر

لتنوير الرأي العام والمواطنين بالمعلومات  اإلعالماستثناء النقاش التناقضي المسؤول عبر وسائل 

   .الالزمة قصد تشكيل رأي عام ومواقف معينة

 ألنها في الغالب صورة، ارجالعمل على تصحيح صورة الجزائر المسوقة في الخ ةوضرور     

ولهذا السبب وجب  ،وعادة ما تحركها النزوات والمنافع الشخصية لفعاليات سياسية وأجنبية  خاطئة

الخارجي تستثمر في وظيفة إنتاج صورة حقيقية للدولة الجزائرية على  لإلتصالإنشاء وكالة 

يجب أن و، ثقافية والسياحية كمطلب ملح وضروريالو، التجاريةواإلقتصادية، المستويات السياسية 

يأخذ بعين  ،اإلعالمعضوي متعلق بقانون  تكون هذه المعايير واإلجراءات حسب التعليمة ضمن 
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ي من ظهور اإلعالمو ، الدستوري، االعتبار التحوالت التي تعرفها الدولة على المستوى المؤسساتي

  .السوق إقتصادالتعددية ودخول 

العمومية العمل على وضع إستراتيجية للسمعي  اإلعالمووسائل  اإلتصاللى قطاع كما يجب ع  

البصري تضم كل المقترحات الملموسة حول القضايا المطروحة وحول عدد القنوات التلفزيونية وأيضا 

العمال وكذا اإلنتاج والبرمجة الموجهة إلى الجماهير داخل ، القوانين التي تنظمها من حيث التأطير

  .طن وتوسيعها لتشمل الجماهير في الخارجالو

تطرقت التعليمة إلى ضرورة ،  اإلعالمنفس السياق وتنظيم المؤسسات وتكريس الحق في في و  

ين مردودية الموارد البشرية سوذلك بتطهير وتح ،ي للتلفزة الجزائريةاإلعالمإعادة بناء وتحسين األداء 

المفتوح  اإلعالمي الجزائري وكذا توسيع انتشار عالماإلوالمادية التي من شأنها تحسين المنتوج 

   .والصادق والموضوعي الذي يحتاجه المواطن

التراب الوطني عن طريق توسيع شبكة  لالتلفزي حتى يشمل ك وإعطاء دفع لنشاطات البث اإلذاعي و

المعلومات  تغطية كافة أووخلق نوع من التكامل فيما بينها الذي يسمح بنقل ،  1اإلذاعات المحلية

التلفزي بما  سع بتطوير البث اإلذاعي وأومع التفكير في إعطاء أفق  ،المتعلقة بكامل التراب الوطني

   .يسمح نقله عن طريق األقمار الصناعية قصد نقل صوت الجزائر وتنوعها الثقافي نحو الخارج

ائل عصرية من خالل بتدعيمها بوس اإلتصالو اإلعالمفيما أكدت التعليمة على تطوير تقنيات   

وتحسين قطاع الصحافة المكتوبة بالنظر إلى  اإلتصالمخطط تكوين تقني أكثر مالئمة لتفعيل دور 

تفعيل  أجلفالصحافة العمومية مدعوة للتمييز عن طريق مؤسسات ذات طابع تجاري من ، أهميتها

لنشر والتوزيع خاصة في الصحفية فيما يتعلق با يناوالعنوالدولة من جهتها ستلتزم بدعم ، نشاطها
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تبنى على المدى القصير تقنيات حديثة للنقل والطبع ب وذلك، الجنوب الكبير والمناطق النائية من الوطن

   .عن بعد عن طريق األقمار الصناعية

بالرغم من أن قانونها األساسي ، وعن الدور المنوط بوكالة األنباء الجزائرية بالداخل والخارج  

لم يستغل لحد اآلن فيجب تفعيل نشاط مكاتب الوكالة في  اإلعالموهي منبع وسائل  ،دولةكوكالة تابعة لل

الموضوعي وتطرقت  اإلعالمالداخل والخارج حتى تكون هيئة متميزة في الخدمة العمومية لإلعالم و

ر إلى ضرورة وضع قانون يتعلق باإلشهار ومن شأن هذا األخير المساهمة في تمويل وتطوي   التعليمة

وضرورة وضع قانون يتعلق بشروط ومعايير وقوانين أخالقية تسهر على تنظيم ، الصحافة الوطنية

وهكذا يمكن للجزائر تدارك هذا ، الوطني اإلتصالبما يتماشى وطموحات قطاع  ،وممارسة اإلشهار

  1.التأخر الذي عرفته في السنوات األخيرة بين األمم والشعوب

  :يديةمشاريع اإلعالم التمه -4-2

رغم أن هذا المشروع تمت مناقشته من قبل :1998 اإلعالمالمشروع التمهيدي لقانون  -4-2-1

إال أنه لم يصدر كقانون رغم تأجيل البث فيه من قبل البرلمان جاء  ، اإلعالمفئات مختلفة في قطاع 

نظيم قانوني من خالل قراءتنا لهذا المشروع نجد أنه تضمن ت،  عقب تعليمة الرئيس اليمين زروال

ومهمة الخدمة  اإلعالمية مع ضمان ترقية أكثر لحرية التعبير والصحافة والحق في اإلعالمللمؤسسات 

  :العمومية نذكر أهم هذه النقاط

السمعي البصري ووكالة األنباء  ، اإلتصالالنشريات، خصص باب لتنظيم كل مؤسسة إعالمية -

 .والممارسة المهنية اإلتصالو

على ) 01(مادته األولى على مبدأ تحرير قطاع اإلعالم برمته إذ تنص المادة  المشروع فيكشف  -

  ".لبصرياالسمعي  اإلتصالويكفل القانون الحالي حرية الصحافة،  ":ما يلي
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مثل الصحافة  تهركزت الوثيقة على ضرورة فتح وسائل اإلعالم الثقيلة السمعي البصري وتعددي -

 .خباراألة الوطنية وتلبية حاجيات المواطنين من المكتوبة، والدعوة إلى نشر الثقاف

 .كما أكد على حرية الرأي والتعبير وتحديد مفهوم الخدمة العمومية وتجسيدها على أرض الواقع -

) 38(و) 36(السمعي البصري ووفقا للمواد  اإلتصالعلى أن حرية الصحافة و) 03(نصت المادة  

 .من الدستور) 41(و

  .األساسية في الفكر والرأي والتعبيرتكريس ممارسات الحريات  -

 .األمازيغية و ،العربية، الدعوة إلى نشر اللغة الوطنية والثقافة الوطنية في جميع أبعادها اإلسالمية -

 .ترقية القيم الوطنية والحوار بين ثقافات العالم ومبادئ الرقي والعدل والسالم -

 .اإلعالمتوفير احتياجات المواطن في مجال  -

من هذه الوثيقة قد أخذت مكان المادة ) 08(المادة ،خاص بالنشريات الدوريةالالباب الثاني  نضم نجد

ويخضع هذا اإلصدار للتصريح ، إصدار كل نشرية دورية حر") 1990( اإلعالممن قانون ) 14(

  .1"ل بغرض التسجيل ورقابة صحتهومن صدور العدد األ) 30(المسبق قبل ثالثين يوما 

يراقب  أوأن يمتلك ، معنويا تابعا للقانون أويمكن لشخص بعينه طبيعيا كان ) 15(دة كما نصت الما -

   .يدير نشريتين دوريتين لألخبار العامة على األكثر تصدران في الجزائر وفي الفترة ذاتها أو

وهذا ، ن نشريتين لألخبار العامةمأن يرخص بإصدار أكثر  لإلتصالغير أنه يمكن للمجلس األعلى  

   .لتمركزامراعاة تفادي مع 

الوثيقة وركزت على مهمة الخدمة العمومية من طرف المؤسسات سواء الصحافة المكتوبة  نصت -

   .واألجهزة السمعية البصرية ووكالة األنباء
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السمعي البصري وتنظيمه  لإلتصالالباب الثالث  1990المشروع على خالف قانون  خصص -

مي والفصل الثاني خدمات البث اإلذاعي السمعي والتلفزيوني ل القطاع العموويتضمن فصلين األ

  .المرخص لها

يخضع إنشاء وكاالت  ")47(نصت المادة ، اإلتصالتنظيم وكاالت األخبار وصص لالباب الرابع خ

  ."اإلتصالوكاالت اتصال تابعة للقطاع الخاص لترخيص من الوزير المكلف ب أخبار وصور و

  .صحيح وحق الردالباب الخامس خصص لحق الت

  .السمعي البصري اإلتصالالفصل الثاني ، ل خاص بالنشريات الدوريةوالفصل األ

وحقه في الوصول إلى المعلومات ، تضمن الميثاق مواد خاصة بمسؤوليات الصحفي وأخالقيات المهنة

  .مع احترام الشرف والكرامة اإلنسانية

يعترف للصحفيين  أنه )71(المادة نصت  .أما الباب السادس خصص لممارسة مهنة الصحفي

المحترفين بحق الوصول إلى مصادر الخبر ويسمح للصحفيين المحترفين على الخصوص باستشارة 

الوثائق الواردة من اإلدارة العمومية والتي لها صلة بموضوع مهمته وال تندرج في نطاق الوثائق 

