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 مقدمة
 الوسائؿ مف أىـ وتعد اإلذاعة المجتمع، في وفعالة عديدة أدوارا اإلعالـ يؤدي     

ألداء  التمفزيوف، منافسة دائمة مع التي تتوفر عمى خصائص عديدة جعمتيا في اإلعالمية
 الراديو ينفرد بتقديميا التي الوظائؼ بعض ىناؾ وظائفيا في خدمة أفراد المجتمع، بؿ

تحقيقيا، وذلؾ في إطار تمبية رغبات ىذا  أخرى عف  إعالـ وسائؿ تعجز والتي لممستمعيف
الذي بدأت بو إذاعة  ومف ىنا ظير مفيوـ الخدمة العموميةالجميور والتعبير عف انشغاالتو، 

البي بي سي البريطانية، ثـ تطور وأصبح وجوده ضروريا في كؿ وسائؿ اإلعالـ بمختمؼ 
 أنواعيا.
ويتميز مفيـو الخدمة العمومية بصفة المرونة واليالمية، مما أدى إلى اختالؼ تعريفو      

 ة السياسية، ولعؿ ىذه والداللة التي يمثميا باختالؼ الزماف والمكاف، وبتبايف بتبايف األنظم
 الصفة انسحبت عمى الجزائر فظير اختالؼ كبير في مفيوـ الخدمة العمومية كوف 
 الجزائر عاشت مراحؿ تاريخية متباينة، بداية مف االستعمار ثـ التحرر واعتماد 

 االشتراكية كخيار، ثـ التعددية السياسية واإلعالمية نياية الثمانينيات.
 أىـ المراحؿ التي ميزت تطور ىذا المفيوـ،  09و 28اإلعالـ لسنة  ويعتبر قانوني      

خصوصا القانوف الثاني الذي كاف نقطة االنعطاؼ لما تحرر اإلعالـ مف قبضة األحادية، 
وبيذا يكوف مفيوـ الخدمة العمومية قد عرؼ تطورا في الميداف كما كاف في النصوص 

 .(1) التنظيمية لقطاع اإلعالـ
 اإلشكالية اآلتية: مف ىنا نطرح

 كيف عبر المشرع الجزائري في قطاع اإلعالم عن مفهوم الخدمة العمومية؟ وكيف 
 ظهر هذا المفهوم في قوانين اإلعالم؟

 
 
 

                                                           
المتعمقين  17-91و 11-81الخدمة العمومية من خالل التشريع الجزائري قانوني أحمد راشدي:  – (1)

كمية العمـو السياسية واإلعالـ، قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، تخصص تشريعات  ، مذكرة ماستر،باإلعالم
 .8900، 90إعالمية، جامعة الجزائر 
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 مفهوم الخدمة العمومية-1
 لحفظ الضرورية :"الحاجات أنيا عمى العمومية الخدمة العامة اإلدارة خبراء يعرؼ      
 في االلتزاـ  و الشعب لغالبية بالنسبة توفيرىا بجب التي و رفاىيتو وتأميف اإلنساف حياة
 سياسة لكؿ األساسي المحرؾ ىي المجتمع مف الغالبية مصمحة تكوف أف عمى توفيرىا منيج
  .(2)لممواطنيف المعيشي المستوى رفع بيدؼ الخدمات شؤوف في
 مفهوم التشريعات اإلعالمية  -8

يعرؼ التشريع مفيوماف: مفيـو واسع يعد في ضوئو مصدرا لمقانوف صادر عف سمطة 
مختصة في الدولة التي تتمثؿ في السمطة التشريعية، وفي حاالت خاصة السمطة التنفيذية 

الذي يعني كؿ نص شرعو البرلماف   loiأو  codعند االقتضاء، ومفيوـ ضيؽ يقابؿ 
وصادؽ عميو رئيس الجميورية، وتـ نشره في الجريدة الرسمية وما يتعمؽ منو بالصحافة 

