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: مقجمة

كافح اإلنداف عمى مّخ العرؾر مؽ أجل حقؾقو و حخياتو و االعتخاؼ        

و تؾسع مفيـؾ حقؾؽ اإلنداف مؽ حقؾؽ الفخد السجنية و الدياسية  بذخريتو و كخامتو،

إلى حقؾقو االقترادية و االجتساعية و الثقافية، ليذسل ىحا السفيـؾ مياديؽ أخخػ في 

حياة األفخاد و الجساعات بسا في ذلػ الحق في اإلعالـ، والحق في االتراؿ،و الحق 

في السعخفة، و أّدت الثؾرة التكشؾلؾجية في مجاؿ االتراالت و عيؾر وسائل حجيثة 

كاالنتخنيت و ما تؾفخه مؽ معمؾمات، أّدت إلى تؾسيع نظاؽ حقؾؽ اإلنداف التي 

اكتدبت صفة العالسية و أصبح اإلنداف أماـ تحجيات ججيجة تمدمو معخفة حقؾقو 

كسا ُسجمت عمى السدتؾػ الجولي، جيؾد عجيجة تؾجت بإعجاد السؾاثيق و . السختمفة

االتفاقيات الخاصة بحقؾؽ اإلنداف و صؾف حخياتو األساسية، و لؼ تعج حساية كخامة 

اإلنداف مؽ الذؤوف الجاخمية الؾطشية فقط ولكشيا أدرجت في أجشجة األمؼ الستحجة، 

ـ و اإلعالف 1945حيث يخػ بعض الباحثيؽ أّنو مشح إقخار ميثاؽ األمؼ الستحجة سشة

ـ، أصبح لكل فخد الحق في المجؾء إلى القانؾف 1948العالسي لحقؾؽ اإلنداف عاـ 

. الجولي مؽ أجل حساية حقؾقو

       أما عؽ حخية الخأؼ و التعبيخ كحق أصيل مؽ حقؾؽ اإلنداف، فتعتبخ السجخل 

الخئيدي لسسارسة الحخيات كحخية اإلعالـ و حخية الشذخ، والسعبخ األساس لسباشخة 

الحقؾؽ السكفؾلة لألشخاص، سؾاء كانت فكخية، ثقافية، أو غيخىا مؽ الحقؾؽ، وىي 
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بحلػ الدشج لجسيع الحخيات األساسية والتي فخضتيا طبيعة األنغسة الحجيثة، التي 

وىحه الحخية ىي نتاج تفاعل اآلراء وتقاطع األفكار . قؾاميا الحكؼ الّجيسقخاطي الدميؼ

وتزاربيا أحيانا نتيجة تشؾع الفكخ اإلنداني مؽ جية، والّجفاع عؽ السرالح مؽ جية 

أخخػ، فال يجؾز تقييج حخية الخأؼ والتعبيخ وإعاقة مسارستيا سؾاء مؽ ناحية فخض 

قيؾد مدبقة عمى نذخىا، أو مؽ ناحية العقؾبة الالحقة التي تتؾخى قسعيا، بل يتعيؽ أف 

وعسجت التذخيعات . يشقل كّل فخد مؽ خالليا وعالنية تمػ األفكار التي تجؾؿ في عقمو

الجولية والؾطشية عمى تكخيذ ىحه الحخية وإعظائيا بعجىا اإلنداني العسيق، خاصة في 

.  عل التحؾالت التي شيجتيا وتذيجىا وسائط االتراؿ السختمفة ووعائفيا

       لقج شيج القخف العذخيؽ العجيج مؽ التغييخات في وعائف اإلعالـ و االتراؿ في 

السجتسعات السعاصخة، ساعجت ىحه التغييخات عمى إبخاز حجة التشاقض بيؽ التأثيخ 

الزخؼ لؾسائل اإلعالـ و االتراؿ مؽ ناحية، و بيؽ الشرؾص الجامجة التي ال 

تتؾاكب مع ىحه التغييخات مؽ ناحية أخخػ، مسا يدتمـد إعادة الشغخ في االتراؿ 

كغاىخة مجتسعية معاصخة وفي الشرؾص و التذخيعات التي تتحكؼ في ىحه الغاىخة و 

 ألجل إزالة التشاقض بيشيسا و فتح الظخيق أماـ مديج مؽ ،تحجد مداراتيا و حخكاتيا

. السذاركة الجساىيخية الؾاسعة في مختمف العسميات االترالية الفخدية و الجساعية

ولتحقيق ذلػ قامت معغؼ دوؿ العالؼ بإصجار قؾانيؽ ناعسة لمعسل اإلعالمي في جسيع 

وسائل اإلعالـ، السكتؾبة والدسعية البرخية وااللكتخونية، لخجمة الجولة والسجتسع 
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والسؾاطشيؽ، وىحه العسمية الشاعسة ىي التي خمقت ما يدسى بالتذخيعات اإلعالمية، 

التي يختمف تظبيقيا في دوؿ العالؼ تبعا ألنغستيا الدياسية واالجتساعية واالقترادية 

. والثقافية

  عمى مدتؾػ العالؼ       أّما عمى مدتؾػ البحث العمسي، فقج أولت معغؼ الجامعات

 وسائل اإلعالـ، ونذاط لجراسة وتظؾيخ التذخيعات السشغسة لتجاوؿ السعمؾمات  أىسية

 التذخيعات اإلعالمية ضسؽ بخامجيا مادةومشيا الجامعة الجدائخية، التي أدرجت 

ونقجـ نحؽ بجورنا وفي إطار تكميفشا الخسسي بالسياـ البيجاغؾجية، ىحه . التعميسية

تذخرعات وأأالقيات  " بسادةالسظبؾعة التي تتزسؽ مجسؾعة مؽ السحاضخات الستعمقة 

سجاسية، وتؾجو ىحه السحاضخات لظمبة الدشة ، وىي وحجة تعميؼ "الدسعع البرخر 

وقج تّست صياغة خظة السحاضخات . الدسعي البرخؼ : األولى ماستخ، تخرص

ومحتؾاىا بشاءا عمى البخنامج السقخر والسقتخح مؽ وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي، 

مع إدخاؿ بعض التعجيالت التي تيجؼ إلى زيادة السعارؼ الشغخية والتظبيقية لمظالب 

بكمية عمـؾ اإلعالـ واالتراؿ، حؾؿ  األخالقيات والقؾانيؽ الشاعسة لشذاط وسائل 

 .اإلعالـ الدسعية البرخية في العالؼ وفي الجدائخ

       تزسؽ البخنامج الستعمق بسقياس تذخيعات وأخالقيات الدسعي البرخؼ محؾريؽ 

حيث . أساسييؽ، قدسشا كّل محؾر مشيسا إلى مجسؾعة مؽ السحاضخات بظخيقة متؾازنة

يتعمق السحؾر األّوؿ باإلطار الشغخؼ والسفاىيسي لمتشغيسيؽ القانؾني والحاتي لشذاط 
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وسائل اإلعالـ برفة عامة، أّما السحؾر الثاني فيزؼ مجسؾعة مؽ السحاضخات 

الستعمقة بالذخيعات اإلعالمية السشغسة لشذاط وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية في 

 . العالؼ وفي الجدائخ 
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 "تذخرعات وأأالقيات الدسعع البرخر "البخنامج الدجاسع الستعمق بسقياس  

 ".التشعيسان القانهنع والحاتع لشذاط وسائل اإلعالم : " السحهر األّول

 .أمفية عامة عن التذخرعات اإلعالمية: أوال

 .تعخيف التذخيعات اإلعالمية: السبحث األّوؿ

 .األساس الفمدفي والشغخؼ لمتذخيعات اإلعالمية: السبحث الثاني

 .مجارس ومدتهرات تشعيم التذخرعات اإلعالمية: ثانيا

 .السجرستاف القانؾنيتاف السخجعيتاف لمتذخيعات اإلعالمية: السبحث األّوؿ

 .مدتؾيات تشغيؼ التذخيعات اإلعالمية: السبحث الثاني

  . الشعخر و القانهنع لمتذخرع اإلعالمع فع الجدائخاناإلطار: ثالثا

 .الدشج الشغخؼ لمتذخيعات اإلعالمية في الجدائخ: السبحث األّوؿ

 .السخجعية القانؾنية لمتذخيعات اإلعالمية في الجدائخ: السبحث الثاني

 .مدتؾيات تشغيؼ التذخيعات اإلعالمية في الجدائخ: السبحث الثالث

 .أأالقيات وآداب السهشة الرحفية: رابعا

 .أخالقيات اإلعالـ، مبادؤىا وشخوط تحقيقيا: السبحث األّوؿ

 .مؾاثيق الذخؼ السيشية ومجالذ الرحافة: السبحث الثاني

 .نساذج عؽ مؾاثيق الذخؼ السيشية: السبحث الثالث

 ".التذخرعات اإلعالمية السشعسة لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة : " السحهر الثانع

 .تشعيم ممكية وإدارة وسائل اإلعالم الدسعية البرخرة: أوال
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 .أنغسة اإلعالـ الدسعي البرخؼ في دوؿ العالؼ: السبحث األّوؿ

 .أنساط ممكية وإدارة وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية: السبحث الثاني

 .أنساط ممكية وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية في الّجوؿ العخبية: السبحث الثالث

 .بهادر التذخرع لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة: ثانيا

 .نساذج عؽ أولى التذخيعات اإلعالمية الدسعية البرخية: السبحث األّوؿ

 .القؾانيؽ والسؾاثيق الجولية السشغسة لمبث اإلذاعي والتمفديؾني: السبحث الثاني

 .نساذج عن التذخرعات السشعسة لإلعالم الدسعع البرخر فع الّجول الغخبية والعخبية: ثالثا

 .التذخيعات الغخبية السشغسة للعالـ الدسعي البرخؼ : السبحث األّوؿ

 .التذخيعات العخبية السشغسة للعالـ الدسعي البرخؼ : السبحث الثاني

التشعيم القانهنع لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة فع الجدائخ فع ظل األحادية : رابعا
 .اإلعالمية

 (.1962/1965)السخحمة األولى : السبحث األّوؿ

 (.1965/1979)السخحمة الثانية : السبحث الثاني

 (.1979/1988)السخحمة الثالثة : السبحث الثالث

التشعيم القانهنع لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة فع الجدائخ فع ظل التعجدية : أامدا

 .اإلعالمية

 (.1989/2011)السخحمة األولى : السبحث األّوؿ

 (.2011/2018)السخحمة الثانية : السبحث الثاني
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 ".التشعيسان القانهنع والحاتع لشذاط وسائل اإلعالم : " السحهر األول

. أمفية عامة عن التذخرعات اإلعالمية: أوال

 وضع قؾاعج إلىإّف التذخيع اإلعالمي طبقًا لمسبادغ الّميبخالية، يتجو بالزخورة         
قانؾنية ممدمة تتشافى بظبيعتيا مع أبدط مبادغ حخية تجاوؿ السعمؾمات و األفكار و 
اآلراء في الّدؾؽ اإلعالمية، فعشج الحجيث عؽ الّتذخيع اإلعالمي في عالقتو بحخية 

تجاوؿ السعمؾمات، يتبادر إلى الحىؽ تمػ القيؾد التي تعسل الّدمظة العسؾمية عمى 
إنذائيا في شكل قؾانيؽ تزفي الذخعية عمى أعساؿ تقّيج حخية الّرحافة و وسائل 

و جاء ىحا اإلشكاؿ كشتيجة متخاكسة لعالقات الرخاع بيؽ الّدمظة و الرحافة . اإلعالـ
الحؼ يظبع تاريخ الرحافة، مشح اختخاع حخوؼ الظباعة عمى يج جؾتشبخغ في القخف 

الخامذ عذخ ميالدؼ، إلى الحخوؼ البرخية التي أوججىا الشغاـ الثشائي في السعالجة 
اإلعالمية -و قج قاد ىحا اإلشكاؿ و حّجد معغؼ الّجراسات القانؾنية. اإللكتخونية لمكمسات

التي دأبت عمى تجخيؼ الرحافة و وسائل اإلعالـ، و بالتالي شخعشة تجخل الّدمظة 
بالخدع و الجدر، أو عمى تجخيؼ الّدمظة و بالتالي اتياميا بخخؽ حخية الرحافة و 

. 1وسائل اإلعالـ

        غيخ أّف ىحا اإلشكاؿ بجأ يدوؿ تجريجيًا، لسا أخحت مبادغ السدؤولية 
االجتساعية لؾسائل اإلعالـ الجساىيخية تذق طخيقيا إلى مؾاثيق الذخؼ و أخالقيات 
السيشة اإلعالمية، و بجأت طبيعة التذخيعات اإلعالمية تتغيخ مؽ التخكيد أساسًا عمى 

إلى التخكيد عمى تجعيؼ -خاصة في عل الشغخية الدمظؾية-تقييج حخية اإلنداف
الزسانات القانؾنية لسسارسة ىحه الحخيات، و تؾسيع مجاالتيا بتقميص صالحيات 

                                                             
، السجمة الجدائخية لالتراؿ، "التذخيعات اإلعالمية الحجيثة في عل مبادغ سؾؽ األفكار الحخة" عمي قدايدية،- 1

. 41،42، ص(1996ديدسبخ/ جؾيمية)14معيج عمـؾ اإلعالـ و االتراؿ، الجدائخ، العجد
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الّدمظات العسؾمية بسا فييا الّدمظة التذخيعية، و إلداميا بتؾفيخ الذخوط السادية و 
.  1التقشية لتسكيؽ السؾاطؽ أو اإلنداف مؽ مسارسة ىحه الحخيات

        عمى العسـؾ ُسِجمت عبخ التاريخ آراء مختمفة مؤيجة و معارضة لتقشيؽ الديؾلة 
اإلعالمية، و شكمت ىحه اآلراء أىسية كبيخة بالشدبة لمجانب القانؾني لحخية اإلعالـ 

حتى أّنو جاء في "عمى مدتؾػ القانؾف الجولي أو مدتؾػ القؾانيؽ اإلقميسية و السحمية، 
ـ أّنو كّمسا كانت القؾانيؽ أقل كاف ذلػ أفزل لحخية 1997إعالف صؾفيا الرادر عاـ 

اإلعالـ، و جاء ذلػ نتيجة إساءة الدمظات الستخجاـ القؾانيؽ في تقييج حخية 
خيخ قانؾف لحخية اإلعالـ ىؾ عجـ "و ىشاؾ مؽ يحىب بعيجًا و يخػ بأّف . 2"اإلعالـ

 وىحه اآلراء في غالب األحياف تكؾف نتيجة السسارسة و تتأثخ بالشص *"وجؾد قانؾف 
. القانؾني و تؤثخ فيو

 .تعخرف التذخرعات اإلعالمية:  األّولالسبحث

 بأّنيا تمػ القؾاعج  (Information Legislations)       تعّخؼ التذخيعات اإلعالمية
التي ليا صفة اإللداـ و السترمة بالشذاط اإلعالمي و االترالي و التي تتؾلى تشغيؼ 

و تشقدؼ التذخيعات بذكل . مسارساتو و وضع السعاييخ التي تحكؼ أنذظتو السختمفة
عاـ إلى تذخيعات تترل بالسزسؾف و أخخػ تترل بالسؤسدات اإلعالمية مؽ حيث 

                                                             
. نفذ السكاف- 1

2- The European Seminar on promoting independent and pluralistic media, Sofia, 10-
13 september1997. at : Unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109588fo.pdf.  
Accessed : 17/4/2011. 