   .1المصنفة والمحمية بالقانون

يلزم الصحافي المحترف بالسهر أثناء ممارسة مهنته على االحترام ) 77(نصت المادة فيما       

  : الدقيق ألخالقيات وأدبيات المهنة ويجب عليه بوجه خاص

 .أن يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية -

  .أن يصحح أي خبر يثبت عدم صحته -

 .لتعصب والعنفغير مباشرة بامتداح العنصرية وا أوأن يمتنع عن القيام بصورة مباشرة  -

 .والقذف والوشاية اإلفتراءو اإلنتحالأن يمتنع عن  -
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  .مادية أوأن يمتنع عن استعمال السمعة المرتبطة بالمهنة ألغراض شخصية  -

ينشأ  على ان )89(نصت المادة لإلتصال، الباب الثامن نص على إنشاء المجلس األعلى    

وتضمن : ستقالل اإلداري والماليتي تتمتع باإلكسلطة متنقلة لضبط األمور ال لإلتصالمجلس أعلى 

  ).نذكر بعض المهام(وبهذه الصفة فهو مكلف بما يأتي  اإلتصالوحرية الصحافة و اإلعالمالتعددية في 

الصحافة والمحترفين في  إستقالليةتعزيز ، تشجيع الشفافية في األنشطة التابعة لقطاع اإلعالم

الوسائل المالئمة على موضوع الحصص اإلشهارية التي تبثها رقابة بكل الممارسة  ،  هذا الميدان

تحديد كيفيات تنفيذ الحقوق في التعبير  ، وكيفيات برمجتها التلفزي ومحتواها و أجهزة البث اإلذاعي و

في المعاملة من جانب أجهزة البث اإلذاعي  المساواةالتعددي لتيارات الفكر والرأي ضمن احترام مبدأ 

   .ضمان استقالل أجهزة القطاع العمومي للبث اإلذاعي السمعي والتلفزي ونزاهتها، يالسمعي والتلفز

        إلعالمللدى اإلدارات وكل جهاز  لإلتصاليستقى المجلس األعلى أن تنص على ) 92(نجد المادة 

وال تستعمل  اإلعالممؤسسة صحافية جميع المعلومات الالزمة للتأكد من مدى احترام الحق في  أو

  1 .المعلومات المستقاة على هذا النحو إال ألغراض تأدية المهام المسندة إليه في هذا القانون

  

  :2000المشروع التمهيدي لسنة  -4-2-2

 اإلعالمودعم للحق في ، يحمل في طياته حرية كبيرة للصحافة  1998بالرغم من أن مشروع         

ورغم ، إال أنه لم يطبق ولم يناقش اإلعالمطن في وضمان حق الموا، ية والصحفي اإلعالمللمؤسسات 

بحرية  يطالبالذي  ،2000 اإلعالمذلك كان خلفية لمشاريع قانون إعالم جديد منها مشروع قانون 

تم وضع هذا المشروع في ، السابقة اإلعالموإلغاء الجانب العقابي الغالب على قوانين ، أكبر للصحافة

نجد حول اإلعالم، بمشاركة عدد من رجال  "عبد الحميد تبون"بق والثقافة األس اإلتصالعهد وزير 
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الحق في االعالم وممارسته من طرف المؤسسة اإلعالمية السمعية البصرية والصحافة المكتوبة 

  :ووكالة األنباء مايلي

يهدف القانون الحالي إلى تحديد كيفيات ممارسة  "لى ول أحكام عامة المادة األوجاء ضمن الباب األ

عن طريق الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكذلك تنظيم النشاطات  اإلتصالرية التعبير وح

والتي تضبط  1989وبمواكبة التطورات والتغيرات التي تميز هذا القطاع منذ اإلعالم، المتصلة ب

  ."تكييف القانون مع الوضعية الجديدة

) 38(، )36(لسمعي البصري طبقا للمواد ا اإلتصالتساهم حرية التعبير و نصت على أن )03(المادة 

  .من الدستور) 41(وكذا المادة 

 .في ممارسة الحريات األساسية للتفكير والرأي والتعبير -

 .1إشعاع اللغة العربية والثقافة الوطنية في جميع أبعادها البعد اإلسالمي والعربي واألمازيغي  -

والترفيه ، جهولتربية والتكوين متعدد األتلبية الحاجات األساسية للمواطن في مجال الثقافة وا -

ين ثقافات بوكذا في ترقية الحوار المثمر ، والتطور التكنولوجي في إطار الثوابت والقيم الوطنية

 .العالم

 .لتعزيز وتقوية الوحدة والتضامن الوطني في كل الظروف -

 .احترامهاوثقافة الدفاع عن رموز الثورة والدولة  -

التي تكتسي طابعا مقدسا من  اإلتصالممارسة حرية التعبير و نأ على)04(فيما نصت المادة  

   .ال يمكن أن تحدد إال بحتميات صارمة، الجميع جلوألالجميع 

  احترام الكرامة والحرمة المعنوية والجسدية وشرف الشخصية اإلنسانية واعتبارها للحريات الفردية 

والحفاظ عن النظام العام أو حاجات الدفاع الوطني  للطابع التعددي للتعبير لتيارات الفكر والرأي،
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والضرورة الملحة  اإلتصالوالسياسة الخارجية، ولضرورة الخدمة العمومية وللتحديات التقنية المتعلقة ب

لتطوير اإلنتاج الوطني المكتوب والسمعي البصري، باستمرار سواء من حيث الكم أو الكيف ويضمن 

باره سلطة مستقلة عن الحكومة وعن أصحاب رأس المال، احترام هذه باعت لإلتصالالمجلس األعلى 

الحرية في الظروف التي حددها هذا القانون كما أضاف هذا المشروع ممارسة الحرية اإلعالمية من 

السمعي والبصري عبر كل أداة  اإلتصالتمارس حرية التعبير و") 05(خالل الميلتيدمديا، نصت المادة 

تضمن هذه الممارسة عن طريق ، مذاعة أو سمعية بصرية أو عن طريق الملتيميديا إعالمية مكتوبة أو

النشريات الدورية وأجهزة السمعي البصري وعن طريق الميلتيميديا وتوزيع الصحف واإلشهار 

 ."واستطالعات الرأي، يمكن للدولة أن تنتدب لبعض وظائف تنظيم هيئات مؤسسة بهذا القانون

  .1ل أحكام عامةوق الصحف حدد الباب الثاني الفصل األعن طري اإلعالموعن 

  

  :يمارس عن طريق ومن قبل نصت على أن  )07(المادة 

 .مؤسسات نشر الصحافة المكتوبة -

  .الهيئات واألجهزة اإلدارية والجمعيات غير السياسية التي تصدر نشريات متخصصة  -

   .السمعي البصري اإلتصالمؤسسات   -

  .وكاالت األنباء -

  .الصحفي التصويركاالت و  -

  :يمكن للشكل القانوني للمؤسسة أن يكون) 08(فيما نصت المادة

 .مؤسسة فردية تابعة لمالك واحد وشخصية مادية -
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جهاز ذي هدف نفعي يعمل تحت طائلة القانون ساري المفعول  أومؤسسة معنوية تابعة لجمعية  -

 .يمكن أن تشكل شركة تجارية

 .شركة ذات مسؤولية محدودة -

شركة بالمساهمة مزودة بمجلس إدارة يقر بجميع عمليات نقل األسهم محافظا بذلك على استمرار   -

   .المسؤولية ومتحاشيا التغيرات ألغلبية غير واعية يمكن أن تغير اتجاه الجريدة

في إطار  ،مهنة الصحافة مهنة حرة ويمارسها صحفيون محترفون نصت على أن )39( المادةنجد 

مع النقابات  اإلتفاقياتالشرف أو أخالقيات المهنة واتفاقات العمل الخاصة وتجسد هذه تشريع قواعد 

نصت على كل صحفي مبتدئ عليه حلف يمين أمام المجلس فيما  .1المنتخبة بحرية من قبل الصحفيين

ويستجيب  .اإلعالماألعلى ألخالقيات المهنة وشرفها يلتزم من خالله بأحكام القانون الخاص بمهنة 

تفاق جماعي يربط الصحفيين ويدفع أجر الصحفي المتربص وفقا إل المهنة،لجميع قواعد أخالقيات 

   ).41(المادة ) SNMG(والجهة المستخدمة وال ينبغي أن يكون أقل من األجر الوطني األدنى 

حسب اعترف المشروع بحق الصحفي في الحصول على المعلومات في حدود ما يسمح به القانون 

المادة  حسب السر المهني للصحفي واالحتفاظ بمصادر المعلوماتونص المشروع عن  ،)12(المادة 

على  صحفي في الملكية األدبية والفنيةنجد الوثيقة تعرضت لحقوق ال) 46(وضمن المادة  ،)43(

  .المجاورةاألعمال التي يكتبها في إطار القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 

كتتاب تأمين على إتلزم المؤسسة المستخدمة ب) 47(صت عنها الوثيقة ضمن المادة من الحقوق التي نو

بئة والكوارث والمناطق التي تضربها األ أوالحياة للصحفيين الذين يرسلون إلى مناطق الحرب والتمرد 

  .تعرضت الوثيقة إلى حق الرد وحق التصحيح ضمن الباب الخامس.الطبيعية
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ل المجلس األعلى واأل ليئات التنظيم والمراقبة وأخالقيات المهنة الفصفيما خصص الباب السابع له

  1 .م1998مهامه نفسها التي نص عنها مشروع  لإلتصال

مجال رى النور بالرغم من أنه أضاف جديدا في يأيضا حبرا على ورق ولم المشروع بقي هذا          

على مستوى الحرية في إنشاء هاته و  ،ية اإلعالموممارسته من طرف المؤسسات  اإلعالمالحق في 