 .(3)واإلعالـ يسمى التشريع اإلعالمي تقنينا وتنظيما

 التطور التشريعي لقطاع السمعي البصري الجزائري -3

ـ الجزائري وفصؿ تبعية المؤسسة عمى الرغـ مف المناداة بفكرة استقاللية اإلعال      
 لإلعالـ قانوف ىناؾ يكف لـ 1976 غاية إلى أنو إذالسمعية البصرية عف التنظيـ الفرنسي، 

 القانوني الفراغ وىذا البصري السمعي القطاع ذلؾ في بما اإلعالمية األنشطة ممارسة ينظـ
 أحد جعؿ الذي األمروسائؿ اإلعالـ  نشاط عمى شؾ غير مف سمبية انعكاسات لو كانت

 La période d'hibernation. (4) .الشتوي بالسبات المرحمة ىذه يصؼ المختصيف
 وتطوير نشاطو القطاع بيذا واالىتماـ البصري السمعي القطاع لفتح الفعمية البداية عف أما

 :المراحؿ اآلتية عبر فكانت وتنميتو

                                                           
 مجمة ،العمومية الخدمة ترشيد رهانات اإللكترونية اإلدارة و العمومي االتصال :حميمة رقادو  بوعمامة العربي-(2)

 .40 ص ، 2014 ديسمبر ، 90ع  الوادي، جامعة ،االجتماعية والبحوث الدراسات
 .55، دار الخمدونية، ص مدخل لمعموم القانونيةعجة الجياللي: -(3)
 .90، ص -قراءة  في القوانين والمشاريع-السمعي بصري في التشريع اإلعالمي الجزائريمحمد شطاح:  – (4)
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 (1982-1976المرحمة األولى: ) 

بدأت معالـ السياسة اإلعالمية لقطاع السمعي البصري تتضح مع صدور الميثاؽ     
حيث شيدت ىذه المرحمة بداية االىتماـ الفعمي بقضايا اإلعالـ ووسائمو  0091الوطني عاـ 

ومنيا وسائؿ اإلعالـ السمعية البصرية، خصوصا في ظؿ استكماؿ بناء مختمؼ المؤسسات 
 ادية.وىياكؿ السياسية واالقتص

وقد جاء في الميثاؽ لمتنويو بالدور االستراتيجي لوسائؿ اإلعالـ في خدمة اىداؼ التنمية، 
كما دعا إلى ضرورة استصدار قوانيف وتشريعات تحدد تحديدا سميما دور الصحافة واإلعالـ 
والتمفزيوف والسينما في مختمؼ المشاريع الوطنية، واالىتماـ بالتكويف في مجاؿ اإلعالـ، 

شباع حاجات ومتطمبات وت وفير اإلطارات اإلعالمية الالزمة لمواكبة خطط التنمية وا 
 الجماىير في الحصوؿ عمى إعالـ متميز ويتسـ بالموضوعية والجودة .

وباعتبار أف الجزائر قد انتيجت النظاـ االشتراكي ، كاف البد مف أف تنعكس عمى        
نينات مناقشة أوؿ مشروع لممؼ السياسة اإلعالمية السياسة اإلعالمية، وعرفت في بداية الثما

في الجزائر منذ االستقالؿ، وكخيار اشتراكي انعكس عمى تمؾ السياسة اتضح لمجزائر أف 
مفيـو اإلعالـ يقـو عمى أساس الممكية االجتماعية لوسائؿ اإلعالـ، وأف اإلعالـ ىو جزء ال 

التحرير الوطني، وأداة مف أدواتيا في يتجزأ مف السمطة السياسية المتمثمة في حزب جبية 
أداء ميمات التوجيو والرقابة والتنشيط، وتـ تحديد وظائؼ اإلعالـ في المجتمع الجزائري 

 عمى النحو اآلتي:

 التربية والتكويف والتوجيو-90

 التوعية والتجنيد -98

 التعبئة-90

 الرقابة الشعبية -90

 التصدي لمغزو الثقافي-95
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ضمف  0028يد الحزب الواحد أوؿ قانوف لإلعالـ في الجزائر سنة وقد تـ صدور في ع
 .(5)0091الخطوط العامة لمميثاؽ الوطني والدستور لعاـ 

 (1991-1982المرحمة الثانية: )