إّف أفزل قانؾف لمرحافة "يقؾؿ دانيمؾ أربيا مؽ جسعية الرحافة بيؽ األمخيكيتيؽ و جخيجة بؾسكؾيجا بأوروغؾاؼ- *
أّف التذخيعات التي تحكؼ الحخية الّرحفية، في عالؼ مثالي، لؽ "و يزيف"ىؾ عجـ وجؾد أؼ قانؾف عمى اإلطالؽ

". تتجاوز الّرفحتيؽ، بحيث تتزسؽ فقخات مكتؾبة بؾضؾح و صخاحة تسشع أية محاولة لزبط حخية التعبيخ
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تشغيسيا و إدارتيا و تحجيج حقؾقيا و واجباتيا، و تذخيعات تترل بالسيشة و أخيخًا 
. 1تذخيعات إعالمية دولية

       و لمتذخيعات اإلعالمية عجة مرادر يأتي عمى رأسيا الجستؾر ثّؼ القانؾف 
الجشائي أو قانؾف العقؾبات و القانؾف السجني و القانؾف اإلدارؼ و القانؾف العاـ، كسا 
تعتبخ الّمؾائح و السحكخات التشفيحية مكسمة لمتذخيعات اإلعالمية، كسا يجخل في ىحا 

اإلطار السؾاثيق السيشية و في كثيخ مؽ البمجاف تكؾف ىحه القؾاعج غيخ نغامية و 
تحّجدىا طؾاعية األطخاؼ السعشية بسثابة قانؾف تعسل عمى احتخامو، خاصة و أّنو يحسي 

حقؾؽ الرحفييؽ و يحّجد مدؤولياتيؼ و يؾضح ما بيؽ الحقؾؽ و الؾاجبات مؽ 
.  2عالقات

حتى و إْف كانت حخية الرحافة "في ذات الدياؽ نذيخ إلى فكخة ىامة و ىي،        
في التذخيعات الحجيثة تشرخؼ أكثخ إلى حخيات الشذخ و الظبع و التأليف و تؾزيع 

السشذؾرات، فإّف أنؾاعًا ال متشاىية مؽ حقؾؽ اإلنداف مثل الحق في اإلعالـ، الحق في 
االتراؿ و الحق في اإلطالع و حق رفض االتراؿ ليا جحور تاريخية و فمدفية 

، و مؽ ىحا السشظمق فإّف freedom of the pressمذتخكة مع مفيـؾ حخية الرحافة
خاصة بعج أفؾؿ مفيؾمي اإلعالـ االشتخاكي و اإلعالـ - التذخيعات اإلعالمية

تتجو إلى رفع القيؾد القانؾنية و اإلدارية و السادية و التكشؾلؾجية التي تحؾؿ - اإلنسائي
و قج اتدع نظاؽ التذخيعات . دوف تسكؽ اإلنداف مؽ مسارستو الحخة لحقو في اإلعالـ

اإلعالمية مشح سبعيشيات القخف العذخيؽ إلى وضع ترؾر ججيج لسفيـؾ أكثخ شسؾلية 
يدسى الحق في االتراؿ، ...لحخية التفكيخ و الخأؼ و التعبيخ و الرحافة و اإلعالـ

                                                             
. 140، ص2004، دار الفجخ، القاىخة، 1، طالسعجؼ اإلعالميدمحم مشيخ حجاب، - 1
. نفذ السكاف- 2
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الحؼ يتزسؽ جسيع الحقؾؽ التي اكتدبيا اإلنداف و التي قج يكتدبيا بفزل التظؾر 
 .1الفكخؼ و العمسي و التكشؾلؾجي

و كسا أشخنا سابقًا فإّف اإلشكاؿ الجؾىخؼ في الثقافة الّميبخالية، ىؾ أّف سّؽ         
(Codification)  القؾانيؽ السمدمة يتشافى مع مبادغ حخية اإلعالـ، كذكٍل مؽ أشكاؿ

رقابة الّدمظات العسؾمية، فإّف التذخيعات اإلعالمية تتجو إلى تجاوز ىحا اإلشكاؿ 
بتغييخ طبيعة القؾاعج السمدمة بجعميا تّجعؼ ىحه الحخية، مؽ خالؿ رفع القيؾد القانؾنية 

و اإلدارية و السادية و غيخىا، حيث أّف قانؾف اإلعالـ أو قانؾف االتراؿ برفة 
مجسؾعة القؾاعج الجستؾرية و : يذسل(Information or Communication)أشسل

القانؾنية الخاصة التي تحسي حخية اإلعالـ مؽ تعدف الدمظات و التجاوزات و جسيع 
أشكاؿ السعؾقات، التي يسكؽ أْف تُحؾؿ دوف التجاوؿ الحخ لمسعمؾمات عبخ القشؾات 

التقميجية و وسائط االتراؿ [كسا وردت]السختمفة، بسا فييا وسائل اإلعالـ الجساىيخية
ىحا الشؾع مؽ القؾاعج القانؾنية يخاطب أساسًا الدمظات التقميجية، و ال ييؼ *. الججيجة

الرحافة أو وسائل اإلعالـ كسا ىؾ شائع في العجيج مؽ السجتسعات الدائخة في طخيق 
، ذلػ أّف قانؾف اإلعالـ يعشي بحٍق شامٍل مؽ حقؾؽ اإلنداف بسا فييا "اإلعالمية"

                                                             
. 44-42ذ، ص.س. ـ،"التذخيعات اإلعالمية الحجيثة في عل مبادغ سؾؽ األفكار الحخة" عمي قدايدية، - 1

: أنغخ أيزًا في
، ، العخبي لمشذخ و التؾزيع، الهاقع و آفاق السدتقبل: تذخرعات الّرحافة فع الهطن العخبعليمى عبج السجيج، - 

. 13، ص2001القاىخة، 
 -، تقخيخ الّمجشة العخبية لجراسة ، "اإلعالـ العخبي حاضخًا و مدتقبالً " السشغسة العخبية لمتخبية و الثقافة و العمـؾ

.  74،75، ص1987، إدارة اإلعالـ، تؾنذ، قزايا اإلعالـ و االتراؿ في الؾطؽ العخبي
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األخخػ دوف أْف  [كسا وردت]الحقؾؽ السختبظة بالرحافة و وسائل اإلعالـ الجساىيخية
.  1يقترخ عمييا

حؾؿ مفيـؾ   عمي قدايديةالباحث        إّف ىحا الترؾر أو الظخح الحؼ قجمو 
التذخيعات اإلعالمية، يدتجعي التسييد بيؽ مجسؾعات واسعة مؽ القؾاعج القانؾنية و 
التشغيسية و الزؾابط و السعاييخ السيشية، التي تشجرج إّما ضسؽ قؾانيؽ اإلعالـ التي 

تتجو لؾضع إطار شخعي لسسارسة الحق في اإلعالـ كحق إنداني، و إّما ضسؽ قؾانيؽ 
الرحافة و وسائل اإلعالـ األخخػ التي تيجؼ ىي األخخػ إلى تجعيؼ اإلعالـ، أو 

ضسؽ الِسْجَونات األخالقية و مؾاثيق الذخؼ السيشية التي ترب في نفذ األىجاؼ، و 
.    لؾ بكيفية غيخ ممدمة في أغمب األحياف

. األساس الفمدفع و الشعخر لمتذخرعات اإلعالمية:  الثانعالسبحث

تعتبخ نغخيات االتراؿ انعكاس طبيعي لمفمدفة االجتساعية و الدياسية         
الدائجة في السجتسع، و ىشاؾ تالـز طبيعي بيشيسا، حيث سجمت الجراسات و البحؾث 

اإلعالمية و االترالية عيؾر عجة نغخيات اترالية عبخ التاريخ، و التي شكمت 
بجورىا الّدشج الفمدفي و الشغخؼ لمتذخيعات اإلعالمية، سؾاء انتست تمػ الشغخيات إلى 

السجرسة الغخبية بسختمف تياراتيا التقميجية و الخاديكالية و أشيخ مشغخييا شخاـ و "

                                                             
، مقاؿ عمى 9،10، ص "إشكالية التذخيعات اإلعالمية في السجتسعات االنتقالية حالة الجدائخ" عمي قدايدية،- 1

-www.alikessaissia.net/index.php/etudes: أنغخ السؾقع االلكتخوني. 2012أفخيل12االنتخنيت بتاريخ 
et-recherches/legislations1/5/2012: ، تاريخ الترفح .

تدتعسل في األدبيات السعخبة الدائجة في السذخؽ و السغخب العخبييؽ مرظمحات غيخ مؾحجة لمجاللة عمى * - 
وسائط االتراؿ و اإلعالـ بكيفية مثيخة لاللتباس و الخمط بيؽ الؾسيمة و السحتؾػ تبًعا لالختالؼ السؾجؾد بيؽ 

و قج تؼ شبو إجساع بيؽ . في األدبيات األنجمؾسكدؾنية و الالتيشية، برفة خاصة الفخندية" إعالـ"مرظمح 
السيتسيؽ في السغخب العخبي عمى استعساؿ مرظمح وسائط االتراؿ كسقابل لسرظمح وسائل اإلعالـ، خاصة مع 

: أنغخ في. العشاصخ الججيجة التي أدخمتيا التكشؾلؾجيات الججيجة عمى عسميات اإلعالـ و االتراؿ
. 23ذ، ص .س.، ـ"إشكالية التذخيعات اإلعالمية في السجتسعات االنتقالية حالة الجدائخ"عمي قدايدية، - 

http://www.alikessaissia.net/index.php/etudes-et-recherches/legislations
http://www.alikessaissia.net/index.php/etudes-et-recherches/legislations
http://www.alikessaissia.net/index.php/etudes-et-recherches/legislations
http://www.alikessaissia.net/index.php/etudes-et-recherches/legislations
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شكدبيخ، و شيمخ و ىالؾزاف و غخيتخ، أو السجرسة االشتخاكية و عمى رأسيا 
سازورسكي و نؾرنج ستخنغ و ماشميارت، و أولئػ الحيؽ بخزوا في العالؼ الثالث مثل 

: و مؽ أشيخ الشغخيات االترالية نحكخ. 1"حسيج مؾالنا و فخانػ أوباجا و غيخىسا

 .نعخرات الرحافة األربع: السطمب األّول

 Four Theories of"نغخيات الرحافة األربع"        في كتابيؼ الكالسيكي بعشؾاف
the pressقاـ كّل مؽ Fred Siebertو Theodore Petersonو WillBur 
Schrammبؾضع أربع نغخيات تحّجد عسل الرحافة في السجتسع و ىي  :

ـ في أوربا 17ـ و بجاية القخف 16عيخت في نياية القخف : الشغخية الّدمظؾية- 1
الغخبية، حيث سيظخ الشغاـ الدمظؾؼ عمى الرحافة طؾاؿ قخنيؽ و حتى قياـ الثؾرة 

في عل ىحه الشغخية السعادية لمرحافة أصبحت القؾانيؽ وسيمة . ـ1789الفخندية عاـ 
لمرحافة و قيجًا عمييا، فشذخ أو طبع صحيفة ال يتؼ إاّل بسؾافقة  [كسا وردت]عدف

الدمظة، و العسل في الرحافة كاف مشحة و امتيازًا يختص بو الحاكؼ مؽ يذاء، و 
مؽ أىؼ التذخيعات اإلعالمية الدائجة في . يتختب عميو تأييج الشغاـ الحاكؼ و سياستو

الحؼ أرساه نابميؾف و قششتو الحقًا محكسة الشجسة " الشغاـ الؾقائي لمرحافة"تمػ الحقبة
. 2في بخيظانيا لسؾاجية الرحافة و الرحفييؽ

 Libertation pressتعتبخ الرحافة الستحخرة: (الّميبخالية )الشغخية التحخرية- 2
ـ و صقمت في القخف 16الشقيض التاـ لرحافة الدمظة، و لقج تظؾرت ببطء في القخف 

و " جؾف أركدؾف "ـ و 17في القخف " جؾف ميمتؾف : "ـ عمى يج أربعة رجاؿ ىؼ18

                                                             
، 1999الجار الجامعية، بيخوت، ، الجور و التحجيات الججيجة: االترال فع عرخ العهلسةمي عبج ّللّا سشؾ، - 1

  .50،51ص
. 65، ص2006، الجار السرخية المبشانية، القاىخة، 4ط، أأالقيات العسل اإلعالمعحدؽ عساد مكاوؼ، - 2
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إّف أفكار . 1ـ19ـ، و جؾف ستيؾارت ميل في القخف 18في القخف " تؾماس جيفخسؾف "
الميبخالييؽ تقـؾ عمى عكذ أفكار الدمظؾييؽ تسامًا، فيؼ يثقؾف بالجساىيخ و يخوف 