   .وأخالقيات المهنة اإلتصالالمؤسسات والقائمين ب

عدة جلسات قبل  2002سبقت مشروع  :2003 -  2002 اإلعالممشروعي قانون  -3 -4-2

عكس سابقيه تم فتح النقاش واإلتصال  اإلعالمباحثين وجامعيين مختصين في مجال  قبل منه إصدار

أبدى فيه الكثير من الصحفيين رفضهم  ،2002في أكتوبر  "خليدة تومي"زيرة حوله في عهد الو

للتضيقات الواردة فيه على مهنة الصحافة مما دفع الوزراء إلى إحالته على لجنة خبراء إلثرائه ثم فتح 

  .م2003النقاش حول النسخة المنقحة منذ بداية أفريل 

بوضع أسس  اإلعالمالمتعلق ب 1990قام قانون  فإذا ،في البداية ودوافع المشروع تضمن أسباب  

 لإلعالمفإنه يحتاج إلثراء حتى يستطيع حصر الخريطة الجديدة ، ية في الجزائراإلعالمالتعددية 

  :فيما يلي األسباب هويحصر هذ

على مستوى الشكل والمضمون حتى ينسجم والمحيط القانوني  1990ضرورة تعديل القانون   -

 .ظة على مكاسب الصحافة من خالل عشرية كاملة ودعمهاوالمؤسساتي مع المحاف

االنضمام إلى مسار  أجلتطور المحيط بفرض تعديالت تتماشى والسياسة التي تتبعها البالد من   -

 .ياإلعالمالعولمة ال سيما المجتمع 

وبالتالي فهو يدخل  ،إن هذا المشروع يتماشى واإلصالحات التي مست هيئات ومهام الدولة  -
والمهام الدائمة للدولة من خالل ،  اإلعالممؤسساتية مالئمة لمختلف قطاعات أنشطة  نصوصا

 .التصور والضبط والمراقبة
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يمكن المشروع الجديد مختلف الفئات المهنية لإلعالم تمكين السلطات العمومية من اإلطالع  -
 .ية للقطاعومن جهة ثانية المساعدة في تنظيم الممثليات المهن رياوتشبمهامها في إطار 

قوانين ، في إطار احترام األسس الدستورية اإلعالمترتكز فلسفة المشروع الجديد على مبدأ حرية  -

 .واحترام كرامة وشرف وكذا تقدير األشخاص ، الجمهورية

ي عن طريق مبدأ اإلعالميرسم المشروع إطار التنظيم المؤسساتي ويعطي تصورا مسبقا للحقل   -

 .الضبط

البصري يضع المشروع أسس تأسيس المجلس السمعي البصري كهيئة للضبط في مجال السمعي   -

 .1تتكفل بالسهر على احترام التعددية والقيم الدستورية

 لهينظم المشروع في خطوطه العريضة القانون األساسي للصحفي المحترف بتوفير الحماية   -

 .للمبادئ العامة العالمية التي تحكم مهنة الصحفي وإخضاعه

        بصفة عامة للمؤسسات اإلعالمية  ع الجديد ينص على ضرورة تكريس دعم الدولةالمشرو  -

 :وذلك بهدف) السمعية والبصرية  و المكتوبة( 

 .اإلتصالترقية حرف ومهن  و التكوين المتواصل للصحفيين -

 .وتوزيعه اإلعالمتشجيع وتطوير أساليب إنتاج   -

 2.يالمساعدة في تحسين شروط ممارسة مهنة الصحف -

شكال ومضمونا حتى ينسجم والمحيط  1990فقد جاء لتعديل قانون ، 2003أما عن مشروع   

فضال على أن تطور المحيط الدولي يفرض ، القانوني والمؤسساتي والمحافظة على مكاسب الصحافة

جتمع السيما الم، االنضمام إلى مسار العولمة  أجلتعديالت تتماشى والسياسة التي تتبعها البالد من 

ي عن طريق اإلعالمويرسم مشروع القانون التنظيم المؤسساتي ويعطي تصور مسبقا للحقل ، ياإلعالم
                                                

-5ص، -،صقافة مفدي زكريا، القبة، الجزائر، قصر الث2002اكتوبر 9، وزارة االتصال والثقافة، نسخة 2002مشروع قانون اإلعالم  -1
20.  
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جه األساسية للقانون األساسي للصحفي المحترف بتوفير الحماية له ومبدأ الضبط كما ينظم األ

 افةكما كرس دعم الدولة للصح، وإخضاعه للمبادئ العامة العالمية التي تحكم مهنة الصحفي

  .والمؤسسات اإلعالمية

حق الحفاظ على السر المهني المادة ) 45(نص على تأسيس المجلس السمعي البصري في المادة   

كما  ،)68(ل مرة إلى الحقوق المعنوية وحق الملكية الفكرية للصحفيين المادة وكما أشار أل) 37(

  ).79(ل مرة أدلة على سلوك فعل القذف المادة واشترط أل

وكل تسجيل في وثيقة السوابق العدلية ، كل حبس مؤقت للصحفي) 78(منعت المادة كما   

  .ليبقى المشروع حبرا على ورق ولم يرى النور أيضا 1 .للمخالفات المرتكبة من خالل الصحافة

من بين المشاريع التمهيدية المهمة والتي تبرز  :2007 اإلشهارالمشروع التمهيدي لقانون  -4-3

التشريعية القانونية للمؤسسة  وضمان المنظومة اإلعالمالحق في  مبدألتحقيق  إليهاة الحاجة الملح

بالغة من جانب التمويل  أهميةوالذي يكتسي  ،2007ماي  اإلشهار، مشروع قانون  له اإلعالمية

  :مما يحافظ على استمراريتها ، يحتوي نص المشروع على مايلي  اإلعالميةللمؤسسات 

  .مادة) 12(العامةبادئ الم :األولالباب 

  .شهارية تنظيم وممارسة النشاطات اإل:ثاني الباب ال

  .مواد) 03(شهارية اإلتنظيم النشاطات : األولالفصل 

  .مواد)09(شهارية اإل األنشطةممارسة :الفصل الثاني 

  .والعقوبات ةشهار، الرقاباإلمضمون :الثالثالباب 

  .مادة )16(شهار إلمضمون ا:األولالفصل 

  .مواد )03(المراقبة  أعوان تأهيل :فصل الثانيال
                                                

-1ص، -،ص، قصر الثقافة مفدي زكريا، القبة، الجزائر2003اي م 3، وزارة االتصال والثقافة، نسخة 2003مشروع قانون اإلعالم  - 1
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  .مادة )15(العقوبات :الثالثالفصل 

  .مواد )04( اإلشهاراللجنة الوطنية لمراقبة ومراجعة :الرابعالباب 

  .مواد )05(خاصة أحكام:الباب الخامس

  .1مواد )04( إنتقالية أحكام:الباب السادس

حتى يؤدي مهامه  اإلشهارضبط ممارسة  إلى إلضافةبا ، إليهاالمبادئ التي تطرق  أهممن بين    

من خالل تكريسه حق المعلن في  اإلشهاررفع القيود عن  ، ،ويساهم في التنمية ويحمي المستهلك

من المشروع  )03(فحسب المادة بواسطتها ، إشهاراتهاختيار الوسيلة والدعيمة  التي يرغب في بث 

التي من  مواختيارالدعائ، إعالناتهالدولة ،حر في تصميم كل معلن بما في ذلك "نصت على  إنهانجد 

في  اإلشهارمن  اإلمكانياتنفس الوقت تمكين من لهم  ي، وف..." اإلعالناتبث هذه  أوخاللها يتم نشر 

خالل األشكال التجارية سواء كانت الوكاالت اإلستشارية ،أو االشهارية ،أو الشركات هذا النشاط من 

يمكن للوحدات )"19(فيما نصت المادة ).17(ت المؤهلة قانونا حسب نص المادة ،والمؤسسات والهيئا

اإلشهارية التابعة ألجهزة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية المؤسسة قانونا ،أن تسير المساحات 

  ".والتخصصات اإلشهارية لحسابها الخاص وكذا لحساب جهاز أو أكثر من أجهزة الصحافة

لجانب األخالقي لإلشهار الذي يسيء إلى قيم و أخالق المجتمع ،وبالتالي نالحظ ركز المشروع على ا

أن المشروع يرفع اإلحتكار عن اإلشهار ،وجعله عمال تجاريا عاديا ،وإزالته للتمييز بين القطاعين 

، المشروع لم يرى النور ولم يرفع عنه 2العام والخاص كما وضع آليات لضمان المتابعة والمراقبة

  .، ركزنا في دراستنا على أخر مشروع موجود بوزارة اإلتصال 1999ميد مثل مشروعالتج

هي نظام استثنائي يمكن تطبيقه  Etat d’urgenceحالة الطوارئ  :قرار إلغاء حالة الطوارئ -4 -4

 ومن آثاره خالفا لحالة الحصار أنه يمنح، الذي يوجد في أزمة أوجزء من اإلقليم المهدد  أو إقليم على
                                                

  .2007باإلشھار ماي قالجمھوریة الدیمقراطیة الجزائریة الشعبیة ، وزارة االتصال ،مشروع تمھیدي یتعل -1
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لحريات ا بسلطات تقيدسلطات معتبرة لرجال البوليس المشكلين للسلطة المدنية إذ تتمتع هذه األخيرة 

  1.سع من التي تتمتع بها السلطات العسكرية في حالة الحصارأوالعامة 

للمؤسسات  اإلعالموتم تحديد ممارسة الحق في ، 09/02/1992عرفت الجزائر حالة طوارئ في   

 320-92فقد أدخل المرسوم الرئاسي رقم  ،التشريع المتعلق بحالة الطوارئ ية بواسطةاإلعالم