 ضمف 0028الجزائر سنة  في لإلعالـ قانوف أوؿ صدور الواحد الحزب عيد في تـ لقد     
 . 0091 لعاـ والدستور الوطني لمميثاؽ العامة الخطوط

 العاـ لمفيـو اإلطار وحدد اإلعالمي، النشاط جوانب مختمؼ مرة ألوؿ القانوف ىذا تناوؿ وقد
 منيا يستميـ التي المصادر عف األولى مادتو في القانوف ىذا كشؼ الجزائر، وقد في اإلعالـ
 التحرير جبية حزب مؤتمرات عف الصادرة التوصيات ومختمؼ الوطني الميثاؽ وىي مبادئو

 إلى يسعى ثوري إعالـ وىو الوطنية السيادة مف جزءا اإلعالـ أف القانوف اعتبر كما الوطني،
 الوطني. التحرير جبية حزب بقيادة االشتراكية الثورة أىداؼ تحقيؽ
 وأىداؼ اإلعالمي بالنشاط المتعمقة القضايا مف جممة القانوف تناوؿ فقد ذلؾ إلى إضافة   

 العامة الخطوط القانوف ىذا حدد وكما اإلعالـ، في المواطف حؽ إلى وأشار اإلعالـ،
 الدستور في عمييا المنصوص لمدولة العامة السيادة ضمف اإلعالمي النشاط لممارسة
 نطاؽ ضمف حرية بكؿ اإلعالـ حؽ "يمارس :بأنو منو الثالثة المادة في جاء حيث والميثاؽ،
 عف المنبثقة السياسية القيادة وتوجييات لألمة االخالقية والقيـ لمبالد اإليديولوجية االختيارات

 .(6)  ..." الدستور يتضمنيا التي األحكاـ مراعاة مع الوطني الميثاؽ
 
 

                                                           
التشريع اإلعالمي الجزائري التنظيم القانوني لنشاط القطاع السمعي البصري في ظل : عبد المومن بن صغير-(5)

 ، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية االقتصادية والسياسية، لما بعد االستقالل
https://democraticac.de 

(6) – Zouhir Ihaddaden, colloque sur la presse écrit sur Maghreb, (eddit/ walf zug: 
Hum Berg, 1989), p 125. 
. 
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 (2114-1991المرحمة الثالثة: )  

الفضاء اإلعالمي في الجزائر تطورات ىو اآلخر في ىذه المرحمة ، حيث أف ما  عرؼ  
حدث في المجاؿ السياسي انعكس عمى المجاؿ اإلعالمي، وأصبحت الجزائر تنعـ إلى 

بالممكية الخاصة  0009جانب التعددية السياسية بتعددية إعالمية، إذ سمح قانوف سنة 
 . (7)والخواص لمجرائد، والمطبوعات مف قبؿ األفراد

 التعددية عمى 40 مادتو في نص الجديد الدستور بصدور 1990 منذ المرحمة ىذه بدأت    
 مف ات العشر بصدور المرحمة ىذه السياسي، وتميزت الطابع ذات الجمعيات إنشاء وحربة

 إنشاء حرية عمى أكد والذي ، 1990لعاـ اإلعالـ قانوف صدور بعد خاصة الصحؼ
 .الدولة ووصاية ممكية تحت بقي البصري السمعي قطاع أف إال المستقمة الصحفية العناويف
 تناوال وقد 2002 وسنة 1998 سنة اإلعالـ لقانوف تمييدياف مشروعاف 1990 منذ وصدر
 وخاصة القطاع حساسية أف يبدو ولكف والتركيز، التوسع مف بشيء البصري السمعي القطاع

 إصدار بعدـ والمستقمة الخاصة لالستثمارات وفتحو تحريره في مترددة الدولة جعؿ التمفزيوف
 .(8)لإلعالـ جديد قانوف

، حدثت عدة تطورات وتغيرات مست 8900إلى  0009وخالؿ كؿ ىذه الفترة الممتدة مف 
ال  0009العديد مف المياديف والمجاالت ومف بينيا الميداف اإلعالمي، ومنو أصبح قانوف 

الجزائري، وأضحى مف الواجب ومف األولويات إصدار قانوف إعالمي يكفؿ متطمبات اإلعالـ 
جديد يتماشى مع طموحات الصحفييف خصوًصا في ظؿ العولمة والعصرنة التي ال تعتبر 

 ..الجزائر بمنأى عنيا.