ضخورة إعظائيؼ السعمؾمات بؾاسظة وسائل اإلعالـ، و يغيخ ذلػ مؽ خالؿ 
. التذخيعات اإلعالمية التي سادت بأوربا و أمخيكا الذسالية خالؿ تمػ السخحمة

تسؾياًل أساسيًا لجراسة " ىشخؼ لؾؾ"ـ قّجـ1942سشة: نغخية السدؤولية االجتساعية- 3
ثّؼ تذكيل لجشة . األوضاع الدائجة في الجولة األمخيكية و مدتقبل حخية الرحافة

صحافة "رئيذ جامعة شيكاغؾ، و وضعت لجشة ىتذشد تقخيخ " روبخت ىتذشد"بخئاسة
ارتبظت حخية الرحافة وفق ىحه الشغخية بالؾاجبات اتجاه .ـ1947عاـ" حخة و مدؤولة

السجتسع، كسا ارتبظت بعجد مؽ السدؤوليات االجتساعية و رفزت الحخية السظمقة التي 
: 2، و أضافت لمشغاـ الرحفي الميبخالي مبجأيؽ(الميبخالية)ـ19سادت في القخف 

التداـ الرحف بسؾاثيق األخالؽ إلقامة تؾازف بيؽ حخية الفخد و مرالح        - 
. السجتسع

لمرحافة وعيفة اجتساعية تتسثل في تقجيؼ البيانات عؽ األحجاث الجارية،       - 
. بغض الشغخ عؽ التأثيخ

إّف االتراؿ الجساىيخؼ في عل ىحه الشغخية كسا : الشغخية الدؾفيتية الذيؾعية- 4
ىؾ أداة الجولة، أّما القائسيؽ عمى وسائل االتراؿ فميذ ليؼ "ويمبخ شخاـ"يؾضحو 

شخرياتيؼ السدتقمة القائسة بحاتيا، و ىؼ أدوات خاضعة لخط الحدب و تؾجييات 

                                                             
قخاءة نقجية لألسذ الجستهررة و : التذخرعات اإلعالمية، ابخاىيؼ عبج هللا السدمسي ،إبخاىيؼ عبج هللا السدمسي- 1

. 64، ص2004، دار الفكخ العخبي، القاىخة، القانهنية التع تحكم أداء وسائل اإلعالم
. 72-69نفذ السخجع، ص- 2
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نمتسذ برسات ىحه الشغخية في الجستؾر الدؾفييتي، و في القؾانيؽ التي تحغخ . الجولة
. 1عمى األفخاد امتالؾ أو إصجار الرحف

 .نعخرات اترالية ساهست فع بمهرة التذخرعات اإلعالمية: السطمب الثانع

:         نغخيات أخخػ شكّمت الدشج الشغخؼ لمتذخيعات اإلعالمية، أىّسيا

وضع ماكؾيل نغخية مشفرمة يسكؽ أف يظمق عمييا نغخية اإلعالـ : نغخية التشسية- 1
التشسؾؼ، عمى أساس أّف ىشاؾ بعض الغخوؼ السذتخكة لمجوؿ الشامية التي تحج مؽ 
القجرة عمى تظبيق أؼ نغخية مؽ الشغخيات الدابقة، و تقمل مؽ الفؾائج السحتسمة ليحه 

و قاـ ماكؾيل برياغة . الشغخيات في تؾصيف أوضاع الرحافة في ىحه الجوؿ
إّف وسائل اإلعالـ يجب أف تعظي األولؾية في : السبادغ األساسية لشغخية التشسية، مشيا

مزسؾنيا لّمغة و الثقافة القؾمية، و عمى وسائل اإلعالـ أف تعظي األولؾية ألخبار 
. 2إلخ..الجوؿ الشامية األخخػ القخيبة سياسيًا و ثقافيا

تعتبخ أحجث إضافة لشغخيات وسائل اإلعالـ و : نغخية السذاركة الّجيسقخاطية- 2
معغؼ أفكارىا مؾجؾدة في الشغخيات األخخػ، كسا أّف استقالليا كشغخية ليداؿ محل 

تداؤؿ، و قج نذأت ىحه الشغخية كخد فعل ضج الشغخيات األخخػ، و كحخكة إيجابية 
نحؾ أشكاؿ ججيجة مؽ مؤسدات وسائل اإلعالـ، كسا جاءت ىحه الشغخية كخد فعل 

. 3لمظابع التجارؼ، و االتجاه االحتكارؼ في وسائل اإلعالـ

        أّما في العالؼ العخبي فقج ُسِجمت بعض السحاوالت و اإلسيامات لؾضع 
: نغخيات لالتراؿ، أشيخىا

                                                             
. 72نفذ السخجع، ص- 1

2 - McQuail.  D, Mass Communication Theory, 2nd Edition, Sage Publications, 
London , 1989, pp.119-121. 
3 - IBID., pp.121-123. 
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و ىي أّوؿ محاولة قجميا الباحث : نغخية السدؤولية العالسية و الجولية لمرحافة- 3
ـ، و وضع دعائؼ ىحه الشغخية في رسالتو لمجكتؾراه عاـ 1958مختار التيامي عاـ 

مذخوع دستؾر دولي لمرحافة مدتقى مؽ تحجيج ميسة "ـ التي كاف عشؾانيا1959
و في إطار نغخيتو وضع حجود السدؤولية ". الرحافة في السجتسع الجولي الحجيث

العالسية لمرحافة و حق إصجار الرحف و ممكية مؤسدات االتراؿ و عالقة ثقافة 
الرحفي بخسالتو في السجتسع، و كحلػ السدؤولية الجولية لمحكؾمات في ميجاف اإلعالـ 

. 1الرحفي

قجميا الباحث دمحم سيج دمحم، الحؼ يخػ أّف سعي العالؼ : الشغخية السختمظة لالتراؿ- 4
الثالث إلى إيجاد نؾع مؽ التؾازف بيؽ مرمحة الفخد و مرمحة السجتسع دفعو إلى تبشي 

لكؽ التؾازف بيؽ الخأسسالية و االشتخاكية لؼ يسض . الشغاميؽ الخأسسالي و االشتخاكي
عمى وتيخة واحجة في العالؼ الثالث، حيث أصبحت تجارب ىحا العالؼ تحؾؼ خميظًا مؽ 

و قؾانيؽ االتراؿ في العالؼ . الشغؼ الدياسية السعاصخة و مؽ الشغؼ التاريخية أيزاً 
الثالث تتحبحب بيؽ الحخية و بيؽ تقييج ىحه الحخية، و بيؽ السمكية الخاصة و السمكية 

العامة، كسا أّف حجود السمكية و شكميا و طبيعتيا ىي حجخ الداوية في أّؼ نغاـ 
و في ضؾء السمكية يتحجد شكل الشغاـ الدياسي لمسجتسع و ىؾ أيزًا ما . 2اجتساعي

يشظبق عمى وسائل االتراؿ في الشغخية السختمظة، و ما يعكذ األشكاؿ العجيجة 
.  لمسمكية في العالؼ العخبي

ـ، في محاولتيا في 1983قجمتيا الباحثة عؾاطف عبج الخحسؽ عاـ : نغخية التبعية- 5
، مدتشجة في ذلػ "اإلعالـ العخبي في عل نغخية التبعية"االتراؿ و التي أطمقت عمييا

عمى مجرسة تفديخ التخمف في الؾطؽ العخبي بدبب التبعية التي يقجميا الكاتب العخبي 

                                                             
. 194-190ص  ،1988دار الفكخ العخبي، القاىخة،  ،4ط، اإلعالم و التشسيةدمحم سيج دمحم، - 1
. نفذ السكاف- 2
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: و حدب ىحه الشغخية يؾجج محؾراف لمتبعية االترالية في الؾطؽ العخبي. سسيخ أميؽ
األوؿ ىؾ سيظخة الدمظة عمى ممكية الرحف و إصجار قؾانيؽ االتراؿ و رسؼ 

أّما السحؾر الثاني . الدياسات االترالية، و اإلشخاؼ عمى نذخ السادة االترالية
فيتعمق بالبعج الجولي الحؼ يتزسؽ التبعية التقشية لمجوؿ الغخبية، و التبعية 

الدؾسيؾثقافية لمذخكات الستعجدة الجشدية مؽ خالؿ اإلعالنات، و التبعية االترالية 
 . 1لؾكاالت األنباء الغخبية، ثؼ التبعية األكاديسية لسعاىج و كميات االتراؿ الغخبية

 .مجارس ومدتهرات تشعيم التذخرعات اإلعالمية: ثانيا

. 2السجرستان القانهنيتان السخجعيتان لمتذخرعات اإلعالمية: األّول السبحث

        تذكل حخية اإلعالـ إحجػ األساسيات التي تقـؾ عمييا الجيسقخاطيات الحجيثة 
في العالؼ، التي تيتؼ باإلعالـ وتجعمو مؽ أولؾياتيا الدياسية واالقترادية والتذخيعية، 

. وذلػ لؾعييا باألثخ البالغ  والجور الحؼ أصبح يمعبو في مختمف السجاالت الحياتية

        مؽ ىشا ذىبت الجوؿ الجيسقخاطية الميبخالية إلى اعتساد مختمف التقشيشات لمعسل 
عمى ضساف أفزل حخية مسكشة للعالـ، مؽ خالؿ حزخ أؼ تقشيؽ يتعارض مع ىحه 

 مؽ ميثاؽ 19الحخية باعتبارىا مؽ الحخيات األساسية للنداف اعتسادا عمى السادة 
ـ، ونفذ السادة مؽ  العيج الجولي لمحقؾؽ السجنية 1948األمؼ الستحجة لدشة 

والدياسية، وإما مؽ خالؿ التقشيؽ لو وإلداـ مختمف الجيات الفاعمة فيو بعجـ السداس 
. بيحه الحخية، إلى غيخ ذلػ مؽ أنؾاع التذخيعات الستعمقة باإلعالـ

                                                             
، مخكد دراسات الؾحجة دور وسائل االترال فع صشع القخارات فع الهطن العخبعبديؾني إبخاىيؼ حسادة، - 1

 . 169،170، ص1993العخبية، بيخوت، 
دروس غيخ مؾثقة ألقيت عمى طمبة الساجدتيخ، قدؼ عمـؾ : التذخرعات اإلعالمية السعاصخةعمي قدايدية، - 2

. 2010تخرص تذخيعات إعالمية، جامعة الجدائخ، الدجاسي الثاني، ربيع : اإلعالـ و االتراؿ



19 
 

لكؽ عسؾما انقدؼ التذخيع للعالـ بيؽ مجرستيؽ أساسيتيؽ، السجرسة الالتيشية والسجرسة 
. األنجمؾسكدؾنية

 .(الجخمانهالتيشية)التعخرف بالسجرسة الالتيشية: السطمب األّول

ـ الثاني عذخ 12        نذأت العائمة الخومانية الجخمانية في أوربا مشح القخف 
السيالدؼ، و تكؾنت داخل الجامعات األوربية، حيث تّؼ استخالص مشيج مؾحج مدتسج 

و مؽ األعخاؼ الجخمانية، التي  (اإلمبخاطؾر الّخوماني الذخقي )مؽ مجونة جؾستشياف
سادت بعج غدو قبائل البخبخ الجخمانية و استيالئيا عمى أراضي اإلمبخاطؾرية الخومانية 

. لحلػ يظمق عمى ىحه السجرسة اسؼ العائمة الخومانية الجخمانية. في أوربا

:  تتسيد ىحه السجرسة بتقديؼ القانؾف إلى مجسؾعتيؽ

وتشقدؼ بجورىا إلى عجة فخوع نحكخ مشيا، القانؾف الجستؾرؼ، : مجسؾعة القانؾف العاـ
. إلخ...القانؾف اإلدارؼ، القانؾف السالي و االقترادؼ، القانؾف الجشائي، القانؾف الجولي

و تزؼ بجورىا عجة فخوع مشيا، القانؾف السجني، القانؾف : ومجسؾعة القانؾف الخاص
إلخ، ويسثل ىحا التقديؼ في الؾقت ...التجارؼ، قانؾف العسل، القانؾف الجولي الخاص

. الحاضخ مجاال لمتخرص القانؾني مؽ قبل رجاؿ القانؾف 

عامة و مجخدة و آمخة أو مكسمة، :و تترف القاعجة القانؾنية في ىحه السجرسة بأنيا
وىي ترجر عؽ السذخع الحؼ يسمػ سمظة التذخيع، أما رجل القانؾف الاّلتيشي فيقترخ 

. 1دوره عمى تظبيق ىحا القانؾف 

  .كسا تقـؾ ىحه السجرسة عمى مبادغ الجيسقخاطية، و تقجيذ الحخية

                                                             
. نفذ السخجع- 1
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و البمجاف التي طاليا  فخندا:         مؽ بيؽ البمجاف السشتسية لمسجرسة الالتيشية نحكخ
.         االستعسار الفخندي مشيا، لبشاف، مرخ، السغخب و الجدائخ

        تدتسج التذخيعات اإلعالمية في السجرسة الالتيشية مبادئيا مؽ الشغخية الّميبخالية 
كّل واحج حخ في نذخ "أو نغخية حخية الّرحافة، التي ليا شكل قاعجؼ يتسثل في أفّ 

و عميو فاّف حق ممكية وسائل اإلعالـ و السالكيؽ أو األفخاد الحيؽ يستمكؾف " كل ما يخيج
ىحه الؾسائل، ليؼ الحق في تدييخىا كسا يذاءوف دوف قيج و في حجود القانؾف و مؽ 

. 1أجل الّرالح العاـ

ىحا السبجأ في الفكخ الميبخالي ما يداؿ مديظخًا عمى السذخعيؽ لسجاؿ اإلعالـ في 
السجرسة الالتيشية، مع بعض التغييخات التي يفخضيا الّتظؾر التكشؾلؾجي و الّتقشي 