 1992فيفري  09المؤرخ في  44- 92المكمل للمرسوم الرئاسي رقم 1992ت أو 11المؤرخ في 

) 03(المادة نصت بحيث ،  اإلعالموالمتضمن إعالن حال الطوارئ تحديدات على ممارسة الحق في 

غلقها مهما كانت  أوهيئة  أومؤسسة  أوجهاز  أوبير لوقف نشاط كل شركة يمكن اتخاذ تدا"على ما يلي

السير العادي  أواألمن العمومي  ، أواختصاصها عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام أو طبيعتها

  .المصالح العليا للبالد للخطر أوللمؤسسات 

ويمكن أن تكون ، أشهر) 06(ستة  زاوجتتوتتخذ التدابير المذكورة أعاله عن طريق قرار وزاري لمدة 

وحسب  2، "الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به موضع طعن وفق الشروط و

قم من المرسوم الرئاسي ر) 03(لمادة منه تتم أحكام ا) 03(لى من هذا المرسوم فإن المادة والمادة األ

خذ الحكومة كل اإلجراءات التنظيمية التي فيها تت"التي جاء  1992فيفري  09المؤرخ في  92-44

  3."ه حالة الطوارئأجلهدف الذي أعلنت من لقصد االستجابة ل،هي من صالحياتها 

                                                
 قسمرسالة ماجستير، جامعة الجزائر، ،2004 – 1992ن للمهنة خالل فترة حالة الطوارئ، ، ممارسة الصحفيين الجزائرييبشري محمد - 1

 .4، ص 2006 - 2005، ،الجزائرعلوم اإلعالم واالتصال
، المؤرخ 44-92المرسوم الرئاسي رقم يتم 320 -92الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 .1906،، ص 1992اوت 12الصادرة يوم 61المتضمن حالة الطوارئ، العدد  1992فيفري  9 في
يتضمن إعالن  1992فيفري  9، المؤرخ في 44-92الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 .285 ،، ص 1992فيفري 9الصادرة يوم 10حالة الطوارئ، العدد 
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ية ولتمكين المؤسسات من اإلعالممن بين التحديات التي شهدتها الجزائر على الساحة السياسية و  

قرار إلغاء حالة  اإلعالمنين من حقهم في ية وتمكين المواطاإلعالمأداء مهمتها في إنتاج وبث الرسائل 

 1. 2011فيفري  24الطوارئ في الجزائر الذي دخل حيز التنفيذ في 

 

  

  :السياسيةصالحات اإل – 5 -4

في خطابه على تعديالت دستورية قال أنها ستمثل إصالحات "عبد العزيز بوتفليقة "أعلن الرئيس   

السير على نهج فيه أكد ، وفي خطاب تلفزيوني ، ي البالدعلى مستوى الحريات العامة والديمقراطية ف

           ،2وإداريا، واجتماعيا  وإعالميا، سياسيا  إصالحي جديد في مختلف جوانب الحياة العامة في الجزائر

أقر رئيس الجمهورية بالمناسبة الشروع ، وفي سياق تكريس دولة القانون والحريات وحقوق اإلنسان

حيث قرر رفع تجريم العمل  ،ية بما يجسد حرية التعبيراإلعالموعميقة للمنظومة  في هيكلة شاملة

ية لمراجعة اإلعالمواستشارة األسرة   مكرر في قانون العقوبات 144الصحفي المكرس في المادة 

إلى جانب إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في ، وصناعة قانون اإلشهار وسبر اآلراء اإلعالمقانون 

وترقية  البصري، لبحث مطلب تحسين السمعي اإلعالمو اإلتصالالسمعي البصري و عالماإلمجال 

 إستقالليةباإلضافة إلى اإلعالن عن إنشاء سلطة ضبط لتنظيم القطاع كآلية تكرس مبدأ   اإلتصال

  3.عن السلطة اإلعالم

أن  ،ذاعيةاإلفي حصة تحوالت  "ناصر مهل "اإلتصالضح وزير أووفي إطار هذه اإلصالحات   

مكرر من قانون  146مكرر و 144على العمل الصحفي سيكون بحذف المادتين  الحبسإلغاء 
                                                

//:arabic.people.com                          http 25/02/2011، 11:22    قرار إلغاء حالة الطوارئ في الجزائر يدخل حيز التنفيذ  - 1
                                                                                                                                          

          www.assafir.com08:12              5 /6/2011  1-                اصالحات بوتفلیقة تطال الدستور  ،الجزائر ،السفیر 
  www.echoroukonline.com   11/50/2011 10:45بوتفليقة يطمئن األحزاب والشخصيات الوطنية ويؤكد دورها في التغيير  - 3
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بة الحبس حيث ستتكفل وزارة العدل بإلغاء عقو، تنفيذا لتوصيات الرئيس بوتفليقة في خطابه  العقوبات

ما رمى بالالئمة في، ألف دينار 150ضد الصحفيين  ةالمرفوعريم في القضايا جواإلبقاء على عقوبة الت

  ليست الوزارة من يذهب إلى مقرات الجرائد لتطبيق القانون" ية قائال اإلعالمعلى مسؤولي المؤسسات 

فيما اعترف بعدم تطبيق الوزارة البند الخاص بها  "فمسئولو المؤسسات هم من عليهم التطبيق 

جنة تنسق مع الصحفيين موضحا أن مصالحه بادرت بإنشاء ل، والمتعلق ببطاقة وطنية للصحفيين

  1.العتمادها

ل مضامين خطاب رئيس الجمهورية حيث ثمن رئيس واختلفت آراء وردود أفعال الحقوقيين ح   

حزمة اإلجراءات التي اتخذها  "فاروق قسنطيني "وترقية حقوق اإلنسان اإلستشاريةاللجنة الوطنية 

وستعزز المسار الديمقراطي ، ديمقراطيةواعتبرها بمثابة قفزة نوعية لتحقيق الممارسة ال، الرئيس

  2.ور ورفع التجريم عن جنح الصحافةخاصة بما يتعلق بتعديل الدست

وتفليقة وعدد من ب(( "كل شيء عن الجزائر  "ل  "عبد العزيز رحابي"األسبق  اإلتصالوزير صرح 

را بحكم ما يحدث في اعتبر الخطاب جاء متأخ ))مخافة أن يسألوا اإلعالمقادة الجيش ال يريدون فتح 

، رزنامة توضح تحديد تواريخ تجسيد ما تضمنه نوجاء أيضا تحت الضغط وهو فارغ من دو، البالد

حاليا بحاجة إلى تطبيق القوانين الموجودة فقط وأضاف أنه ال يؤمن بوجود أي نية في  اإلعالموعن 

هي أنهم يربطون فتح السمعي هناك مغالطة داخل الطبقة السياسية و، الجزائر لفتح السمعي البصري

وفي الحقيقة فتح السمعي البصري يجب أن يفتح على كل الحساسيات ويجب ، البصري بالمال الخاص

وأشار إلى مشكل  ،ويجب أن يكون موقف الحكومة والخبراء والشارع متوازن، أن يكون متوازنا

                                                
مهل يطلب من الصحفيين الجزائريين الرد على اإلعالم األجنبي، وزارة العدل ستكفل بإلغاء حبس الصحفي مع اإلبقاء على عقوبة  - 1

 .4 ،ص، 2011أفريل  21الصادرة يوم  ،6332التغريم، محمد شراف، جريدة الخبر اليومي الجزائرية العدد 
 .4، ص2011أفريل  17، الصادرة يوم 3266باشوش، العدد  الجزائرية، حقوقيون يحللون خطاب الرئيس، نوارة اليوميجريدة الشروق  - 2
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وتعطيها لمن ، رها الحكومةمليار دوالر تحتك 12الذي ال يزال حكرا على الدولة هناك ، اإلشهار

  1.تريد

حول إصالحات الرئيس حيث رحب  أرائهم  اإلتصالو اإلعالمكما أبدى خبراء في شؤون   

بالجزائر بقرار  اإلتصالو اإلعالممدير المدرسة العليا للصحافة وعلوم  "إبراهيم براهيمي "الدكتور

في وأكد بأن السلطات المختصة استغرقت عن الفعل الصح مالتجريرفع  "عبد العزيز بوتفليقة" الرئيس

وأن حالة االنسداد التي أفرزتها المواد التي كانت ، يةاإلعالموقتا طويال حتى تستجيب لمطالب األسرة 

تجرم عمل الصحفي انتقلت بالجزائر من بلد كان خالل التسعينات في طليعة الدول التي تتمتع بهامش 

، يهإلى بلد صار من أكثر الدول الممارسة للرقابة على صحيف يةاإلعالمهام من الحرية في الممارسة 

 144لجأت إلى المادة ، وقال أن السلطات بعد عدم تمكنها من فرض قانون ردعي جديد للصحافة

إنهاء العمل بهذه المادة كان  مضيفا بأن مطلب"قمع الصحفيين"  أجلمكرر من قانون العقوبات من 

خبيرا في  17وقتها بـ  "الهاشمي جيار "اإلتصالفيها بوزير  هي جمعتالنقطة الرئيسية في الورشة الت

مكرر هي العامل األساسي في كل التحرشات  144كلهم على أن المادة  أجمعوا اإلتصالو اإلعالم

أما عن قرار الرئيس اإلبقاء . "على المستوى القضائي واإلداري، والضغوطات التي واجهها الصحفيون

  بصري مغلقا أمام المتعاملين الخواص مقابل فتح قنوات تلفزيونية موضوعاتيةعلى مجال السمعي ال