                                                           
، ع 00، مجمة جامعة دمشؽ، مج حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر: قيراطمحمد  – (7)
 .092، ص 8990(، 0+0)

   نموذجا بصري السمعي اإلعالم وسائل ممكية في الجزائرية التجربةوليمى فقيري:   سالمي اسعيداني –(8)
ENTV ...  العمؿ اإلعالمي بيف الخدمة العمومية  والضغط ، أعماؿ الممتقى الوطني الجزائري التمفزيون ،

 .90، ص 8901أكتوبر  89-81الميني واالستثمار االقتصادي، 
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أوؿ قانوف  8908جانفي  08( الصادر رسمًيا بتاريخ 05-08ويعتبر القانوف العضوي رقـ )
 59الجزائر المستقمة، وبذلؾ يكوف قد جاء ىذا القانوف بعد مرور   عضوي لإلعالـ في تاريخ

سنة عمى استعادة االستقالؿ الوطني وفي وقت أصبح اإلعالـ الوطني يتخبط في مشاكؿ 
 عديدة ويكاد صوت الجزائر أف ال يسمع وال يشاىد في الساحة اإلعالمية العالمية. 

المتعمؽ بالنشاط السمعي  8900فبراير  80 ( المؤرخ في : 90-00ويعتبر القانوف رقـ)    
البصري أوؿ قانوف متخصص في المجاؿ السمعي البصري منذ االستقالؿ، والذي صدر في 

مادة  000عمى  8900مارس  80مف الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية لػػ:  01العدد 
 تنظـ القطاع السمعي البصري في الجزائر.

المتعمؽ بالنشاط  90 – 00ت المصادقة عمى القانوف رقـ تم   8900فبراير  80وبتاريخ 
؛ حيث 10السمعي البصري، وبموجبو تـ  استحداث األرضية القانونية لتفعيؿ مضاميف المادة 

منو مياـ وصالحيات سمطة ضبط السمعي البصري، وحصرتيا في  51 – 58حددت المواد 
ة النزاعات، أما تشكيمتيا وتنظيميا عناويف كبرى: مجاؿ الضبط، مجاؿ المراقبة ومجاؿ تسوي

 . (9)منو 09 – 59وسيرىا حد دتيا المواد 

 1982مفهوم الخدمة العمومية  في قانون اإلعالم  -6
 أوؿ قانوف متعمؽ باإلعالـ تصدره الجميورية الجزائرية  0028كاف قانوف      

 والذي نشر في الجريدة الرسمية رقـ  0028فيفري  91الديمقراطية الشعبية بتاريخ 
 ، حيث اعترؼ بحؽ المواطف في اإلعالـ 0028فيفري  90الصادرة بتاريخ  00السنة  95

 لكنو نظـ مينة اإلعالـ في ظؿ االنتماء لمحزب الحاكـ وىو جبية التحرير 
ذاعة وتمفزيوف كانت  الوطني، أي أف كافة المؤسسات اإلعالمية  مف صحؼ ومجالت وا 

 تحت سمطة النظاـ أي كمو إعالـ عمومي وال وجود لإلعالـ الخاص والمستقؿ في ظؿ 
 ىذا القانوف. 

                                                           
لممؤتمرات والدراسات  ضياء شبكة ،قانوني مفاهيمي كمتغير الجزائر في اإلعالم حرية :نعيمي المنعـ عبد–(9)

 واألبحاث.
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 وبطبيعة الحاؿ اإلعالـ العمومي عبارة عف مرفؽ عاـ وظيفتو األساسية ىي الخدمة       
 يستفيد منو الجميع العمومية، كونو أوال موجو لكافة الناس دوف استثناء و 

 بالتساوي، كما أنو يقدـ خدمات مجانية بدوف غرض ربحي وىي الصفات التي أقرىا 
 ضمف مواده التي اكتست في غالبيتيا صبغة عمومية. 0028قانوف 