:  و أىؼ السبادغ التي تقـؾ عمييا السجرسة الالتيشية . لؾسائل اإلعالـ

 .الّشذخ يجب أف يكؾف حخًا مؽ أية رقابة مدبقة  -
 .الّشذخ و التؾزيع يشبغي أف يكؾنا مفتؾحيؽ لألشخاص بجوف رخرة -
 .ال يجب أف يكؾف ىشاؾ التداـ بشذخ أؼ شيء -
ال يجب أف تؾجج قيؾد عمى ترجيخ و استيخاد أو إرساؿ و استقباؿ الخسائل  -

 .اإلعالمية عبخ الحجود الؾطشية
الحخية التي تسشح لجعؼ نذاط الؾسائل اإلعالمية ال تكؾف إال في حجود القانؾف و  -

 .2مؽ أجل الّرالح العاـ

 

 
                                                             

. 46،47ذ، ص .س. ، ـ" التذخيعات اإلعالمية الحجيثة في عل مبادغ سؾؽ األفكار الحخة"عمي قدايدية، - 1
، ص (ت.د)ج، الجدائخ، .ـ.، دمحاضخات فع الحخرات العامة و حقهق اإلندانالظاىخ بؽ خخؼ ّللّا، - 2

114،115  .
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 .التعخرف بالسجرسة األنجمهسكدهنية: السطمب الثانع

و يدسى أيزًا القانؾف االنجمؾسكدؾني أو  (common law)        القانؾف السذتخؾ 
القانؾف العاـ، ىؾ السجرسة القانؾنية التي تدتسج جحورىا مؽ التخاث القانؾني اإلنجميدؼ، 

و مجسؾعة القؾانيؽ الشابعة مؽ ىحه السجرسة، و مؽ أبخز سساتيا االعتساد عمى 
الدؾابق القزائية كسرجر ممـد لمتذخيع، و يقابل ىحه السجرسة مجرسة القانؾف السجني 

. التي تدتسج جحورىا مؽ التخاث القانؾني األوربي و باألخص القانؾف الخوماني

في داخل الجّوؿ التي تتبع مجرسة القانؾف السذتخؾ يدتخجـ السرظمح بسعشى         
حيث يظمق عمى القؾانيؽ العخفية غيخ السكتؾبة، فيكؾف القانؾف السذتخؾ في ىحه آخخ، 

. الحالة مقابال لمقانؾف السكتؾب الرادر عؽ السجالذ التذخيعية

 :أىؼ الجوؿ التي تعتسج عمى القانؾف السذتخؾ  مؽ بيؽ 

باستثشاء اسكتمشجا والتي تدتعسل خميظًا بيؽ القانؾف السذتخؾ و القانؾف السجني )بخيظانيا
باستثشاء لؾيديانا و التي تدتعسل )الؾاليات الستحجة األمخيكية . (وفق نسؾذجيا الخاص

باستثشاء )كشجا. (خميظًا بيؽ القانؾف السذتخؾ و القانؾف السجني عمى الشسؾذج الفخندي
كؾيبػ التي تدتعسل خميظًا بيؽ القانؾف السذتخؾ و القانؾف السجني عمى الشسؾذج 

. أستخاليا و نيؾزلشجا.(الفخندي

ىشاؾ عجة دوؿ تدتخجـ القانؾف السذتخؾ بذكٍل جدئي أو مسدوج مع تخاث قانؾني آخخ، 
و ىي في مجسميا مؽ البالد التي خزعت في وقت مزى لالستعسار البخيظاني، مثل 

.  جشؾب إفخيقيا، اليشج، باكدتاف، ماليديا، سشغافؾرة و ىؾنغ كؾنغ

        يتفخع القانؾف في البالد التي تتبع القانؾف السذتخؾ إلى فخعيؽ رئيدييؽ و 
" ، و في العرخ الحجيث أضيف فخع ثالث ىؾ "القانؾف الجشائي"و " القانؾف السجني"ىسا
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و في الؾاليات الستحجة األمخيكية، عمى سبيل السثاؿ، يؾجج لكّل فخع ". القانؾف اإلدارؼ 
. مؽ الفخوع الثالثة نغاـ خاص للجخاءات القزائية

الفخق بين السجرستين االنجمهسكدهنية والالتيشية فع تحجيج نطاق : السطمب الثالث
 .التذخرعات اإلعالمية

عمى العسـؾ فاّف السجرسة االنجمؾسكدؾنية تعتبخ مجرسة رائجة في مجاؿ حخية  -1
التعبيخ و حساية الحق في اإلعالـ، الحؼ يعتبخ مؽ الحقؾؽ األساسية و األصمية 
للنداف، وال تعتخؼ ىحه السجرسة بسبجأ وضع قؾانيؽ لتشغيؼ عسل وسائل الشذخ و 

الظباعة و تعتبخ سؽ القؾانيؽ السمدمة مشافيا لسبادغ حخية اإلعالـ، و شكل مؽ 
أشكاؿ رقابة الدمظة العسؾمية عمى ىحه الؾسائل، و بشاءا عمى ذلػ فاّف التذخيعات 

االنجمؾسكدؾنية تحسي الحق في اإلعالـ أو تسشع تذخيع أؼ قانؾف يحؾؿ دوف 
قانؾف حخية السعمؾمات االنجميدؼ لعاـ : مثال.مسارسة ىحا الحق بالذكل السشاسب

ـ، 1974ـ، الكشجؼ لعاـ 1974األمخيكي لعاـ : ـ، قؾانيؽ حخية اإلعالـ2000
. ـ1983ـ، الشيؾزلشجؼ 1978األستخالي لعاـ 

 (قؾانيؽ الرحافة و الشذخ و الظباعة)تخاطب السجرسة الالتيشية مؽ خالؿ قؾانيشيا -2
الرحفييؽ و السؤسدات اإلعالمية و سائخ وسائل الشذخ، بيشسا تتؾجو قؾانيؽ 

تمدميا بتؾفيخ "اإلعالـ االنجمؾسكدؾنية إلى الدمظات العسؾمية برفة خاصة، و 
اإلعالـ و تسشعيا مؽ المجؾء إلى فخض القيؾد عمى التجفق الحخ لمسعمؾمات، إال 
في حجود ما تشص عميو السبادغ العامة التي تتزسشيا عادة جسيع دساتيخ عالؼ 

، التي تتبشى مبادغ الجيسقخاطية الميبخالية . 1"اليـؾ
السجرسة االنجمؾسكدؾنية تفخؽ بيؽ قؾانيؽ اإلعالـ و قؾانيؽ الرحافة و الظباعة و  -3

.     الشذخ، بيشسا تجمج السجرسة الالتيشية بيؽ ىحه األنؾاع السختمفة مؽ القؾانيؽ
                                                             

. 52ذ، ص .س.، ـ" التذخيعات اإلعالمية الحجيثة في عل مبادغ سؾؽ األفكار الحخة"عمي قدايدية، -  1
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. مدتهرات تشعيم التذخرعات اإلعالمية: الثانع السبحث

يشبغي اإلشارة إلى الرعؾبات السختبظة بالتسييد بيؽ أنؾاع القؾاعج التي تشغؼ        
مجااًل حيؾيًا كاإلعالـ و الحؼ تتجاخل فيو جل نذاطات اإلنداف و السؤسدات 

االجتساعية و الدياسية الحجيثة، و مّسا يديج في تعقيج عسمية التسييد ىحه التظؾرات 
التكشؾلؾجية الحجيثة، التي تعسل عمى تغييخ العالقة التقميجية لمفخد بالدمظة و خاصة 

و في ذات الدياؽ وضع الجكتؾر عمي قدايدية محاولة لؾضع . عالقة الدمظة بالفخد
:   1إطاٍر شخعٍي للعالـ يتجرج عمى ثالث مدتؾيات مؽ التشغيؼ ىي

 . قهانين حخرة اإلعالم:السطمب األّول

تزسؽ عشاصخ الحق في اإلعالـ وفقًا لمسعاىجات الجولية و مؾاد الجستؾر        ت
الستعمقة بحقؾؽ السؾاطؽ و اإلنداف األساسية، و الحقؾؽ الدياسية و االقترادية، و 

يكّمف السؤسدات االجتساعية و مؤسدات الجولة بتؾفيخ الذخوط السؾضؾعية و السادية 
و القانؾنية و التشغيسية لتسكيؽ السؾاطؽ مؽ الحرؾؿ عمى السعمؾمات العمسية و 

الثقافية و الدياسية، التي تسكشو مؽ مسارسة الحقؾؽ الستعمقة بذخرو و مجتسعو و 
. أمتو

        و يسكؽ أْف يشص قانؾف حخية اإلعالـ عمى الحق في االتراؿ، الحؼ ُيعج 
ل عمييا اإلنداف مؽ حخية التفكيخ إلى  مفيؾمًا ججيجًا يذسل جسيع الحقؾؽ التي تحرَّ

ُيمـد ىحا القانؾف الجيات . حخية تمقي و نذخ السعمؾمات و اآلراء عبخ أّية وسيمة
الستؾفخة عمى اإلعالـ بإيجاد الريغ السشاسبة لزساف سيؾلة ىحه السعمؾمات، بسا فييا 

. وسائل اإلعالـ باعتبارىا وسائط فقط بيؽ مرادر اإلعالـ و الجسيؾر

                                                             
. 14-10نفذ السخجع، ص- 1
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        كسا يتزسؽ مثل ىحا القانؾف القيؾد التي يسكؽ لمدمظات العسؾمية تقشيشيا لمحج 
أو مشع تجاوؿ السعمؾمات، التي مؽ شأنيا أْف تزخ بحقؾؽ فئات اجتساعية ججيخة 

بالحساية، أو تيجد الؾحجة الؾطشية و الّديادة الؾطشية و عشاصخ اليؾية الؾطشية و كّل 
الثؾابت السشرؾص عمييا في الجستؾر، أو تسذ األخالؽ و اآلداب العامة في 

. السجتسع، أو تذكل خظخًا عمى األسخار الحيؾية العدكخية و العمسية و االقترادية

عمي قدايدية خالؿ الخسديؽ سشة األخيخة مؽ .         في ىحا اإلطار أحرى د
 لؾائح تيتؼ 8إعالنا و 14معاىجة و 12 وثيقة ما بيؽ 44القخف الساضي، ما يديج عؽ 

برفة صخيحة  أو ضسشية بحخية اإلعالـ، و بخاصة الجانب الستعمق بالتجفق الحخ 
غيخ أّف الدشج القانؾني الرخيح . 1(Free Flow of Information)لمسعمؾمات

لمتذخيع اإلعالمي تتزسشو السعاىجتيؽ الجوليتيؽ بذأف الحقؾؽ الدياسية  و السجنية، و 
الحقؾؽ االقترادية و االجتساعية و الثقافية التي صادقت عمييا الجسعية العامة لييئة 

باإلضافة إلى ذلػ ىشاؾ خسذ دوٍؿ فقط تتؾفخ عمى قؾانيؽ خاصة . األمؼ الستحجة
بحخية اإلعالـ ىي، الؾاليات الستحجة األمخيكية، كشجا، أستخاليا، الدؾيج، و نيؾزلشجا التي 

. تعتبخ الحق في اإلعالـ كحٍق إنداني يتعجػ حق السؾاطؽ الشيؾزلشجؼ

 .قهانين الرحافة و الطباعة و الشذخ: السطمب الثانع

يقرج بقؾانيؽ الرحافة أو قؾانيؽ وسائل اإلعالـ الجساىيخية، مجسؾعة القؾاعج        
التي تحّجد األحكاـ العامة لمشذخ و الظبع و البث اإلذاعي و التمفديؾني و كّل الؾسائل 
الجساىيخية التي تشتج و تؾزع السعمؾمات و اآلراء عبخ القشؾات التقميجية و االلكتخونية، 

و ىحه القؾاعج التي قج تكؾف في شكل قانؾف واحج، كقؾانيؽ . أو السحتسمة/السعخوفة و
                                                             

  : مسكؽ الخجؾع إلى- 1
Ali.Kssaissia,’’ The Universal Principales Governing the Mass Media’’, Revue 
Algérienne de communication, N°10( hiver,1995),Institut des Sciences de 
L’information et de la communication, Université d’Alger, Alger, pp .45-67.  
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 متشؾعة مثل ]كحا باألصل[الشذخ أو السظبؾعات أو الرحافة، أو تتؾزع عمى تقشيات
ميشة الرحافة أو )قؾانيؽ السؤسدات اإلعالمية أو القؾانيؽ الستعمقة بالتشغيؼ السيشي

كسا يسكؽ أف يجخل في ىحا الفخع مؽ التذخيعات اإلعالمية مجسؾعة القؾاعج . (اإلعالـ
التي تؤثخ برفة مباشخة أو غيخ مباشخة في الشذاط اإلعالمي و مؤسداتو و أشخاصو، 
مثل القؾانيؽ الجشائية و السجنية و اإلدارية و التجارية و قؾانيؽ العسل و السمكية األدبية 

و اإلشيار و الّمؾائح و  (حق التأليف و الحقؾؽ السجاورة)أو الفكخية أو الرشاعية
 .السحكخات التفديخية السكسمة لمتذخيع اإلعالمي

 .مجونات األأالق السهشية: السطمب الثالث

يسكؽ لمدمظة اإلعالمية و االترالية السدتقمة عؽ الدمظات التشفيحية و        
التذخيعية و القزائية، أْف تعسل بالتعاوف مع التشغيسات السيشية لمشاشخيؽ و اإلعالمييؽ 

و مسثمي الجسيؾر في شكل جسعيات عمى وضع مؾاثيق الذخؼ السيشية، كسا تقـؾ 
بتحجيج شخوط مسارسة السيشة طبقًا لقؾاعج يسكؽ أْف يحجدىا القانؾف، مثل ما ىؾ الذأف 
بالشدبة لمسحاماة و الظب، و إنذاء محاكؼ شخفية لمديخ عمى تظبيق قؾاعج السجونات 

.  1السيشية

 

 

 

 

 