وأنه مازال يرى أن الحل األمثل في هذا المجال ال يكمن على  ،"لم يفاجئه"أن األمر  "براهيمي" أكد

مساهمة المثقفين األجانب والعرب وتركيز السياسة في المجال السمعي  يالمستوى الداخلي وإنما ف

الصحفيين إلى طرح مطالبهم بأنفسهم وعلى  "براهيمي"دعا  .ري على مستوى الفضاء المتوسطيالبص

  2 .والدفع باتجاه صياغة شبكة أجور وطنية ، رأسها رفع األجور التي اعتبرها زهيدة

                                                
الم مخافة أن يسألوا يريدون فتح اإلع بوتفليقة وعدد من قادة الجيش ال" كل شيء ممكن "وزير االتصال األسبق عبد العزيز رحابي ل - 1

25/04/2011  14:02                                            http://www.tsa-algerie .com/ar/politics/article-4003.html 
               يرحب بقرار بوتفليقة رفع التجريم عن الفعل الصحفي  :الجزائر الدكتور إبراهيم براهيمي - 2
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بدل الوزارة إلى قانون  "قائال أن مهني القطاع في حاجة  اإلتصالوجود وزارة  "براهيمي"كما استهجن 

بل  ،اإلعالمالفتا أنه في البلدان الديمقراطية ال وجود لوزارة ،" يقمعها أوات ال يراقبها يي الحريحم

وال مانع أن  ،لإلعالم موجودة لخدمة الصحافة تتبع عادة وزارة الثقافة ةهناك كما يقول مديرية صغير

مذكرا بالتماطل الحاصل ، قائمة بذاتها اإلتصالبدل من وزارة  اإلعالملدولة شؤون قطاع اتتولى كتابة 

إلفراج عن القانون الخاص باإلشهار الذي تمت المصادقة عليه في الغرفة التشريعية لمنذ سنوات 

وجمد على مستوى مجلس األمة والقانون المتعلق بسبر اآلراء والقانون الخاص بالسمعي ، لىواأل

  .البصري

 -3-بجامعة الجزائر اإلعالمالسياسية و أستاذ محاضر بكلية العلوم "عبد العالي رزاقي"وصف     

تخوف الحكومة من فتح قطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص بالتخوف غير المشروع في ظل 

 عن  دون أي ترخيص وبعيدا األنترنيتالسماء المفتوحة للفضائيات وإمكانية إنشاء قناة تلفزيونية عبر 

ال إلنشاء قناة خاصة وفق دفتر شروط عوض احتكار من األفضل أن تفتح الحكومة المج، و  الرقابة

تسليم الرأي العام المحلي  أوبعيدا عن أي رقابة  األنترنيتما يدفع بفتح قنوات  ،السمعي البصري

من األفضل اعتماد أنه مضيفا ، للقنوات األجنبية في ظل عزوف المشاهد الجزائري عن مشاهدة اليتيمة

جوء هذه الفضائيات إلى الحديث عن الواقع الجزائري عن بعد ما مراسلين للقنوات الفضائية عوض ل

  1.يفسر نقلها لصورة مغلوطة عن الجزائر

عنها الرئيس  جاء بعد اإلصالحات  التي أعلن: :2012جانفي  12قانون اإلعالم العضوي  – 6 – 4

عد والمبادئ التي تحكم تحديد القوا إلىيهدف و، الجديد المكتسبات الديمقراطية القانون بوتفليقة  يدعم

ويتيح في نفس الوقت الممارسة الحرة للنشاط االفتتاحي والتعبير  ، اإلعالمممارسة الحق في 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          
and media/article 3967.html-algerie.com/ar/culture-http://www.tsa                   27/06/ 2011              9:45              

 الجزائر،  ،3279والصحافة شوهها الخبزيست، العدد ...جريدة الشروق اليومي الجزائرية، مقال بعنوان حقوق الصحفيين تؤخذ وال تعطى - 1
 .10،ص،2011أفريل  30  يوم  الصادرة
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الصحافة المكتوبة السمعية البصرية و( اإلعالميةعبر المؤسسات  واآلراء األفكارالديمقراطي عن 

  :مادة موزعة كالتالي) 133(يتضمن القانون  )ووكالة األنباء

  .1مواد) 05(أحكام عامة : األول الباب

  .نشاط اإلعالم عن طريق الصحافة المكتوبة: الباب الثاني

  .مادة) 27(إصدار النشريات الدورية : الفصل األول

  .مواد) 07(التوزيع و البيع في الطريق العام : الفصل الثاني

  :مادة) 18(سلطة ضبط الصحافة المكتوبة : الباب الثالث

  .شاط السمعي البصريالن: الباب الرابع

  .مواد) 06(ممارسة النشاط السمعي البصري : الفصل األول

  .مواد) 03(سلطة ضبط السمعي البصري : الفصل الثاني

  .مواد) 06(وسائل اإلعالم اإللكترونية : الباب الخامس

  .مهنة الصحفي و آداب و أخالقيات المهنة: الباب السادس

  .مادة) 19(مهنة الصحفي : الفصل األول

  .مواد) 08(آداب و أخالقيات المهنة : الفصل الثاني

  .مادة) 15(حق الرد و حق التصحيح : الباب السابع

  .مادة) 01(المسؤولية : الباب الثامن

  .2مادة) 11(المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط اإلعالمي : الباب التاسع

  

  . مواد) 03(دعم الصحافة و ترقيتها : الباب العاشر
                                                

، 02، العدد 2012جانفي  12المؤرخ في  05-12یدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،قانون اإلعالم العضوي رقم الجر  -2
  .2،الجزائر، ص،2012جانفي 15الصادرة یوم 
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  .مادة) 01(نشاط وكاالت االستشارة في اإلتصال : الباب الحادي عشر

  .مواد) 03(أحكام إنتقالية و ختامية : الباب الثاني عشر

، و يعتبر خطوة هامة، و تقدم في مجال ممارسة المؤسسة 1990حل هذا القانون محل قانون اإلعالم 

األنباء، و الصحفيين الحق في اإلعالم        اإلعالمية السمعية البصرية، و الصحافة المكتوبة ووكالة

  .و تمكين المواطنين من ذلك

في هذا السياق القانون الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان و نشر في الجريدة الرسمية، حافظ       

، كما جاء 1990على بعض المواد اإليجابية لحرية المؤسسة اإلعالمية ضمن قانون اإلعالم السابق 

  :القيود المفروضة على الحق في اإلعالم و المؤسسة اإلعالمية و يتعلق ذلك بالمواد التالية بإلغاء بعض

يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد "أحكام عامة تنص على ما يلي : المادة األولى من الباب األول

  ".المبادئ و القواعد التي تحكم ممارسة الحق في اإلعالم و حرية الصحافة

  :نصت على أن تضمن أنشطة اإلعالم على وجه الخصوص عن طريق )04(المادة 

 .وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العمومي -

 .وسائل اإلعالم التي تنشئها هيئات عمومية -

 .1وسائل اإلعالم التي تملكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة -

ن للقانون الجزائري، و وسائل اإلعالم التي يملكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعو -

 .يمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية

 ).1990(من قانون اإلعالم ) 14(نفسها المادة ) 11(جاءت المادة : حرية الصحافة المكتوبة -

                                                
  .  23ذ،ص،.س.،م2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12ضوي رقم قانون اإلعالم الع -1
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دة أضاف باب جديد تحت عنوان النشاط السمعي البصري تضمنت الما:فتح مجال السمعي البصري -

كما فتح القانون الجديد مجال السمعي البصري  معنى ممارسة النشاط السمعي البصري،) 58(

 .لالستثمار الخاص الوطني

النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية، تحدد كيفيات الخدمة العمومية  )"59(نصت المادة 

 ".عن طريق التنظيم

  :السمعي البصري من قبليمارس النشاط "فنصت على أن ) 61(أما المادة 

 .هيئات عمومية -

 "مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي -

المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري، و يمارس هذا النشاط طبقا ألحكام  -

 ".هذا القانون العضوي و التشريع المعمول به

، مهنة الصحفي و آداب إذ تضمن الباب السادس :للصحافيين اإلجتماعيةحماية الحقوق المعنوية و  -

 .و أخالقيات المهنة

يمكن للصحفيين المحترفين إنشاء شركات محررين تساهم في رأسمال "على أنه ) 78(نصت المادة 

  .1المؤسسة التي تشغلهم و يشاركون في تسييرها

في حالة نشر أو بث عمل صحفي من قبل أية وسيلة إعالم، فإن كل "أنه ) 88(كما نصت المادة 

ام أخر لهذا العمل يخضع للموافقة المسبقة لصاحبه يستفيد الصحفي من حق الملكية األدبية و استخد

  1.الفنية على أعمالة طبقا للتشريع المعمول به

كما تضمن الفصل الثاني من نفس الباب آداب و أخالقيات المهنة، هذا الفصل موجود ضمن قانون 

  .1990اإلعالم 

                                                
  .27-23ص، -ص.ذ.س.،م2012جانفي  12المؤرخ في  05- 12قانون اإلعالم العضوي رقم  -1
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مجلس أعلى آلداب و أخالقيات مهنة الصحافة، و ينتخب أعضاؤه من  على أن ينشأ) 94(نصت المادة 

  .قبل الصحفيين المحترفين

يعد المجلس األعلى آلداب و أخالقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف "نصت على أن ) 96(أما المادة 

  ".مهنة الصحافة و يصادق عليه

رية تم إلغاء عقوبة الحبس المانع  و طبقا لتعليمات رئيس الجمهو: إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين  -