 ويمكف استعراض عدد مف ىذه المواد لتبياف المفيـو الذي كرسو المشرع 
 بصري.في قطاع السمعي ال لمخدمة العموميةالجزائري 

 " وىذا اإلعالم قطاع من قطاعات السيادة الوطنيةجاء في المادة األولى: " -
ما يبيف بأنو قطاع ال يتحكـ فيو أي شخص أو مؤسسة لغرض شخصي أو مف أجؿ منفعة 
 ذاتية، فكؿ جزائري يتمتع بالجنسية الجزائرية لو الحؽ في االستفادة مف خدمات 

 اإلعالـ. 
 مف نفس المادة ما يمي: وجاء في الفقرة الثالثة

"ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية، يعمل اإلعالم عمى تعبئة كل القطاعات وتنظيمها 
 لتحقيق األهداف الوطنية"

 وىنا يتجمى أف ىدؼ اإلعالـ ىو خدمة مطامح الجماىير بؿ ىذه المطامح ىي السبب في 
 عميو قانونيا وجوده، كما أف ىدفو ىو تحقيؽ األىداؼ الوطنية أو ما يصطمح 

 بالصالح العاـ.
 "تعتبر مؤسسات اإلعالم الوطنية ذات وجاء في المادة الثامنة مف نفس القانوف: 

 "أي أف الغرض مف إيجاد ىذه المؤسسات ىو خدمة المواطنيف  طابع اجتماعي وثقافي
 وليس تحقيؽ الربح وىذا ىو جوىر الخدمة العمومية التي تجعؿ وسائؿ اإلعالـ 

 دمة الصالح العاـ.وسيمة لخ
أوؿ ذكر لمصطمح الخدمة العمومية بيذه الصيغة وىي المرة  80كما جاء في المادة  

، حيث جاء نص المادة في فصؿ  0028الوحيدة التي ذكر فييا ىذا المصطمح في قانوف 
تتولى الدولة احتكار الخدمة العمومية معنوف بػ: إنتاج وتوزيع اإلعالـ المكتوب والمصور :"
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..."، حيث أكد المشرع عمى أف الدولة ىي التي تسير قطاع ذاعة والتمفزة الوطنيةلإل
 .(10)السمعي البصري في الجزائر، وتحتكر الخدمة العمومية في إطارىا

 لكف المالحظ ىنا قصر فيـ معنى الخدمة العمومية في إطار اإلذاعة والتمفزة الوطنية فقط. 
 لتؤكد: 088عالـ جاءت المادة المتعمؽ باإل 0028وفي نفس القانوف أي 

 ال يشكل النقد البناء الرامي إلى تحسين وتنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من " 
 "، وىذا يعني أف المشرع فتح الباب أماـ الصحفييف لإلدالء بآرائيـ جرائم القذف

 في تحسيف الخدمة العمومية مف أجؿ ترقية قطاع اإلعالـ .
 مف خالؿ استعراض ىذه المواد القانونية التي تحدثت عف الخدمة والمالحظ إذا      

 نجد أف المشرع الجزائري لـ يتحدث عنيا  0028العمومية تصريحا وتمميحا في قانوف 
مباشرة فمـ يذكرىا سوى في موضع واحد، وربما ىذا راجع لكوف  اإلعالـ آنذاؾ كاف كمو في 

 ىدفو األساسي ىو الخدمة العمومية.يد السمطة ويسمى إعالما عموميا وبالتالي 
 مثال توضيحي لمعنى الخدمة العمومية من خالل مرسوم تنظيمي:

اإلذاعة والمتضمف إنشاء مؤسسة  0021المؤرخ في الفاتح يوليو  001-21المرسـو رقـ 
 الوطنية، حيث جاء في المادة الخامسة ما يمي:

 "تتمثؿ ميمة المؤسسة فيما يأتي: 
تربية المواطنيف وتعبئتيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الوطنية والدفاع عف المساىمة في -

 مصالح البالد والثورة.
 المساىمة في رفع المستوى الثقافي والتكويني لدى المواطنيف،  -
 المساىمة في التسمية والتنشيط الثقافي،  -
طني والفنوف المساىمة في نشر ذخائر الثقافة الوطنية والتعريؼ بالتراث الثقافي الو  -