                                                             
. 30-21ذ، ص.س. ـ،" التذخيع اإلعالمي و طبيعة القؾاعج السيشية" عمي قدايدية،- 1
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 . الشعخر و القانهنع لمتذخرع اإلعالمع فع الجدائخاناإلطار: ثالثا

. الدشج الشعخر لمتذخرعات اإلعالمية فع الجدائخ:  األّولالسبحث

        إف التذخيعات اإلعالمية في الجدائخ وعمى غخار دوؿ العالؼ تأثخت بالتظؾرات 
التاريخية لشغخيات اإلعالـ، لكؽ ىحا التظؾر الحؼ حرل عمى مدتؾػ التذخيع 

. اإلعالمي الجدائخؼ ارتبط أساسا بشغاـ الحكؼ القائؼ مشح االستقالؿ وإلى يؾمشا ىحا
:                           ويسكؽ تقديؼ ىحا التظؾر إلى مخحمتيؽ أساسيتيؽ

 والتي تبشت الجدائخ خالليا السبادغ االشتخاكية لؾضع السبادغ :مخحمة األحادية الحدبية
واألسذ العامة التي تحكؼ البالد، وكاف تبشي ىحا الشغاـ راجعا ألسباب تاريخية متعمقة 

بجعؼ الجوؿ االشتخاكية لمقزية الجدائخية ورفزيا لالستعسار، وارتباط اسؼ الميبخالية 
.      بالجوؿ االستعسارية ومؽ بيشيا فخندا 

 وىي السخحمة التي تّؼ التخمي خالليا عؽ الشغاـ االشتخاكي :مخحمة التعجدية الحدبية
وسارت الجدائخ باتجاه الشغاـ الميبخالي، الحؼ انعكدت مبادئو أيزا عمى التذخيع في 

الجدائخ، وكاف ىحا التبشي العتبارات فخضيا الؾاقع، أىسيا تخاجع االتحاد الدؾفيتي عؽ 
دوره الخيادؼ ؼ العالؼ ثؼ انيياره،باإلضافة إلى اكتداح السبادغ الميبخالية الجاعية لمحخية 

. السظمقة لمعالؼ، في إطار ما أصبح يدسى فيسا بعج بالعؾلسة

 فكيف انعكدت نغخيات اإلعالـ عمى التذخيعات اإلعالمية في عل السخحمتيؽ المتيؽ 
مخ بيسا نغاـ الحكؼ في الجدائخ ؟                                                                                                       
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 الدمطهرة والتشسهرة وأثخهسا عمى التذخرع اإلعالمع تانالشعخر : السطمب األّول
 .1بالجدائخ

        إف  العالقة القائسة بيؽ الشغاـ الدياسي واإلعالـ عالقة تأثيخ و تأثخ ، إذ أف 
اإلعالـ يكؾف غالبا قائسا عمى نغخية معيشة تعكذ طبيعة الشغاـ القائؼ سياسيا 

واقتراديا وثقافيا، ومؽ ىشا فاف الشغاـ الدياسي الحؼ كاف قائسا في الجدائخ في الفتخة 
التي تمت استقالؿ الجدائخ أثخ عمى ميجاف اإلعالـ، بل فخض عميو مبادغ معيشة 

 .جدجتيا الشغخية الدمظؾية للعالـ

        وقج عخفت ىحه الشغخية طخيقيا إلى الجدائخ مؽ خالؿ التذخيعات اإلعالمية 
التي نغست العسل اإلعالمي خالؿ ىحه السخحمة، ىحه الشغخية التي تشغخ إلى اإلنداف 

باعتباره تابعا لمجولة وأداة لحق الجولة الظبيعي إف لؼ يكؽ اإلليي في حفع الشغاـ 
وتعديد وجؾد الجولة نفديا، ويشغخ إلى الرحافة في مثل ىحا السجتسع كأداة لشذخ 

مؾقف الجولة عمى الجسيؾر وإبالغو ما ىؾ الرؾاب وما ىؾ الخظأ اعتسادا عمى  نغخة 
و قج . الجولة لمقزايا، وإحاطتو بيا ببيانات الدياسة الخسسية لمرفؾة السختارة الحاكسة

تجدجت تمػ السبادغ فعال عمى أرض الؾاقع في الجدائخ، بل وعسل القائسؾف عمى 
تدييخ شؤوف البالد في ذلػ الؾقت عمى تجديجىا وفخضيا مؽ خالؿ تذخيعات تشغؼ 

. مجاؿ اإلعالـ

        باإلضافة إلى ىحا فاف الشغخية التشسؾية كاف ليا دورىا أيزا في بمؾرة 
التذخيعات اإلعالمية في الجدائخ، مؽ خالؿ السبادغ العامة التي تقـؾ عمييا ىحه 
وقج . الشغخية كخجمة السرمحة الؾطشية،ولعب دور متكامل مع الدياسة القؾمية لمبالد

                                                             
دروس غيخ مؾثقة ألقيت عمى طمبة الساجدتيخ، كمية عمـؾ : الّدياسة اإلعالمية فع الجدائخالخيخ عدوؽ ، - 1

. 2010تخرص تذخيعات إعالمية، جامعة الجدائخ، الدجاسي الثاني، : اإلعالـ واالتراؿ
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تجدج ذلػ في حخص التذخيعات اإلعالمية عمى الخجمة والجعؾة لسبادغ الثؾرة وكحا 
. في الجدائخ" الؾاحج" التأكيج عمى تشفيح األفكار االشتخاكية ومرالح الحدب 

 .1 الشعخرة الميبخالية والتذخرع اإلعالمع بالجدائخ:السطمب الثانع

ـ الحؼ فتح 1989 فيفخؼ 23دخمت الجدائخ مخحمة ججيجة مؽ خالؿ دستؾر         
عيجًا ججيجا لمجدائخ، حيث كخس مبجأ التعجدية الدياسية وبالتالي تعجدية إعالمية 

ـ السعجؿ لقانؾف اإلعالـ 1990 أفخيل 3ثؼ جاء قانؾف . وضساف حخية الخأؼ والتعبيخ
 مادة مؾزعة عمى تدعة 106ـ حيث عجؿ العقؾبات، ويتزسؽ ىحا القانؾف 1982

أبؾاب ومؽ أىؼ السؾاد الجالة عمى ىحه الحخية التي وردت في قانؾف اإلعالـ لدشة 
التي تشص عمى أّف الحق في اإلعالـ يجدجه حق  (2)ـ نحكخ، السادة رقؼ 1990

السؾاطؽ في اإلطالع برفة كاممة ومؾضؾعية عمى الؾقائع واآلراء التي تيؼ السجتسع 
عمى الرعيجيؽ الؾطشي والجولي، وحق مذاركتو في اإلعالـ بسسارسة الحخيات 

.  مؽ الجستؾر40 و39 ، 36، 35األساسية في التفكيخ والخأؼ والتعبيخ طبقا لمسؾاد 
.    نعخرة الحخرةىحه السؾاد التي استخمرت مؽ السبادغ التي جاءت بيا 

التي تبيؽ أف إصجار نذخية دورية (14)        وىحا ما نمسدو أيزا مؽ نص السادة
حخ، شخيظة تقجيؼ ترخيح مدبق في عخؼ ال يقل عؽ ثالثيؽ يـؾ مؽ صجور العجد 

ويدجل الترخيح لجػ وكيل الجسيؾرية السختص إقميسيا بسكاف صجور الشذخية، . األوؿ
. ويقجـ ترخيحا في ورؽ مختـؾ يؾقعو مجيخ الشذخية ويدمؼ لو وصل بحلػ في الحيؽ

ويجب أف يذتسل الؾصل عمى السعمؾمات الستعمقة بيؾية الشاشخ والظابع ومؾاصفات 
أنو (35)كسا تشص السادة. الشذخية كسا تشص عمى ذلػ السؾاد الالحقة في القانؾف 

                                                             
. الخيخ عدوؽ، مخجع سبق ذكخه-  1
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لمرحافييؽ السحتخفيؽ الحق في الؾصؾؿ إلى مرادر الخبخ ويخؾؿ ىحا الحق عمى 
.  الخرؾص الرحافييؽ السحتخفيؽ أف يظمعؾا عمى الؾثائق 

 .السخجعية القانهنية لمتذخرعات اإلعالمية فع الجدائخ:  الثانعالسبحث

        إّف اإلرث االستعسارؼ الفخندي تجدج أيزا في تؾريث الجدائخ أصؾؿ و 
 مبادغ السجرسة الالتيشية أو الجخمانؾالتيشية فيسا يخص التذخيع اإلعالمي،حيث تقـؾ
التذخيعات اإلعالمية في السجرسة الاّلتيشية عمى مبجأ الحخية، حخية الّشذخ عبخ كّل 
الؾسائل الستاحة، السكتؾبة و الدسعية البرخية، حخية اإلبجاع و إنذاء السؤسدات 
اإلعالمية و تشغيسيا، حخية ال يحّجىا إاّل احتخاـ الحخيات األخخػ التي يزسشيا 

بسعشى آخخ أّف حخية الشذخ ىي السبجأ، و القيؾد عمى ىحه الحخية بسثابة . القانؾف 
 .االستثشاء

ـ 1881 جؾيمية29قانؾف حخية الرحافة الفخندي "        و أبخز مثاؿ عمى ذلػ 
 بعض الجوؿ ،و مشيا الجدائخ، عمى تظبيق أو تقميج ما ورد  بووتعجيالتو،والحؼ عسمت

فيو مؽ أحكاـ لتشغيؼ مجاؿ اإلعالـ، و الغاىخ أّنيا أخحت بشص القانؾف فقط و 
أخزعتو لتعجيالت أوكّيفتو، وفق ما يقتزيو مشاخيا الّثقافي و الّدياسي، و مؽ بيؽ 

: 1تمػ التعجيالت نحكخ

  السجرسة الاّلتيشية التي تقـؾ عمى مبجأ إلغاء الّخقابة عمى الّشذخ، يشاقزيا في
و التي تسارس  (الؾاقعة في عل ىحه السجرسة، و مشيا الجدائخ)الجوؿ العخبية

 .القبمية و البعجية، الخقابة السالية و اإلدارية: الّخقابة بكل أشكاليا و أنؾاعيا

                                                             
دروس غيخ مؾثقة ألقيت عمى طمبة الساجدتيخ، كمية عمـؾ : التذخرعات اإلعالمية فع الجدائخعمي قدايدية ، - 1

. 2010تخرص تذخيعات إعالمية، جامعة الجدائخ، الدجاسي الثاني، : اإلعالـ و االتراؿ
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 تقـؾ السجرسة الاّلتيشية عمى مبجأ اإلعالف أو الترخيح(Déclaration) إلصجار 
وسائل الشذخ، بيشسا تعتسج الجدائخ عمى نغاـ التخخيص، الحؼ يعج في حّج ذاتو 

 .مؽ عخاقيل حخية اإلعالـ في ىحه الجوؿ
 السظبؾعات، التمفديؾف  : الحخية في السجرسة الاّلتيشية تذسل كّل وسائل الّشذخ

ىحا إلى غاية )إلخ، بيشسا تقترخ الحخية في الجدائخ عمى السظبؾعات...والديشسا
 .(الستعمق بتشغيؼ الّشذاط الّدسعي البرخؼ 04-14صجور القانؾف 

  أّما بالشدبة لمعقؾبات السدمظة عمى جخائؼ الّرحافة و الّشذخ في الجدائخ، فيي
تقـؾ عمى مبجأ التعدفية و السغاالة في فخض العقؾبات عمى اإلعالمييؽ، إلى 

 .حّج معاممتيؼ معاممة السجخميؽ و الخارجيؽ عؽ القانؾف 

كجولة تقع في عل - إّف التذخيع اإلعالمي في الجدائخ : باخترار نقؾؿ
مكيف وفق البشية الّدياسية و السخجعية الّثقافية في الجدائخ ، - السجرسة الاّلتيشية

  التي تشادؼ بيا السجرسة الاّلتيشية، و  اإلعالـو لؼ يختق بعج إلى مدتؾػ حخية
.   الُسشِغؼ وليذ الُسثبط ليحه الحخيات" حخية في نظاؽ القانؾف "ىي 

.  التذخرعات اإلعالمية فع الجدائخ تشعيممدتهرات:  الثالثالسبحث

مسّا يسكؽ رصجه عؽ عسمية التذخيع في ميجاف اإلعالـ أّنيا عسمية ليدت         
سيمة، بجليل أّف البمجاف الستقجمة التي ليا تجخبة طؾيمة في التذخيع اإلعالمي لؼ ُتتؼ 

ىحه العسمية بعج، و مسّا يديج عسمية التذخيع صعؾبة ىؾ تججد ميجاف اإلعالـ باستسخار 
ىحه السعظيات تفدخ الديخورة . 1في االكتذافات و في العالقات بيؽ السدتعسميؽ ليا

البظيئة التي تسّيد عسمية التذخيع اإلعالمي في الجدائخ كبمج حجيث االستقالؿ، إذا ما 
قؾرف بالّجوؿ الخائجة في ميجاف التذخيع اإلعالمي عمى غخار فخندا و الؾاليات الستحجة 

                                                             
، 2002، ديؾاف السظبؾعات الجامعية، الجدائخ، (ط.د)، مجأل لعمهم اإلعالم و االترالزىيخ إحجادف، -  1
. 113ص
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و مؽ السسكؽ تقديؼ الجيؾد التذخيعية في ميجاف اإلعالـ في الجدائخ إلى . األمخيكية
: 1ثالث مدتؾيات

 .ىشاؾ قؾانيؽ عامة تحجد نذاط االتراؿ في البمج -
 .قؾانيؽ تتعمق بالسؤسدات التي تقـؾ بيحا الشذاط -
 .قؾانيؽ تتعمق بالقائسيؽ بيحا الشذاط داخل ىحه السؤسدات -

  .القهانين العامة: السطمب األّول

        الؾاقع أّف الجدائخ لؼ تيتؼ كثيخًا بيحا الجانب، و لؼ تتخح مشح فجخ االستقالؿ 
، و (1976دستؾر/151السادة)قؾانيؽ تحّجد  إطارًا واضحًا لسسارسة الحخيات اإلعالمية