لإلعالم و جاء الباب التاسع تحت عنوان  1990للحرية و التي كانت موجودة ضمن القانون السابق 

المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط اإلعالمي، و قلص الجنح إلى مخالفات إلختراقات القانون 

  .1اإلعالم اإللكترونية كما تطرق القانون إلى وسائل. مع غرامات مالية

للمؤسسة اإلعالمية السمعية  2012و بالرغم من هامش الحرية الذي منحه قانون اإلعالم 

البصرية و الصحافة المكتوبة، و ضمان حرية و حقوق الصحفيين، لكن يتضمن القانون عدة ثغرات   

لى مستوى ما وعد به فحسب لجنة حماية الصحفيين أكدت أن قانون اإلعالم الجزائري، ال يرتقي إ

باإلصالح، كما أنه ال يفي بالمقادير الدولية لحرية التعبير، و أعرب " عبد العزيز بوتفليقة" الرئيس

صحفيين محليين و نشطاء من المجتمع المدني عن قناعتهم بأن القانون ال يزال يقيد الحريات الصحفية 

  .2و طالبوا بتعديله

مادة ) 32(مادة، يحتوي على ) 133(الصحفيين أن القانون يتكون من  تظهر أبحاث لجنة حماية          

على األقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير، و تتسم عدة مواد بغموضها و تفرض قيودا غير 

ضرورية على إمكانية الوصول إلى المعلومات إضافة إلى غرامات مالية باهظة ضد من ينتهك 

ينار جزائري، و إمكانية إغالق المطبوعات إذا ما صدرت بحقهم إدانة د 500.000القانون، تصل إلى 

                                                
  .32 -28ص -ص.ذ.س.،م2012جانفي  12المؤرخ في  05-12قانون اإلعالم العضوي رقم  --1
                http ://cpj.org/ar/2012                        26-01-2012    15 :30قانون االعالم الجزائري الجدید یخنق حریة التعبیر  -2
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بارتكاب جريمة التشهير و إنتهاكات أخرى، من بينها نشر معلومات حول تحقيقات جنائية، أولية، و 

  .1إهانة رؤساء الدول و الدبلوماسيين األجانب

،ألن  1990مقارنة بقانون  فهناك من يعتبر قانون اإلعالم الجديد يعد تراجعا لحرية التعبير  

المادة الثانية ربطت الممارسة اإلعالمية بشروط غامضة، مثل احترام القيم الروحية للمجتمع و الهوية 

الوطنية، و متطلبات امن الدولة و الدفاع الوطني و المصالح اإلقتصادية للبالد، و هذا الغموض ال 

اإلكراه "بة سجن الصحفي ما زالت قائمة تحت نبذ يترك للقاضي حرية التفسير إلقرار العقوبة، و عقو

  .عندما يعجز الصحفي عن دفع الغرامات المالية المرتفعة" البدني

ويرى أن قانون اإلعالم يؤكد أن ". من مخلفات الحزب الواحد"يعتبر المادة الثانية  وهناك من        

ة، كما انه ألول مرة يضع حد من له الحق في الحصول على الترخيص يجب أن يكون من ذوي الخبر

و  .الصحيفة التي ال تصدر خالل تسعين يوما) ترخيص(للتجارة بعناوين الصحف بحيث يسحب اعتماد 

لهيمنة " سلطة الضبط بالقريبة من الرقابة"أن القانون حدد كيفية الترخيص للصحف إال انه يصف 

م  رئيس الجمهورية والبرلمان عضوا من بينهم سبعة يعنيه 14اإلدارة عليها ،حيث تتكون من 

وأن القانون كسر خمسين عاما من احتكار الدولة لإلعالم السمعي البصري لكنه فتحه على  2.بغرفتيه

  3.جعلته ضبابيا،ولم يصدر قانون تنظيم السمعي البصري" فضفاضة"القطاع الخاص بشروط 

الحظنا أنها ية الجزائرية اإلعالمانونية تطرقنا للمشاريع والتحديات التي تشهدها المنظومة القبعد      

وممارسته من طرف المؤسسة السمعية البصرية  اإلعالمفي  الحقلتكريس  إيجابيةمشاريع تحمل مواد 

فهذا التغير تفرضه المؤسسة ، لكنها بقيت مجرد حبر على ورقاألنباء،  ةوالصحافة المكتوبة ووكال

وإال ستبقى   اإلعالمأنها تمكن المواطن من حقه في حتى نستطيع أن نقول ، ية الجزائريةاإلعالم

،كما إن االصالحت السياسية فهي بعيدة عنه كل البعد اإلعالمكالسيكية هي وقوانينها أما عن الحق في 
                                                

 قانون االعالم الجزائري الجدید یخنق حریة التعبیر نفس الموقع االلكتروني السابق -1
  www.aljazeera.net:// http             28-01-13    2012 32:                               جدل متواصل إزاء قانون اإلعالم بالجزائر - 2
    .نفس الموقع االلكتروني السابق جدل متواصل إزاء قانون اإلعالم بالجزائر - 2
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،اختلفت رؤى المختصين حول ما أتى 2012التي شهدتها الجزائر تولد عنها قانون اإلعالم العضوي 

خاصة السمعي البصري ، لكن يبقى يحمل بعض الثغرات والغموض  به من حرية للمؤسسة اإلعالمية

لمواده في انتظار إصدار قانون السمعي البصري ،وتطبيق ما جاء به من إنشاء سلطة ضبط الصحافة 

  .المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري ومجلس أخالقيات المهنة 
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 :خاتمة

تبع لتطور التشريعات المنظمة للمؤسسات اإلعالمية بالجزائر خالصتنا لهذا الفصل هي إن المت    

  .يلحظ أنها مسايرة للتطورات السياسية التي مرت بها البالد بل انعكاس لها

تميز التنظيم القانوني للمؤسسة اإلعالمية خالل مرحلة الحزب الواحد باإلتجاه األحادي  وسيطرة   - 

لتعددية الحزبية بمكاسب كرس خاللها قانون اإلعالم حزب جبهة التحرير عليها، لتأتي مرحلة ا

ممارسة المؤسسة اإلعالمية الحق في اإلعالم، وحرية الصحافة المكتوبة، وحق الرد والتصحيح  1990

وحقوق الصحفيين في الحصول على المعلومة، وشرط الضمير، فيما جسدت النصوص التنظيمية الحق 

ة واإلستقاللية وتكوين الصحفي وأخالقيات المهنة التي تعتبر في اإلعالم من خالل نصها على التعددي

  .شرط لحق المواطن في اإلعالم الصادق والموضوعي 

من خالل تحليلينا لمحتوى القوانين والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية وجدنا عدة قيود تعيق - 

المواد من حرية الجهزة  وتسلب ما منحته دور المؤسسة من تمكين المواطن من حقه في اإلعالم

  .، هذه القيود نص عنها قانون اإلعالم وقانون العقوبات، باإلضافة إلى القيود المالية ووسائل االعالم

، نصت على حرية  1997أعدت المنظومة القانونية اإلعالمية عدة مشاريع تمهيدية بداية من  - 

ون إشهار لكن بقيت مجرد حبر على المؤسسات اإلعالمية وتحرير السمعي البصري، ومشروع قان

الذي أعطى هامش أوسع لحرية المؤسسات  2012ورق ، لتتم المصادقة على قانون اإلعالم العضوي 

وللصحفيين ، وهذا ال يعني أنه  يخلو من القيود والعوائق في إنتظار ما   )السمعي البصري(اإلعالمية 

طة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط سيصدر من قانون لتنظيم  السمعي البصري وإنشاء سل

ويبقى المجال مفتوح أمام الوضعية القانونية الحالية والتي ربما تشهد تطورات في ... السمعي البصري

  .المستقبل إما نحو ارتقائها أو إستمراريتها، أو نحو تقهقرها، ولما ال
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أن تتمتع الجماهير الشعبية بقدر من خالل دراستنا خلصنا إلى أن الممارسة الديمقراطية للحكم تقتضي 

والتي تؤهلها  ، الذي تكرسه األجندات التشريعية لوسائل اإلعالم وأجهزته، واسع من الحق في اإلعالم

في هذا اإلطار  ،عالمجتم للمشاركة السياسية والثقافية واإلحاطة على األقل بأهم القضايا التي يعيشها

فالصحافة إنما   .بدأ األساسي لمبدأ مسؤولية أجهزة اإلعالمحق اإلنسان في اإلعالم يشكل الم أننجد 

والمجتمع في العصر الحديث جماهيري وهو ما يلقي مسؤولية ، وجدت لخدمة  المواطنين بجميع فئاتهم

وتعدد المؤسسات  جتماعي،حد العناصر الهامة في تشكيل الوعي اإلأاكبر على عاتق الصحافة بعتبارها 

حيث تملك الصحافة في البلدان  .حد دعائم الديمقراطية وأقوى ضماناتهاأهو اإلعالمية وانتشارها 

الديمقراطية العديد من الضمانات التي تجعلها تمكن المواطن من حقه في اإلعالم وتجعل المؤسسة 

ذكرنا هذا ليس من باب المقارنة  ،ئق القانونية والمالية والسياسيةاإلعالمية مستقلة عن القيود والعوا

وكثرت المؤسسات اإلعالمية  ،صحافة حرة  في العالم الديمقراطيهناك  أنر يجل التذكأما من وإن

ويعلمنا التعايش في االختالف والتسامح والحوار وغير ذلك من  ،وتعددها يأتي آليا بتعددية الرأي