 الشعبية.
 ويبدو واضحا أف كؿ ما سبؽ ذكره يدخؿ في سياؽ الخدمة العمومية لوسائؿ اإلعالـ التي 
تسعى لنشر الثقافة والتوعية بيف المواطنيف، والحفاظ عمى قيميـ ومقوماتيـ الوطنية ورفع 

 مستواىـ التكويني.
                                                           

المتعمقين  17-91و 11-81التشريع الجزائري قانوني الخدمة العمومية من خالل أحمد راشدي:  – (10)
 مرجع سابؽ.، باإلعالم
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 1991مفهوم الخدمة العمومية في قانون اإلعالم  -7
بعد انتياج الجزائر لمتعددية اإلعالمية، حيث  0009ىذا القانوف في الثالث أفريؿ  صدر    

أقر ىذا القانوف بفتح المجاؿ أماـ الخواص إلنشاء مؤسسات إعالمية لكف في قطاع 
 الصحافة المكتوبة فقط، فيما بقي قطاع السمعي البصري أو اإلعالـ الثقيؿ في يد السمطة.

إصدار نشرية  دورية حر غير ذا القانوف ما يؤكد ىذا القوؿ :" مف ى 00وجاء في المادة  
يوما  31أنه يشترط لتسجيمه ورقابة صحته، تقديم تصريح مسبق في ظرف ال يقل عن 

 .(11)من صدور العدد األول"
فقد وردت تمميحا وتصريحا في عدة مواضع نذكر منيا  الخدمة العموميةوبخصوص      

 تشارك عناوين اإلعالم وأجهزته ما جاء في المادة الخامسة مف إشارة إلييا حيث نصت:" 
 السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية وفي توفير ما يحتاج إليه المواطنون في 

ة والترفيه في إطار القيم الوطنية مجال اإلعالم واالطالع عمى التطور التكنولوجي والثقاف
، ويبدو مف ىنا جميا دعوة السمطة لكافة وسائؿ اإلعالـ وترقية الحوار بين ثقافات العالم..."

العمومية والخاصة التي تممكيا الدولة أو الجمعيات واألحزاب واألشخاص مف أجؿ المشاركة 
ج إليو وىذا ىو لب وجوىر في خدمة حؽ المواطف في اإلعالـ مف خالؿ توفير كؿ ما يحتا

 الخدمة العمومية.
تتولى أجهزة اإلذاعة الصوتية المسموعة التركيز عمى أنو :" 00كما جاء في المادة  

التابعة لمقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات الشعبية، التكفل باستعمال كل 
عربية اإلسالمية في المجتمع المهجات الشعبية لمتبميغ وترسيخ الوحدة الوطنية والقيم ال

وىذا بالتأكيد مف مياـ الخدمة العمومية التي تقوـ عمى أساس المساواة بيف  .(12)"،الجزائري
كؿ المواطنيف والسعي لخدمة الثقافات والقيـ الوطنية لممجتمع، بال تمييز وال إىماؿ أي 

 خصوصية مف خصوصيات المجتمع.
 فة والميجات الشعبية، قيـ العربية واإلسالـ.وىنا ركز المشرع الجزائري عمى الثقا 

                                                           
 .00، المادة 1991قانون اإلعالم  – (11)
 .00، المادة 1991قانون اإلعالم  – (12)
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مف جية أخرى عمى ضرورة استشارة ذوي االختصاص عند نشر دورية متخصصة موجية  
يجب عمى مدير النشرية المخصصة لألطفال أن يستعين بهيئة لألطفاؿ حيث أكدت: "

النقاط  وىنا يجب الذكر أف المشرع لـ ييمؿ بعض تربوية استشارية من ذوي االختصاص"،
 المتعمقة بالخصوصيات ومختمؼ فئات المجتمع وىو أيضا مف ركائز الخدمة العمومية. 
 50وفي الباب السادس المتعمؽ بالمجمس األعمى لإلعالـ جاءت ثالث فقرات في المادة 