اكتفت في الدشؾات األولى مؽ االستقالؿ بتظبيق القانؾف الفخندي الجارؼ العسل بو في 
ـ ثّؼ تؾقف العسل بو 1965إلى غاية عاـ  (1881قانؾف حخية الرحافة)ميجاف اإلعالـ

و عمى الخغؼ مؽ تكميف السجمذ الذعبي الؾطشي . دوف وجؾد نص صخيح بحلػ
بؾضع و تؾضيح اإلطار الذخعي لسسارسة الحخيات اإلعالمية إاّل أنو لؼ يتخح أية 

ـ، أؼ بعج عذخوف سشة مؽ االستقالؿ وفي عل األحادية 1982مبادرة إلى غاية عاـ 
.  ـ1982الحدبية التي ُتخِجست إلى أحادية إعالمية مؽ خالؿ مؾاد قانؾف اإلعالـ 

ـ مؽ القخف الساضي مع كّل ما أثيخ حؾؿ ىحا 1990       السبادرة الثانية كانت سشة 
. القانؾف مؽ تحفغات و انتقادات مؽ طخؼ األكاديسييؽ و السيشييؽ في مجاؿ اإلعالـ
و عيخت محاوالت أخخػ لتقشيؽ حخية اإلعالـ في الجدائخ و ىي ما عخؼ بسذاريع 

  2003، 2002، 2001، 2000، 1998مذخوع قانؾف  :قؾانيؽ اإلعالـ عمى غخار

                                                             
. 120-116نفذ السخجع، ص-  1
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، و إصجار 20111وصؾال إلى وضع مدؾدة القانؾف العزؾؼ الستعمق باإلعالـ لدشة
. 2012جانفي 12القانؾف العزؾؼ الستعمق باإلعالـ في 

 .القهانين الستعمقة بالسؤسدات: السطمب الثانع

        والتي تعتبخ وسائل اإلعالـ كسؤسدات، وتخػ أّف حخية اإلعالـ ال يسكؽ أْف 
يدتثشى مؽ )ىحه السؤسدات عسؾمية وليدت خاصة.ُتسارس خارج إطار تمػ السؤسدات

، (،و عيؾر الرحف الخاصة1990ذلػ اإلعالـ السظبؾع بعج صجور قانؾف اإلعالـ 
و قج ذكخت الشرؾص الخاصة بالخاديؾ و التمفدة أّف ىحه الؾسائل تقـؾ بسرمحة عامة، 

في مخحمة تبشي الشيج )ىحا التشاقض. غيخ أّف ىحه السرالح ليا طابع تجارؼ وصشاعي
يفخض اختيارًا ضخوريًا في الشغخ إلى ىحه السؤسدات فيي إمّا أْف تكؾف  (االشتخاكي

مرمحة عامة ليا مؾرد معيؽ، و إمّا أْف يكؾف ليا طابع صشاعي و تجارؼ و يفتح ليا 
. باب التشافذ مع احتساؿ الشجاح أو الخيبة

 .القهانين الستعمقة بالعاممين فع وسائل اإلعالم: السطمب الثالث
        أىؼ ما اتخح في ىحا الذأف القانؾف الخاص بالرحفييؽ السحتخفيؽ، الحؼ يحّجد 

وضعية الرحافييؽ داخل السؤسدات اإلعالمية و حقؾقيؼ و واجباتيؼ و الحؼ اتخح 

                                                             
 :أنغخ في كّل مؽ- 1

- Brahim BRAHIMI, Pour un statut des journalistes, El Watan Economie, Alger, du 
lundi 2 au dimanche 8 Mai 2OO5, pp.12, 13. 
- Brahim BRAHIMI, La loi sur la liberté de la presse, LIBERTE, Alger, Le4mai2003. 
- Brahim BRAHIMI : Ce projet est un piège, Le Matin, Alger, le mercredi 16 
octobre2002, p.3. 
- Adlène MEDDI : Les expert  réservés sur le fond, El Watan, Alger,le 20 octobre 
2002, p.2. 
- Adlène MEDDI : (Information)Finalisation du code en Mai 2003, El Watan, Alger, 
Le 16 octobre 2002, p.5 . 
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كحلػ السخسـؾ التشفيحؼ الحؼ ييجؼ إلى تحجيج الشغاـ الشؾعي . ـ1968سبتسخ9بتاريخ 
.         ـ2008 ماؼ 10لعالقات عسل الرحفي، الحؼ صادقت عميو الحكؾمة في 

تاريخ اإلعالف عؽ مذخوع قانؾف )2011        عخفت الجدائخ خالؿ الفتخة السستجة مؽ
، مجسؾعة مؽ القؾانيؽ 2016و إلى غاية التعجيل الّجستؾرؼ األخيخ  (2011اإلعالـ

، والقانؾف 1 الستعمق باإلعالـ05-12القانؾف العزؾؼ : السشغسة لقظاع اإلعالـ، أّىسيا
: ، تاله اإلعالف عؽ ثالثة مخاسيؼ متعمقة بػػ2 السشغؼ لمشذاط الّدسعي البرخؼ 14-04

شخوط وكيفيات تشفيح اإلعالف عؽ التخشح لسشح رخرة إنذاء خجمة اتراؿ سسعي 
برخؼ مؾضؾعاتي، والسخسـؾ الثاني يحجد مبمغ وكيفيات دفع السقابل السالي السختبط 
بخخرة إنذاء خجمة اتراؿ سسعي برخؼ مؾضؾعاتي،أّما السخسـؾ الثالث فيتزسؽ 
دفتخ الذخوط العامة الحؼ يحجد القؾاعج السفخوضة عمى كل خجمة لمبث التمفديؾني أو 

.   3لمبث اإلذاعي

                                                             
يشايخ 12السهافق 1433صفخ عام18 مؤرخ فع 05-12قانهن رقمالجخيجة الخسسية لمجسيؾرية الجدائخية، - 1

 .33-21، ص2012 يشايخ15، السظبعة الّخسسية، الجدائخ، 2، العجد، يتعمق باإلعالم2012سشة
السهافق 1435ربيع الثانع عام24 مؤرخ فع 04-14قانهن رقمالجخيجة الخسسية لمجسيؾرية الجدائخية، - 2

، 2014مارس23، السظبعة الّخسسية، الجدائخ، 16، العجد، يتعمق بالشذاط الدسعع البرخر 2014فبخايخسشة24
 .19-6ص

السهافق 1437ذر القعجة عام 8مؤرخ فع 220-16مخسهم رقم ، الجخيجة الخسسية لمجسيؾرية الجدائخية-  3
يحجد شهط وكيفيات تشفيح اإلعالن عن التخشح لسشح رأرة إنذاء أجمة اترال سسعع ، 2006اوت سشة11

  .6-3، ص2016أوت17، السظبعة الّخسسية ، الجدائخ، 48، العجدبرخر مهضهعاتع
اوت 11السهافق 1437ذر القعجة عام 8مؤرخ فع 221-16مخسهم رقم ، الجخيجة الخسسية لمجسيؾرية الجدائخية- 

يحجد مبمغ وكيفيات دفع السقابل السالع السختبط بخأرة إنذاء أجمة اترال سسعع برخر ، 2006سشة
. 7-6، ص2016أوت17، السظبعة الّخسسية ، الجدائخ، 48، العجدمهضهعاتع

اوت 11السهافق 1437ذر القعجة عام 8 مؤرخ فع222-16مخسهم رقم ، الجخيجة الخسسية لمجسيؾرية الجدائخية- 
 يتزسن دفتخ الذخوط العامة الحر يحجد القهاعج السفخوضة عمى كل أجمة لمبث التمفدرهنع أو لمبث ،2006سشة

 .16-7، ص2016أوت17، السظبعة الّخسسية ، الجدائخ، 48، العجداإلذاعع
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        ختاما فاف التذخيع اإلعالمي في الجدائخ عخؼ تظؾرا عمى مخ السخاحل التي 
ـ إلى يؾمشا ىحا، لكؽ ىحا التذخيع 1962مخت بيا الجولة الجدائخية السدتقمة مشح 

اإلعالمي لؼ يكؽ خارجا عؽ إطار الشغخيات اإلعالمية، و تجمى ذلػ نغخيًا عمى 
مخحمتيؽ، مخحمة األحادية التي طبعتيا الشغخية الدمظؾية برفة خاصة، ومخحمة 

.  طابعًا ليبخالياً 1989التعجدية الحدبية، التي كاف مؽ السفخوض أف يكدبيا دستؾر 
لكؽ مؽ حيث التظبيق و السسارسة فإف التذخيع اإلعالمي بالجدائخ ليداؿ محتفغا 

بالكثيخ مؽ مبادغ اإلرث الدمظؾؼ، ويغيخ ذلػ عمى سبيل السثاؿ، مؽ خالؿ التساطل 
في وضع الشرؾص التظبيقية التي تدسح بفتح السبادرات لمخؾاص لمشذاط في قظاع 

.     الدسعي البرخؼ بالجدائخ

. أأالقيات وآداب السهشة الرحفية : رابعا

: يتجخل السجتسع لتشغيؼ العسل اإلعالمي مؽ خالؿ

قؾانيؽ : سؾاء تمػ الستعمقة برفة مباشخة باإلعالـ والرحافة مثل: القؾانيؽ -1
قؾانيؽ : أو تمػ القؾانيؽ السترمة بالعسل اإلعالمي مثل. السظبؾعات والرحافة

كل ىحه القؾانيؽ تشغؼ . العقؾبات واإلجخاءات الجشائية والقؾانيؽ السجنية وغيخىا
والؾاقع أف القانؾف يتؼ . عالقات اإلعالـ بالسجتسع ومدؤولياتو وحجود حخيتو

الحق في :استخجامو في دوؿ العالؼ السختمفة لزساف ثالثة حقؾؽ أساسية ىي
الدسعة وتتزسشو قؾانيؽ التذييخ، الحق في محاكسة عادلة، الحق في ادعاء 

 .البخاءة
الشؾع الثاني مؽ التشغيؼ لمعسل اإلعالمي أو التشغيؼ الحؼ : التشغيؼ الحاتي -2

يخزع لو اإلعالـ يشبع مؽ داخل ميشة اإلعالـ نفدو ىؾ ما يظمق عميو التشغيؼ 
ىؾ ما :"ويعخؼ التشغيؼ الحاتي لمعسل اإلعالمي (.Self Regulation) الحاتي
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يزعو اإلعالميؾف مؽ قؾاعج لمعسل اإلعالمي يمدمؾف أنفديؼ بيا وترب في 
الشياية لرالحيؼ كإعالمييؽ وفي صالح ميشة اإلعالـ وأخيخا في صالح 

 ".السجتسع ككل

 .أأالقيات اإلعالم، مبادؤها وشخوط تحقيقها: السبحث األول

. تعخرف األأالقيات: السطمب األول

ىي قؾاعج لمدمؾؾ تؾجيشا إلى الظخيقة األفزل أو األصح لمترخؼ في مؾقف  -
األدياف الدساوية، أقؾاؿ : تدتسج األخالقيات مؽ مرادر متعجدة مثل. معيؽ

 . الفالسفة، العادات والتقاليج
أو . ما يجب أف يفعمو اإلنداف وما يجب أف ال يفعمو: فاألخالقيات ىي -

أو الدمؾؾ الستدق . مجسؾعة القيؼ التي يبشى عمييا الحكؼ بالرحة أو الخظأ
 .مع الرحة والخيخ

مجسؾعة مؽ السبادغ أو السعاييخ التي يقـؾ اإلنداف : " يعخفيا سميساف صالح -
بتظبيقيا بذكل اختيارؼ التخاذ قخاراتو حؾؿ ما يقـؾ بو مؽ أفعاؿ وىحه السبادغ 

 1".ىي التي تحجد مجػ صحة الفعل اإلنداني

.  أأالقيات اإلعالم تعخرف:السطمب الثانع

ىي تمػ السعاييخ التي يؾجو السذاركيؽ في االتراؿ اإلنداني واالختيارات التي  -
تؾاجو اإلعالمييؽ أثشاء عسميؼ وتخشجىؼ إلى الظخؽ الرحيحة لمفعل 

 . 2اإلعالمي

                                                             
. 58ذ، ص.س.، ـأأالقيات اإلعالمسميساف صالح، - 1
، دار الكتاب الجامعي، األمارات العخبية الستحجة، 1، طقهانين وأأالقيات العسل اإلعالمعحدشي دمحم نرخ، - 2

. 270، ص2010
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أخالقيات اإلعالـ ىي عبارة عؽ مشغؾمة مؽ السبادغ : " يعخفيا سميساف صالح -
والسعاييخ التي تدتيجؼ تخشيج سمؾؾ اإلعالمييؽ خالؿ قياميؼ بتغظية األحجاث 

وتؾجيييؼ التخاذ القخارات التي تتشاسب مع الؾعيفة العامة  لمسؤسدات 
اإلعالمية ودورىا في السجتسع، وضساف الؾفاء بحقؾؽ الجسيؾر في السعخفة 
وإدارة السشاقذة الحخة، مع التقميل إلى أقرى حج مؽ األضخار التي يسكؽ أف 
تمحق بالجسيؾر أو األفخاد أو السرادر، وضساف حساية كخامة السيشة ونداىة 

 1.الرحفييؽ

.    مبادئ أأالقيات السهشة الرحفية: الثالثالسطمب 

يشبغي أف نذيخ في ىحا السزسار إلى الفخؽ بيؽ القانؾف واألخالقيات، فاألولى تعشي ما 
يجب وما ال يجب القياـ بو، والثانية إلى ما يشبغي وما ال يشبغي فعمو مؽ طخؼ 

الرحفي وعميو فإف أخالقيات الرحافة ليدت نرؾص قانؾنية فإنسا ىي تعبيخ عؽ 
بالخغؼ مؽ احتساؿ أخالقيات وأدبيات السيشة الرحفية مؽ ثقافة ألخخػ  . الشؾايا فحدب