واإلقليمية  وهذا ما أكدته المواثيق الدولية.األسس التي يبنى عليها الحق في اإلعالم وحرية الصحافة

لكل إنسان الحق في اإلعالم والتعبير عن رأيه بأية وسيلة كانت وأسقطت الحواجز الجغرافية 

  ونذكر أهم هذه المواثيق التي كرست ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الفرنسي والسياسية،

 .الحق وأوجدت اآلليات والضمانات لحماية هذا  ،1948واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

التنظيم القانوني لإلعالم في الجزائر والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية أكدت دور       

تميز تشريع اإلعالم  و ستقالل،المؤسسة اإلعالمية من تمكين المواطن من حقه في اإلعالم منذ اإل

 إلىحد منذ االستقالل هما مرحلة الحزب الوا ، والمؤسسات  اإلعالمية الجزائرية بمرحلتين أساسيتين

، لم تكن مطلقة، وكانت مقيدة من طرف الحزب الواحد اإلعالميةحرية المؤسسات حيث 1989 غاية 

يستغل الحق في اإلعالم في المساس باستقالل األمة وسالمة تراب الوطن ومطامح   أن وال يجوز
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اعتباره اإلعالم قطاع  1982وما جاء به قانون  ،راكية ووحدة جبهة التحرير الوطنيواالشت  الشعب

  .من قطاعات السيادة الوطنية

كرس حرية  الذي1989دستور التي تبدأ مع اإلعالمية و أما المرحلة الثانية التعددية السياسية       

وكرس  بدوره جسد 1990ثم ظهور قانون اإلعالم  الرأي والتعبير والتعددية السياسية واإلعالمية،

واعتبر بمثابة شهادة ميالد الصحافة المكتوبة القطاع  للحق في اإلعالم، ممارسة المؤسسة اإلعالمية

كما اقر حق الصحفي المحترف في الوصول إلى مصدر المعلومات والسر المهني،  .اإلعالمي الخاص

كما اعتبر مرجعية للعديد من النصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية مراسيم وميثاق أخالقيات 

إن المتتبع لتطور التشريع اإلعالمي . 1996ت الجماعية ووفقا للدستور المعدل تفاقياالمهنة واإل

وبالرغم من ما   الجزائري يلحظ جليا مدى مسايرة هذا األخير للتطورات السياسية التي مرت بها البالد

أتى به قانون اإلعالم والنصوص التنظيمية للمؤسسات اإلعالمية وحق المواطن في اإلعالم الصادق 

 ،ي تعيق المؤسسة اإلعالمية في ذلكلموضوعي والتعددي  إال إن هناك العديد من العوائق والقيود التوا

  .المالية و  تتناثر بين القيود اإلدارية إلى الجزائية،

إن تعاظم دور المؤسسات اإلعالمية في تمكين المواطن من حقه في اإلعالم زادت من مبررات       

وضرورة تطوير  ،لقيود القانونية التي تعيق المؤسسة اإلعالمية الجزائريةضرورة إعادة النظر في ا

        نوضرورة وضع  قانون إعالم بمشاركة صحفيين من كال القطاعي ، البنية القانونية للمؤسسة اإلعالمية

ويجب أن تكون هناك آلية لحماية الحق في اإلعالم والمؤسسة اإلعالمية ، ختصاص إو أساتذة ذوي 

وال يكون التغني بذلك ضمن قانون اإلعالم والنصوص التنظيمية ، منح حرية مكفولة بهيبة القانون وي

والتقدم بقانون إعالم ونصوص تنظيمية  للمؤسسة اإلعالمية ويبقى  ذلك موجود فقط على الورق،

لمؤسسة للمؤسسة اإلعالمية الجزائرية عصرية تتكيف موادهما  مع متطلبات الحق في اإلعالم ودور ا

حتى يتم وضع حد للتشريعات  والمرجعيات  ،اإلعالمية والفترة الراهنة و تطور تكنولوجيا المعلومات
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ومن إصالحات المنظومة  .التي أصبحت تقيد المؤسسة اإلعالمية بل أصبحت كالسيكية وال معنى لها

يد من المشاريع التشريعية اإلعالمية بالجزائر ولضمان حرية المؤسسات اإلعالمية ، وضعت العد

التمهيدية لإلعالم ولتنظيم قطاع اإلشهار لم يتم صدورها إلى غاية اإلصالحات السياسية وصدور قانون 

الذي نصت مواده على حرية الصحافة وحرية السمعي البصري فيما لم  ، 2012اإلعالم العضوي 

الجزائر قطعت أشواط ورغم أن تتضح الرؤية في مجال مواد أخرى وبالنسبة للشروع في تطبيقه ، 

وما يتعلق بحق المواطن في اإلعالم وضمان ممارسته من طرف  كبيرة في مجال حرية التعبير،

وحق وتحرير السمعي البصري،  وحرية إنشاء مؤسسات الصحافة المكتوبة، المؤسسة اإلعالمية،

تزال  فإنها ال رئ،حالة الطوا وإلغاء، وإلغاء عقوبة السجن، الصحفيين في الوصول إلى مصادر الخبر

سواء فيما تعلق بتنظيم المؤسسات اإلعالمية األخرى قانونيا   هناك أشواط كبيرة يجب اجتيازها،

ونظام الترخيص الذي يقلل من  ،وتنظيمهووضوح الرؤيا في مجال السمعي البصري  وكالة األنباء،ك

ومجلس  البصري،سمعي سلطة ضبط الو ،سلطة ضبط الصحافة المكتوبةوإنشاء ، فرص النشر والبث

وال يمنع  ،أخالقيات المهنة، دون سيطرة الدولة عليها بتعين مدراء المجالس أو تعين اغلب أعضاءها

وإعادة الصياغة المادية لبعض المواد القانونية   وجود قطاع عمومي قادر على المنافسة ، من  ذلك

التي ال  ما يجب سد الثغرات القانونيةك، قتصاديمن الدولة والسر العسكري  واإلأالغامضة فيما يخص 

                                                                                                                            تزال تحيط بالجوانب المتعلقة بتكنولوجيا اإلعالم واإل

لم يضع تنظيم واضح للمؤسسة اإلعالمية و  2012، فقانون اإلعالم باتت ثورة حقيقيةالتي تصال 

  .آليات لممارستها الحق في اإلعالم  

نعتقد أننا تطرقنا في هذا البحث إلى ما هو جدير بالدراسة حسب ما حددناه في إشكالية الموضوع 

  .وفقنا في ذلك ونتمنى أننا
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  :ترتيب المالحق
  
  .1968القانون  األساسي للصحفيين المهنين):01(رقم  -
  .1996دستور ): 02(رقم  -
  .1990القانون العضوي المتعلق باإلعالم   ): 03(رقم -
الذي يحول المؤسسة الوطنية  1991أفريل  20الصادر يوم  100-91المرسوم التنفيذي رقم  ):04(رقم  -

  .للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
يتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية  1991أفريل  20لصادر في ا 101-91مرسوم رقم   ):05(رقم  -

  .المؤسسة العمومية للتليفزيون إلىوالصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون 
الذي يحول المؤسسة الوطنية  1991أفريل  20الصادر في  102-91المرسوم التنفيذي رقم ):06(رقم  -

  لى مؤسسة عمومية لإلذاعة المسموعةإ  اإلذاعة المسموعة
الذي يتضمن منح امتياز عن  1991أفريل  20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفيذي رقم  ):07(رقم -

األمالك الوطنية العقارية والمنقولة والصالحيات واألعمال المرتبطة بالبث اإلذاعي السمعي إلى 
  .المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة

الذي يحول الوكالة الوطنية  1990أفريل  20المؤرخ في  104-91المرسوم التنفيذي رقم  ):08(رقم  -
  .إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري "وكالة األنباء الجزائرية"البرقية للصحافة

الذي يتضمن منح إمتياز  1991أفريل  20المؤرخ في  105-91المرسوم التنفيذي رقم  ):09(رقم  -
وطنية والصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة واإلعالم إلى األمالك ال

وكالة األنباء الجزائرية  -المؤسسة العمومية للصحافة واإلعالم المسماة الوكالة الوطنية
  ).ج.أ.و(

عي الذي يحدد النظام النو 2008ماي سنة  10المؤرخ في  140- 08المرسوم التنفيذي رقم  ):10(رقم  -
  .لعالقات العمل المتعلقة بالصحفيين

 .2000أفريل  13ميثاق أخالقيات المهنة للصحفيين الجزائريين ):11(رقم  -

  .ميثاق شرف جريدة الخبر ):12(رقم  -
  .2012 مباإلعالالقانون العضوي المتعلق ): 13(رقم  -
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  .  1996اإلسكندرية، 
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، ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابالنظام اإلعالمي الجديد، المصمودي مصطفي .16
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 .2005، 2ط، العلم المصرية اللبنانية، مصر

، ديوان  ، مناهج البحث العلمي وطرق وإعداد البحوثبوحوش عمار، الذبيان محمود .19
  . 2001، 3، طالمطبوعات الجامعية، الجزائر

ديوان المطبوعات ، إلعالم واالتصال، مناهج البحث العلمي في علوم ابن مرسلي أحمد .20
  .2008الجامعية، الجزائر، 

دار العلوم للنشر ، لعلوم القانونية، نظرية القوة، نظرية الحقلالمدخل ، بعلي محمد الصغير .21
  . 2006، عنابة، والتوزيع

، المجلد األول، الوثائق العالمية واإلقليمية دار ، حقوق اإلنسانبسيوني محمود شريف، وآخرون .22
 .1998علم للماليين، لبنان، ال

، ، نظرية الضبط اإلداري في النظم الوظيفية والشريعة اإلسالميةبيسوني عبد الرؤوف هاشم .23
 .1995دار النهضة العربية، مصر 

دار قباء للطباعة والنشر ، االتصال بالجماهير بين اإلعالم والتطويع والتنمية، بدر أحمد .24
 .1998، والتوزيع، القاهرة

مع تعديل نوفمبر  1996، 1989، 1976، 1963الدساتير الجزائرية ، سىبودهان مو .25
 .2008، الجزائر، كليك للنشر، 2008
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 .2007الجامعية، الجزائر،
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 .1991، لبنان

  .1999،القاهرة، ، دار األمين للنشرالتشريعات الصحفيةحافظ حسين أسماء،  .29

  .2003نية،القاهرة،، الدار المصرية، اللبناالمسؤولية االجتماعية للصحافةحسام الدين محمد،  .30
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  .2006، اإلسكندرية

، 3، دار الفجر، القاهرة، طعالمية واالجتماعيةأساسيات البحوث اإل، حجاب محمد منير .33
2002. 