 "يسهر عمى إتقان التبميغ التي تحدد مياـ المجمس األعمى لإلعالـ ،حيث نجد عبارة: 
الثقافة الوطنية بمختمف أشكالها ويروجها ال سيما في مجال اإلنتاج ونشر والدفاع عن 

 وىذا ىو جوىر الخدمة العمومية. .(13)المؤلفات الوطنية"
 كما جاء ذكر مصطمح الخدمة العمومية واضحا في فقرة أخرى مف نفس  

 المادة في السياؽ الخاص بتحديد قواعد اإلعانات حيث تشير الفقرة إلى ميمة مف 
يحدد قواعد اإلعانات المحتممة، والمساعدات التي مياـ المجمس األعمى لإلعالـ وىي: "

  تمنحها الدولة لألجهزة اإلعالمية التي تخولها صالحيات الخدمة العمومية".
وىنا نرى بوضوح أف الدولة تساىـ بقسط مف المصاريؼ لفائدة النشريات مف أجؿ     

إلعالـ، وىو أمر جيد كوف ىذه الخدمة مضمونة في ضماف الخدمة العمومية في وسائؿ ا
اإلعالـ التابع لمسمطة العمومية، لكف يمكف لإلعالـ الخاص أف يحيد عف وظيفتو كونو 

 يبحث أساسا عف الربح.
وىذه الفقرة تبيف حرص الدولة عمى ضماف الخدمة العمومية ولو بتقديـ مساعدات لمصحؼ  

 .(14)والنشريات التي يممكيا الخواص
كذلؾ التي تحدد مياـ المجمس األعمى لإلعالـ ما  50كما جاء في فقرة ثالثة مف المادة  

يجمع كل المعمومات الضرورية من اإلدارات واألجهزة المكمفة بالخدمة العمومية في يمي: "
 ..."اإلعالم، أو من جهاز إعالمي أو مؤسسة صحفية لتأكيد التزامات كل منها

وىنا يبدو جميا كذلؾ اىتماـ المشرع بالخدمة العمومية التي جعؿ مف مياـ المجمس األعمى  
 لإلعالـ مراقبة وجمع المعمومات عف مدى التزاـ الصحؼ بيذا.

                                                           
 .50، المادة 1991قانون اإلعالم  – (13)

المتعمقين  17-91و 11-81الخدمة العمومية من خالل التشريع الجزائري قانوني أحمد راشدي:  – (14)
 مرجع سابؽ.، باإلعالم
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 2112الخدمة العمومية في قانون اإلعالم لسنة  -8
 المؤرخ في  95-08مف القانوف العضوي رقـ  98جاء في المادة      
 يمارس نشاط اإلعالم بحرية في المتعمؽ باإلعالـ عبارة: " 8908جانفي  05

 إطار أحكام هذا القانون العضوي، والتشريع التنظيمي المعمول بهما، وفي ظل احترام 
 (15) (".مهام والتزامات الخدمة العمومية -) وذكر مجموعة مبادئ منها: 

اإلعالـ في الجزائر. كما وىنا يظير مصطمح الخدمة العمومية مف مياـ ومبادئ ممارسة 
تساهم أنشطة اإلعالم عمى الخصوص فيما يأتي ... االستجابة :" 95جاء في المادة 

 لحاجات المواطن في مجال اإلعالم والثقافة والتربية والترفيه والمعارف العممية 
 ، وىذا أيضا لب وجوىر الخدمة العمومية.(16)"والتقنية

 نشرية دورية لإلعالـ العاـ جيوية أو محمية أف: شدد المشرع عمى كؿ 09وفي المادة  
بالمائة عمى األقل من مساحتها التحريرية تتعمق بالمنطقة التي  51تخصص نسبة "

، أي أف يكوف جوىر كؿ نشرية ىو خدمة المواطف مف خالؿ اإلعالـ وىو كذلؾ (17)"تغطيها
 لترويجي الذي ىدفو الربح. مف مبادئ الخدمة العمومية أي االبتعاد عف المحتوى اإلشياري وا

الذي ىو ضروري في مضموف الصالح العام حديث عف  99و 12وجاء أيضا في المادتيف 
 عمى أف: 12المنتج اإللكتروني مف صحافة مكتوبة أو سمعي بصري، حيث تنص المادة 

يتمثل نشاط الصحافة المكتوبة عبر األنترنت في انتاج مضمون أصمي موجه لمصالح "  
يتمثل النشاط السمعي البصري بنفس الصيغة تقريبا أف :" 99، كما أشارت المادة  .."العام..