ومؽ وسيمة إعالمية ألخخػ، إال أنيا تتدؼ بشؾع مؽ العالسية والسعيارية بخرؾص 
 2 :بعض العشاصخ السيسة التي نججىا تتكخر في كل السؾاثيق تقخيبا كسا يمي

 يشبغي عمى الرحفييؽ السيشييؽ متابعة البحث عؽ الحقيقة بججية :الحقيقة -
 .(حقيقة ال تتجدأ)وتقجيؼ األخبار بجقة وفي سياقيا وكاممة قجر اإلمكاف 

 . يشبغي عمى الرحفي السيشي تقجيؼ األخبار برفة مشرفة ومجخدة:اإلنراف -
 يشبغي عمى الرحفييؽ السيشييؽ تقجيؼ األخبار بشداىة متجشبيؽ تزارب :الشداهة -

السرمحة الرخيحة أو الزسشية واحتخاـ كخامة الجسيؾر وذكائو وكحلػ الشاس 
 .مؾضؾع األخبار

                                                             
. 79ذ، ص. س.، ـأأالقيات اإلعالمسميساف صالح،- 1
. 5ذ، ص.س.، ـأأالقيات وآداب السهشة فع تمفدرهن الخجمة العسهميةالدعيج بؾمعيدة، - 2
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يشبغي عمى الرحفييؽ السيشييؽ الجفاع عؽ استقاللية ميشتيؼ : االستقاللية -
 .لسؾاجية أولئػ الحيؽ يبيعؾف لمتأثيخ عمى محتؾػ األخبار والتحكؼ فييا

 يجب أف يقخ الرحفيؾف السيشيؾف أف واجبيؼ األوؿ ىؾ نحؾ :ثقة الجسههر -
 .الجسيؾر

 يشبغي عمى الرحفييؽ السيشييؽ التحمي بالسدؤولية فيسا يتعمق :السدؤولية -
 .بأفعاليؼ أماـ الجسيؾر، السيشة وأنفديؼ

. شخوط تحقيق مبادئ أأالقيات السهشة الرحفية: الخابعالسطمب 

لتحقيق مبادغ أخالقيات السيشة الرحفية ال بج مؽ تؾفخ مجسؾعة مؽ الذخوط 
 1:مشيا

ضخورة الفرل بيؽ السعمؾمات أو وعيفة األخبار والتعميق، أو وعيفة اإلخبار -
. وبيؽ التحخيخ واإلعالـ.ووعيفة إبجاء الخأؼ

أف يخجـ الشقج والتعميق السرمحة العامة، وأف ال يكؾف ىجفو مجخد االفتخاء أو -
. تذؾيو الدسعة

احتخاـ حق الجسيؾر في السعخفة وتؾخي الجقة والسؾضؾعية والتؾازف في عخض -
. وجيات الشغخ السختمفة

. عجـ قبؾؿ اليجايا أو السكافآت-

. احتخاـ خرؾصية األفخاد-

. عجـ نذخ ما يذجع عمى العشف والكخاىية والجخيسة في السجتسع-

                                                             
. 6السخجع نفدو، ص- 1
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حساية مرادر السعمؾمات، حيث تتزسؽ كل السؾاثيق فقخة تترل بالحفاظ عمى -
. سخ السيشة

. ضساف حق الخد والترحيح-

 . ومجالذ الرحافةمهاثيق الذخف السهشية: الثانعالسبحث 

. اإلرهاصات األولى لعسمية أأمقة السهشة الرحفية: السطمب األول

 19تعؾد اإلرىاصات األولى لعسمية أخمقة ميشة الرحافة إلى أواخخ القخف 
. كسحاولة لالرتقاء بيا إلى مراؼ السيؽ السحتخمة عمى غخار الظب والسحاماة

مالػ جخيجة  (Joseph Pulitzer)حيث اقتخح أحج رواد الرحافة جؾزيف بؾليتدر 
(New York Word)  ـ مبمغا ماليا عمى جامعة كؾلؾمبيا بالؾاليات 1892عاـ

لكؽ الفكخة . الستحجة األمخيكية إلنذاء مجرسة لمرحافة تكؾف األولى في العالؼ
رفزت واعتبخت غخيبة، ألف تعمؼ الرحافة كاف يتؼ في مكاف العسل وليذ في 

وبالتالع كانت الرحافة بعيجة عن مفههم السهشة التع تذتخط معارف الجامعة، 
وإلى جانب فكخة السجرسة كخس بؾليتدر في مقاؿ لو مع مظمع .نعخرة لسسارستها

القخف العذخيؽ، بعض مؽ مبادغ آداب وأخالقيات السيشة الرحفية وىي، الشداىة 
. 1واالستقاللية والتفاني في خجمة الجسيؾر

الجوؿ األوروبية األخخػ في عسمية أخمقة السيشة الرحفية، حيث كاف سبقت الدهرج 
يزؼ في عزؾيتو  (1874أنذئ عاـ ) The Publicists Clubنادؼ اإلعالمييؽ 

 الذكاوػ 20الرحفييؽ ورؤساء التحخيخ والشاشخيؽ، وكاف يتمقى في مظمع القخف 
. 2الستقجمة مؽ الجسيؾر ضج الرحف ويبحثيا

                                                             
. 3ذ، ص.س.، ـأأالقيات وآداب السهشة فع تمفدرهن الخجمة العسهميةالدعيج بؾمعيدة، - 1
 .292ذ، ص.س.حدشي دمحم نرخ، ـ- 2
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 في اجتساع مذتخؾ 1916تأسذ مجمذ الرحافة الدؾيجؼ في مارس : مالحغة-
لسجمذ نادؼ اإلعالمييؽ ونقابة ناشخؼ الرحف الدؾيجية التي أصبحت اآلف اإلتحاد 

.    الدؾيجؼ لمرحفييؽ

 . وقهاعج الدمهك السهشعمهاثيق الذخف السهشية: السطمب الثانع

 :(Professional Codes) مؾاثيق الذخؼ السيشية-1

.  تعج مؾاثيق الذخؼ السيشية مؽ أىؼ محجدات األداء األخالقي لؾسائل اإلعالـ-

مجونة سمؾؾ تتزسؽ معاييخ ميشية يجب " والسيثاؽ السيشي في أبدط تعخيف لو-
".  االلتداـ بيا مؽ جانب الرحفييؽ واإلعالمييؽ في السجتسع

بيجؼ إرشاد  (افعل وال نفعل)قائسة مؽ التؾجييات مراغة عمى نسط " وىؾ-
الرحفييؽ ومداعجتيؼ في إصجار أحكاـ أخالقية عشجما يؾاجيؾف مذكالت أخالقية في 

". عسميؼ الرحفي

ميثاؽ الذخؼ عبارة عؽ مشغؾمة مؽ اإلرشادات التي تداعج :" يعخفيا سميساف صالح-
الرحفي عمى االلتداـ بالسدؤولية الرحفية وأف يذعخ أنو مدؤوؿ نحؾ ميشتو 

". وجسيؾره

تذكل مؾاثيق الذخؼ أو السؾاثيق األخالقية ضخورة لمرحفييؽ وتشغيساتيؼ السيشية  -
   1. وليذ فقط صياغة لمعالقة بيؽ الرحفييؽ والسجتسع

 :أىجاؼ قؾاعج الدمؾؾ السيشي -2

 .حساية جسيؾر وسائل اإلعالـ -
 .حساية العامميؽ في وسائل االتراؿ مؽ السيشييؽ -

                                                             
 .292السخجع نفدو، ص- 1
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قج يكؾف ىحا السالػ شخرا أو مجسؾعة )حساية مرالح مالؾ وسائل اإلعالـ  -
 .(مداىسيؽ أو حكؾمة

حساية الحيؽ تقع عمييؼ السدؤولية القانؾنية عسا يشذخ، مؽ مادة غيخ مدؤولة أو  -
 .غيخ قانؾنية

السحافغة عمى قشؾات االتراؿ مفتؾحة، مؽ خالؿ التأكيج عمى حق العامميؽ  -
بسا  (ما عجػ االستثشاءات التي يقخىا القانؾف )في الحرؾؿ عمى السعمؾمة 

يجعل في استظاعة الذعؾب التعخؼ عمى الظخيقة التي يحكسؾف بيا وبالتالي 
 .مؽ خالؿ وسائط االتراؿ (مؤيج أو معارضة)التعبيخ عؽ آراءىؼ 

ىحه الدوايا ميسة وتذكل فمدفة أخالقيات السيشة الرحفية، وإف كانت ىشاؾ بعض *
.       السؾاثيق تراغ لتربح آدات مؽ أدوات الحكؾمة لمخقابة عمى الرحف

  1.أشكال مهاثيق أأالقيات السهشة الرحفية: الثالثالسطمب 

: تقدؼ السؾاثيق إلى: حدب الؾسيمة والسزسؾف -1

صحافة، كتب، سيشسا، مدخح، إذاعة، )مؾاثيق خاصة بؾسائل االتراؿ جسيعيا  -
 .(تمفديؾف، إعالـ الكتخوني

التعميؼ، اإلعالـ، التدمية، اإلعالف )مؾاثيق تيتؼ بجؾانب السزسؾف االترالي  -
 .(أو اإلشيار

 .مؾاثيق تتشاوؿ وسيمة واحجة كالرحافة، السدخح، نغؼ االتراؿ االلكتخوني -
التؾزيع، طخؽ )مؾاثيق تتشاوؿ جانبا أو أكثخ مؽ جؾانب صشاعة االتراؿ  -

 .(...التخويج، التحخيخ، اإلعالف
 

                                                             
. 352، 351ذ، ص.س.مشاؿ ىالؿ السداىخة، ـ- 1
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: تشقدؼ إلى قدسيؽ: وفقا لسدتؾػ تظبيق السؾاثيق-2

وىي تتزسؽ بعض أشكاؿ العقاب لسؽ يخالفؾف ما : مؾاثيق إجبارية أو الدامية -
جاء بيا مؽ معاييخ لمدمؾؾ السيشي أو يقؾمؾف بانتياكيا ومؽ ىحه العقؾبات 

التأنيب العاـ، الؾقف السؤقت، الؾقف الجائؼ مداولة السيشة، التذييخ بالرحف )
 .(...ووسائل اإلعالـ األخخػ 

تقـؾ عمى أساس رغبة العامميؽ في السيشة، تتزسؽ التداميؼ : مؾاثيق اختيارية -
بتشفيح ما جاء فييا أثشاء مسارستيؼ لمعسل، وتعج ىحه السؾاثيق بسثابة تشغيؼ ذاتي 

 .ليؼ

:  مسا سبق ندتشتج*

: تختبط طخيقة وضع السيثاؽ األخالقي أو ميثاؽ الذخؼ السيشي برؾرتيؽ

مؾاثيق يرؾغيا العاممؾف في وسائل االتراؿ وىي تدعى لخجمة مرالحيؼ : األولى-
. أكثخ مؽ خجمة مرالح الجسيؾر وىؼ ممتدمؾف بتشفيحىا باعتبارىا تشغيسا ذاتيا

ويكؾف ليا درجات  (مؽ غيخ العامميؽ بيا)مؾاثيق تفخض عمى السيشة :  الثانية-
. مختمفة مؽ الفاعمية وىي تخجـ الجسيؾر بذكل أو بآخخ

االتجاه االختيارؼ  (شؾف ماكبخايج) مذكالت االتراؿ ةحبحت المجشة الجولية لجراس-
لؾضع قؾاعج الدمؾؾ األخالقي، وحخية السبادرة مؽ جانب السيشييؽ أنفديؼ لجعؼ 

.  الجانب األخالقي مؽ خالؿ وضع قؾاعج سمؾؾ ميشي حقيقي
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 .مجالذ الرحافة: السطمب الخابع

 1:مفيـؾ مجالذ الرحافة -1

       بالشدبة لمرحافة السظبؾعة، فإّف أبخز الييئات التي أوكل إلييا مخاقبة األداء 
السيشي لمرحف والرحفييؽ في غالبية دوؿ العالؼ ما يدسى بسجالذ 

ويختمف . ( News Council) أو مجالذ األخبار (Press Council)الرحافة
 . مفيـؾ و وعيفة مجالذ الرحافة باختالؼ الشغاـ اإلعالمي القائؼ في الجوؿ السختمفة

ففي الجوؿ الغخبية، يشغخ إلييا عمى أّنيا مشغسة تظؾعية تزؼ خبخاء ومثقفيؽ  -
وصحفييؽ ومسثميؽ عؽ السجتسع، يعسل عمى تحديؽ السسارسة الرحفية مؽ 
خالؿ تمقي وبحث الذكاوػ السترمة بالسؾاد السشذؾرة في الرحف سؾاء مؽ 

األفخاد أو ىيئات وإصجار تؾصيات بذأنيا ترل إلى حج تؾجيو المـؾ لمرحف 
 .التي تشتيػ حقؾؽ الجسيؾر

أّما في دوؿ العالؼ الثالث، التي عيخت فييا ىحه السجالذ فإنيا أقخب ما تكؾف  -
إلى السؤسدات الحكؾمية التي تتؾلى مخاقبة األداء السيشي لمرحفييؽ والرحف 

وإصجار تقاريخ غيخ ممدمة بترحيح السسارسات الخاطئة ويغمب عمى تكؾيشو 
ولحلػ فإّف ىحه السجالذ تعج في دوؿ العالؼ الثالث وسيمة مؽ . الظابع الخسسي

كسا ىؾ )وسائل الخقابة عمى الرحف وجية مشفحة لقؾانيؽ السظبؾعات والشذخ
، تتؾلى مشح تخاخيص الرحف وعقاب الرحف والرحفييؽ (الحاؿ في الجدائخ

 .   السعارضيؽ لمحكؾمة
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 1:نذأة  وتظؾر مجالذ الرحافة -2
مجمذ  عشجما تأسذ 1916تعؾد نذأة مجالذ الرحافة في العالؼ إلى العاـ  -

، في اجتساع مذتخؾ ضؼ ناشخؼ الرحف ونقابة أصحاب الرحافة فع الدهرج
 .الرحف ونقابة الرحفييؽ الدؾيجية