 .1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، قانون المنازعات اإلداريةخلوفي رشيد .34

حرية الرأي والتعبير في ضوء االتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية خالد مصطفى فهمي،  .35
 .2009، الفكر الجامعي، اإلسكندرية دار، والشريعة اإلسالمية وجرائم الرأي والتعبير
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 .2000دار الفكر المعاصر، دمشق، ،  البحث العلمي، دويدري رجاء وحيد .37

، مركز دراسات الوحدة العربية، االتصال واإلعالم في الوطن العربيد الجمال، راسم محم .38
 .1991، بيروت
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  .2007عمان،
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 .1993، دار الكرمل، عمان، حقوق اإلنسان، أحمد ظاهر .48
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رسمية من لهوية الصحفي في الجزائر من خالل الخطابات والمواثيق ا"بوجمعة رضوان،  .97

 ، قسم، جامعة الجزائر، مجموعة من االساتدة  لالتصالة الجزائرية المجل، "1998إلى  1962
  .1998، 17، العدد ،الجزائر علوم اإلعالم واالتصال
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المجلة ، "إلى حرية الصحافة وتعددها... من التعددية السياسية "بن خرف اهللا الطاهر، .98
، ،الجزائرالجزائر ،قسم علوم اإلعالم واالتصال مجموعة من األساتذة ، ، الجزائرية لالتصال

  .1996، 9العدد
في الدراسات اإلعالمية، التطور التاريخي  نالمضموتحليل  تاستخداما"حمد، أ بن مرسلي .99

 ،مجموعة من األساتذة ، جامعة الجزائر،  ،المجلة الجزائرية لالتصال" وبعض الجوانب التطبيقية
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  . 1992، 20العدد  ،الجزائر،علوم اإلعالم واالتصال قسم ،جامعة الجزائر ،ذة من األسات
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الجزائر، العدد  ،علوم اإلعالم واالتصال ، قسمجامعة الجزائر ، مجموعة من األساتذة ،لالتصال

14 ،1996 .  

المجلة ،مجموعة من األساتذةقسايسية علي ، مالبسات الحق في اإلعالم في القانون الجزائري ،.103
 9الجزائر، العدد ،علوم اإلعالم واالتصال ، قسم مجموعة من األساتذة ،،الجزائرية لالتصال

،1996 .  
ث ، المجلة المصرية لبحو"حق الرد والتصحيح بين التشريع والممارسة"، أسماءحافظ حسن .104

  .2000،09العدد، القاهرة، اإلعالمكلية ، اإلعالم
المجلة المصرية لبحوث ،"مصداقية وسائل اإلعالم كما تراها النخبة في مصر"، هويدا مصطفى.105

  .2003، 21العدد، القاهرة ، اإلعالمكلية ، اإلعالم
افة والصح...جريدة الشروق اليومي الجزائرية، مقال بعنوان حقوق الصحفيين تؤخذ وال تعطى.106

 .2011أفريل  30، الصادرة يوم 3279شوهها الخبزيست، العدد 

مهل يطلب من الصحفيين الجزائريين الرد على اإلعالم األجنبي، وزارة العدل ستكفل بإلغاء .107
 حبس الصحفي مع اإلبقاء على عقوبة التغريم، محمد شراف، جريدة الخبر اليومي الجزائرية

 .2011أفريل  21الصادرة يوم ، 6332العدد 

حقوقيون يحللون خطاب الرئيس،جريدة الشروق اليويم الجزائرية، نوارة باشوش، العدد .108
 .2011أفريل  17، الصادرة يوم 3266
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إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي .109
صرية والفصل العنصري، والتحريض على الحرب الذي وتقرير حقوق اإلنسان ومكافحة العن
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  .1978نوفمبر28

سبتمبر  10، 64الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، عدد  دستور.110
1963  

المتضمن إصدار دستور الجمهورية الديمقراطية  1976نوفمبر  22ليوم  97 - 76أمر رقم .111
  . 24/12/1976ليوم  94الشعبية، الجريدة الرسمية الجزائر، عدد 

يتضمن القانون األساسي للصحفيين المهنيين،  1968سبتمبر  9مؤرخ في  525- 68أمر رقم .112
  .1968سبتمبر  17الجريدة الرسمية الجزائر، 

، الجزائر، وزارة اإلعالم 1976يمقراطية الشعبية، الميثاق الوطني الجمهورية الجزائرية الد.113
   .1979والثقافة، 

جبهة التحرير الوطني، الئحة السياسة اإلعالمية، وثائق مقررات الدورة السابقة الجتماع اللجنة .114
   1982المركزية، قسم اإلعالم والثقافة، الجزائر، جبهة التحرير الوطني 

المؤرخ في 01  -88الديمقراطية الجزائرية، القانون رقم ةوريالجمهالجريدة الرسمية .115
  .1988جانفي 13،الصادرة يوم 2،العدد1988جانفي 12

المتعلق بالبلدية  90/08القانون رقم ،الديمقراطية الجزائرية ةالجمهوريالجريدة الرسمية .116
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المتعلق بالوالية  90/09القانون رقم ، الديمقراطية الجزائرية ةالجمهوري الجريدة الرسمية.117
  .  1990افريل11،الصادرة يوم 15،العدد 1990أفريل 7المؤرخ في 

 06، المتعلق بقطاع اإلعالم، الجريدة الرسمية عدد 1982فيفري  6ليوم  01-02القانون رقم .118
  .9/2/1982ليوم 

، العدد 1990أفريل  3الشعبية، الجريدة الرسمية، قانون  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.119
  .1990أفريل  4، ليوم 14

-12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قانون اإلعالم العضوي رقم .120
 .2012جانفي 15، الصادرة يوم 02، العدد 2012جانفي  12المؤرخ في   05
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، وزارة االتصال والثقافة، 1997نوفمبر  13درة بتاريخ الصا 17التعليمة الرئاسية رقم .121
 .1997ديسمبر  30-29،  الجزائر

، 11607مشروع القانون العضوي المتعلق باإلعالم، جريدة الشعب يومية جزائرية، عدد .122
 . 1998ماي  09الصادرة يوم 

ومية مشروع القانون المتعلق بممارسة االتصال في الوثيقة منشورة في جريدة اليوم، ي.123
 2001جانفي  27الصادرة بتاريخ . 723جزائرية، العدد 

، وزارة االتصال والثقافة، قصر الثقافة مفدي زكريا، القبة، 2002مشروع قانون اإلعالم .124
 .الجزائر

، قصر الثقافة 2003ماي  3، وزارة االتصال والثقافة، نسخة 2003مشروع قانون اإلعالم .125
 .مفدي زكريا، القبة، الجزائر

ورية الديمقراطية الجزائرية الشعبية ، وزارة االتصال ،مشروع تمهيدي يتعلق باإلشهار الجمه.126
 2007ماي

الذي يحول المؤسسة الوطنية  1991أفريل  20الصادر يوم  100-91المرسوم التنفيذي رقم .127
 .للتلفزيون األساسيللتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري القانون 

يتضمن منح امتياز عن األمالك الوطنية  1991أفريل  20الصادر في  101- 91وم رقم مرس.128
المؤسسة العمومية للتليفزيون  إلىوالصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون 

 .دفتر الشروط للتلفزيون الجزائري
المؤسسة الوطنية الذي يحول  1991أفريل  20الصادر في  102- 91المرسوم التنفيذي رقم .129

 .الجزائرية لإلذاعة األساسياإلذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية لإلذاعة المسموعة القانون 
الذي يتضمن منح امتياز عن  1991أفريل  20المؤرخ في  103-91المرسوم التنفيذي رقم .130

السمعي إلى  األمالك الوطنية العقارية والمنقولة والصالحيات واألعمال المرتبطة بالبث اإلذاعي
 دفتر الشروط المؤسسة العمومية لإلذاعة المسموعة

الذي يحول الوكالة  1990أفريل  20في ) المؤرخ(الصادر  104- 91المرسوم التنفيذي رقم .131
إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي " وكالة األنباء الجزائرية"الوطنية البرقية للصحافة 

  األساسيوتجاري القانون 
الذي يتضمن منح إمتياز  1991أفريل  20المؤرخ في  105-91يذي رقم المرسوم التنف.132

األمالك الوطنية والصالحيات واألعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة واإلعالم إلى 
وكالة األنباء الجزائرية  -المؤسسة العمومية للصحافة واإلعالم المسماة الوكالة الوطنية

  .دفتر الشروط)ج.أ.و(
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