 (18) .."عبر األنترنت في انتاج مضمون أصمي موجه لمصالح العام.
 
 
 
 

                                                           
 .98، المادة 2112قانون اإلعالم  – (15)
 .95، المادة 2112قانون اإلعالم  – (16)
 .09، المادة 2112قانون اإلعالم  – (17)
 .99-12، المادتيف 2112قانون اإلعالم  – (18)
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  2114الخدمة العمومية في قانون النشاط السمعي البصري لسنة  -9

 ، لها لمرّخصا البصري  السمعي  لالتصال  خدمة  تعدأف:"  09يوضح القانوف في المادة 
وفق   تنشأ  بمرسوم  اإلذاعي  لمبث أو  التمفزيوني  لمبث  موضوعاتية  خدمة  كل

 (19)".القانون  هذا  أحكام  في  عميها المنصوص الشروط
” أف دفتر الشروط يتضمف أساسا االلتزامات التي تسمح ب 02كما توضح المادة     

احتراـ متطمبات الوحدة الوطنية واألمف والدفاع الوطنييف واحتراـ المصالح االقتصادية 
والدبموماسية لمبالد واحتراـ سرية التحقيؽ القضائي وااللتزاـ بالمرجعية الدينية الوطنية 

 ت الدينية األخرى وعدـ المساس بالمقدسات والديانات االخرى .واحتراـ المرجعيا

احتراـ مقومات ومبادئ المجتمع واحتراـ القيـ الوطنية ” كما تفرض االلتزامات     
ورموز الدولة كما ىي محددة في الدستور، وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار واحتراـ 
متطمبات اآلداب العامة والنظاـ العاـ ، وتقديـ برامج متنوعة وذات جودة، وينص دفتر 

أكد مف احتراـ حصص البرامج المحددة مع السير عمى اف الشروط عمى ضرورة الت
بالمئة عمى األقؿ مف البرامج التي تبث ىي برامج وطنية منتجة في  19تكوف نسبة 

بالمئة عمى االقؿ مخصصة سنويا لبث االعماؿ السمعية البصرية  89الجزائر مف بينيا 
 .(20)والسينمائية 

 مة لممواطف.وىذا ما يدخؿ ضمف الخدمة العمومية المقد

 
 
 
 

                                                           
(19) – 

 ربيع  24  في  مؤرخ  14 - 04   رقـ  قانوف ، 3162مارس  32، 61  العدد  /  جزائريّةال  للجمهوريّة  الّرسميّة  جريدةال
 .09، ص البصري  السمعي  بالنشاط يتعمق ،  ـ2014    سنة  فبراير  24  الموافؽ ؿ 1435 عاـ  الثاني 

المتعمقين  17-91و 11-81الخدمة العمومية من خالل التشريع الجزائري قانوني أحمد راشدي:  – (20)
 سابؽ.مرجع ، باإلعالم
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 خاتمة
يمكف القوؿ أف الخدمة العمومية في التشريع اإلعالمي الجزائري مرت بمرحمتيف بارزتيف،     

مرحمة ما قبؿ التعددية الحزبية، حيث تجسد مفيوميا بشكؿ واضح عمى مستوى التشريعات 
اإلعالمية اإلعالمية الجزائرية وعمى مستوى الممارسة اإلعالمية، حيث كانت المؤسسات 

تابعة لمقطاع العاـ، وبالتالي فيي مرافؽ عمومية وظيفتيا األساسية ىي الخدمة العمومية 
 بعيدا عف الربح المادي والنشاط التجاري.

وفي مرحمة التعددية الحزبية وبالتالي اإلعالمية، تراجع مفيـو الخدمة العمومية، ليكوف ىدفا  
مف بيف األىداؼ وميمة مف بيف المياـ المنوطة باإلعالـ بعد أف كاف جوىرىا وسبب 

 وجودىا.
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