خزعت الرحافة لمتشغيؼ الحاتي ألكثخ مؽ خسديؽ عاما، وذلػ بخرطانيا، وفي  -
، والحؼ استيجؼ الحفاظ عمى 1953في عاـ مجمذ الرحافة الطهعية بقياـ 

وخالؿ ثسانيشيات . السعاييخ األخالقية الخفيعة لمرحافة، وتعديد حخية الرحافة
القخف الساضي ثار ججؿ واسع حؾؿ عجـ التداـ الرحف بأخالقيات السسارسة 

السيشية، مسا عدز االعتقاد لجػ العجيج مؽ أعزاء البخلساف بأّف مجمذ 
الرحافة، الحؼ فقج الثقة في بعض الرحف، لؼ يعج أداة فعالة بسا فيو الكفاية 

وفي عل الجعؾة الستشامية إلصجار . لزساف السسارسة األخالقية لمرحافة
قؾانيؽ إللداـ الرحافة بسدؤولياتيا تجاه األفخاد، مثل إصجار قانؾف الخرؾصية 

وحق الخد، والجعؾة إلى مشح مجمذ الرحافة سمظة تؾقيع عقؾبات عمى 
الرحف والرحفييؽ، ونغخا لالنعكاسات الخظيخة ليحا اإلجخاء، شكمت الحكؾمة 

لزساف  (سؾاء كانت تذخيعية أو غيخ تذخيعية)لجشة لمشغخ في اتخاذ تجابيخ 
ونذخت المجشة تقخيخىا في . حساية الخرؾصية الفخدية مؽ أنذظة الرحافة

وبجال مؽ أف تؾصي بؾضع ضؾابط قانؾنية ججيجة، أوصت . 1990جؾاف 
 Press Compliants)المجشة بإنذاء لجشة شكاوػ الرحافة

Commition)(PPC) في مقخ مجمذ الرحافة، ليظغى التشغيؼ الحاتي عمى 
وقج استجابت الرحافة البخيظانية . التشغيؼ القانؾني لمزبط األداء السيشي

، 1991لالقتخاح وسارعت إلى العسل عمى إنذاء لجشة الذكاوػ في بجاية عاـ 
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لتحكؼ مسارسات المجشة  (ميثاؽ أخالقي)كسا وضعت مجونة لمدمؾؾ السيشي
الججيجة، باإلضافة إلى تؾفيخ الجعؼ السالي مؽ خالؿ رسـؾ تدجدىا الرحف 

وبحلػ فإّف لجشة . والجوريات ليحه المجشة بعيجا عؽ الحكؾمة لزساف استقالليا
شكاوػ الرحافة ىي ىيئة مدتقمة تتعامل مع الذكاوػ السقجمة مؽ أفخاد 

وتتيح المجشة لمجسيؾر تقجيؼ الذكاوػ . الجسيؾر عؽ محتؾػ الرحف والسجالت
عبخ الياتف والبخيج االلكتخوني، وتقجـ خجماتيا لمجسيؾر مجانا، حيث تمقت 

 .2008 شكؾػ خالؿ العاـ4698المجشة نحؾ
، وردت أوؿ إشارة عؽ إنذاء مجمذ صحافة الهاليات الستحجة األمخركيةوفي  -

، إذ أوصت لجشة حخية الرحافة التي تذكمت في 1947أمخيكي في عاـ 
 وقج تحجد ىجؼ .مجمذ قهمع لمرحافةأعقاب الحخب العالسية الثانية بإنذاء 

مخاقبة أداء الرحافة وإلداـ الرحف بشذخ الخد والترحيح لسا "السجمذ في 
أّوؿ مجمذ " كؾرييخ جؾرناؿ" أنذأت صحيفة 1963وفي عاـ ". تشذخه

ليكؾف وسيظا بيؽ الرحف لهردرانا لمرحافة، وكاف مجمدا محميا في والية 
مجالذ والسجتسع السحمي، ثؼ تتالت بعج ذلػ مجالذ الرحافة، ومؽ أىسيا، 

ومؽ أشيخ ...مؤسدة ممت لحخرة الرحافةالتي أنذأتيا الرحافة التجخربية 
السجمذ القهمع مجالذ الرحافة التي عيخت في الؾاليات الستحجة 

، الحؼ أنذئ في عاـ (The National News Council(NNC))لألأبار
 White)الكتب البيزاء، وأصجر السجمذ تقاريخ دورية سسيت ب1973

Papers) ورغؼ عجـ وجؾد مجمذ قؾمي . حهل االداء السهشع لمرحف
لمرحافة في الؾاليات الستحجة إاّل أّف ىشاؾ مجمذ لمرحافة في عجد مؽ 

الؾاليات مثل ىاواؼ ومشيدؾتا، كسا أّف ىشاؾ عجد مؽ السجالت الستخررة في 
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شؤوف الرحافة والرحفييؽ تتؾلى مخاقبة وتقييؼ األداء الرحفي مثل واششظؽ 
 1.جؾرناليـد ريفيؾ التي ترجرىا كمية الرحافة بجامعة ميخيالنج

وقج اتجيت دوؿ كثيخة في العالؼ إلى إنذاء مجالذ لمرحافة إما طؾعية بإرادة  -
الرحفييؽ والشاشخيؽ أنفديؼ، مؽ خالؿ نقابات الرحفييؽ والشاشخيؽ أنفديؼ، 

وندتعخض فيسا . أوممدمة مؽ خالؿ الجساتيخ والقؾانيؽ وبإرادة الدمظة الدياسية
 :يمي نساذج مؽ ىحه السجالذ

كييئة مدتقمة عؽ وسائل اإلعالـ السظبؾعة مجمذ الرحافة األستخالع تأسذ  -
 مؽ قبل 1966وفي اليشج أنذئ مجمذ الرحافة في عاـ . 1918في عاـ 

 مؽ قبل ناشخؼ 1972البخلساف، وفي نيؾزلشجا تأسذ مجمذ الرحافة في 
 . الرحف واتحاد الرحفييؽ

مؽ جانب الجوؿ، فيسثميا مجمذ السجالذ الرحفية التع تأسدت بقهانين أّما  -
 والحؼ عجؿ 1992 لدشة 85الرحافة في نيجيخيا الحؼ تأسذ وفقا لمقانؾف رقؼ 

وفي نيباؿ فإّف مجمذ الرحافة ىؾ . 1999 لعاـ 60فيسا بعج بالقانؾف رقؼ 
، كسا أصجر السجمذ مجونة لمدمؾؾ 1992ىيئة شكمتيا حكؾمة نيباؿ في عاـ 

  2003.2األخالقي في عاـ 
    :وعائف مجالذ الرحافة -3

جاءت مجالذ الرحافة لتحقيق جسمة مؽ األىجاؼ والتي يسكؽ إجساليا فيسا 
 3:يمي

التشجيج باألعساؿ الرحفية التي تؾصف باالنحخاؼ واستجعاء الرحفييؽ الحيؽ  -
 .بجرت مشيؼ ىحه األعساؿ وتؾجيو المـؾ إلييؼ إذا اقتزى الحاؿ
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التحقيق بالذكاوػ التي يكتبيا الجسيؾر ضج الرحفييؽ عشجما يعتجؼ الؾسط  -
 .الرحفي عمى األفخاد والجساعات، وال تجج الجساعات مؽ يجافع عشيا

إنراؼ السغمؾميؽ مؽ الرحفييؽ مسؽ تثبت بخاءتيؼ مؽ التيؼ التي وجيت  -
 .إلييؼ

 1: كسا تقـؾ ىحه السجالذ بسياـ أخخػ وىي
 .التأكج مؽ صجؽ األخبار التي تغظييا وسائل اإلعالـ -
العسل عمى تقميل قزايا القحؼ السؾجية ضج وسائل اإلعالـ وحل مذكالت  -

 .الجسيؾر
 .تجعيؼ السرجاقية في عسل وسائل اإلعالـ -
إتاحة ردود فعل الجسيؾر حياؿ الخسائل التي يتمقؾنيا ونذخ ما يحدؽ الجسيؾر  -

 .إدراكو وما يدئ إدراكو
 .إحاطة الشاس عمسا بالجور الحؼ تقـؾ بو وسائل اإلعالـ في خجمة السجتسع -
تجعيؼ حخية اإلعالـ والرحافة مؽ خالؿ الحخص عمى العجالة وتحديؽ أداء  -

 .وسائل اإلعالـ
 .حساية وسائل اإلعالـ مؽ الخقابة -

. نساذج عن مهاثيق الذخف السهشية: الثالثالسبحث 

 2.أولى السهاثيق عمى السدتهى العالسع: السطمب األول

في العالؼ لخابظة الرحفييؽ في والية كيشداس  (مكتسل) صجر أوؿ ميثاؽ1910عاـ -
. (يمتـد بيا صحفيؾ الؾالية)األمخيكي 
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صجرت مؾاثيق شخؼ قؾمية بالؾاليات الستحجة األمخيكية، يمتـد بيا جسيع صحفيي -
، ميثاؽ 1923ميثاؽ جسعية رؤساء تحخيخ الرحف األمخيكية لعاـ: أ مثل.ـ.و

، ميثاؽ جسعية الرحفييؽ السحتخفيؽ لعاـ (Canons of Journalism)الرحافة
  1973 والسعجؿ في 1926

.  صجر أوؿ ميثاؽ في الدؾيج1915عاـ -

.  صجر أوؿ ميثاؽ في فخندا1918عاـ -

 1.الجوليةمهاثيق الذخف : السطمب الثانع

ساىست األمؼ الستحجة مؽ خالؿ مشغسة اليؾنيدكؾ في وضع بعض األطخ العامة 
األخالقية السسارسة اإلعالمية في العالؼ تمتـد بيا الشقابات والسشغسات واالتحادات 

. الرحفية في غالبية دوؿ العالؼ

أعجت المجشة الفخعية لحخية اإلعالـ والرحافة باألمؼ الستحجة  (1952-1950)الفتخة -
". مذخوع قؾاعج دولية لمدمؾؾ السيشي لمعامميؽ في اإلعالـ"

مع ذلػ بالخغؼ مؽ ىحه السحاوالت نخػ استحالة وضع قؾاعج سمؾؾ دولية تمتـد بيا -
. كافة الجوؿ نغخا الختالؼ القيؼ واختالؼ عخوؼ كل دولة

 أصجرت اليؾندكؾ إعالف السبادغ الجولية والتي يجب عمى الجولة االستخشاد 1983-
. بيا عشج وضع السؾاثيق األخالقية

 2:مشعسات عالسيةمؾاثيق أصجرتيا 

. 1986االتحاد الجولي لمرحفييؽ -
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. 1981اإلتحاد الجولي لسحخرؼ الرحف-

تؼ صياغة وإقخاره بسجيشة ميؾنخ  (إعالف حقؾؽ وواجبات الرحفييؽ)إعالف ميؾنخ -
 تؼ تبشيو ال حقا مؽ قبل الفجرالية الجولية 1971 نؾفسبخ 24/25األلسانية يؾمي 

. لمرحفييؽ ومؽ قبل أغمب اتحادات الرحفييؽ في أوروبا

إعالف الفجرالية الجولية لمرحفييؽ اعتسجه السؤتسخ العالسي الثاني للتحاد الجولي -
والسعجؿ في السؤتسخ العالسي الثامؽ عذخ  (1954أفخيل )لمرحفييؽ في بؾردو بفخندا 

.        1986للتحاد والحؼ عقج بيمدشغؾر بألسانيا في يؾنيؾ 

 1.مهاثيق شخف قطخرة: السطمب الثالث

ميثاؽ الؾاجبات السيشية لمرحفييؽ الفخندييؽ، وضعو الشقابة الؾطشية لمرحفييؽ  -
 .1938 وعجؿ عاـ 1918الفخندييؽ 

ميثاؽ الرحافة األلساني، وضعو مجمذ الرحافة في ألسانيا الغخبية بالتعاوف  -
 .2006ـ وتؼ في سبتسبخ 1973مع نقابات الرحفييؽ في ديدسبخ 

 . وضعتو جسعية الرحفييؽ في كؾستاريكا1973ميثاؽ أخالقيات السيشة عاـ  -

: يؾجج عجد مؽ الجوؿ في العالؼ ال يؾجج بيا ىحه السؾاثيق األخالقية مثل :مالحغة-
.  سخيالنكا عمى الخغؼ مؽ الشقج السدتسخ لبعض السسارسات الرحفية

 

 

 

 
                                                             

. 301- 299ذ، ص.س.حدشي دمحم نرخ، ـ-  1



49 
 

. مهاثيق الذخف العخبية: السطمب الخابع

 1:إقميسيا-1

يعسل الرحفيؾف العخب في عل ميثاؽ شخؼ ىؾ، ميثاؽ إتحاد الرحفييؽ  -
 نقابة عخبية 14 ويزؼ االتحاد 1964العخب صجر مع قياـ اإلتحاد في فبخايخ 

 .لمرحفييؽ
 سبتسبخ 14ميثاؽ الذخؼ اإلعالمي العخبي، أقخه مجمذ الجامعة العخبية  -

1978. 

 2:محميا -2

ميثاؽ الذخؼ الرحفي السرخؼ الحؼ أصجره السجمذ األعمى لمرحافة عاـ  -
 .تزسؽ بابا لاللتدامات والؾاجبات وأخخ الحقؾؽ . 1998

 3:مؾاثيق عخبية طؾعية-3

 : اختيارية تزعيا السؤسدة اإلعالمية، مؽ ذلػ -
ميثاؽ صحفي قشاة الجخيجة، صجر السيثاؽ في السؤتسخ الحؼ عقج في ديدسبخ  -

 .   بالجوحة في قظخ2005
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 .أأالقيات السهشة الرحفية فع الجدائخ: السطمب الخامذ

 1:التعخيف بسيثاؽ وقؾاعج ميشة الرحفييؽ الجدائخييؽ-1

أفخيل 13قبل السرادقة عمى ميثاؽ أخالقيات ميشة الرحافييؽ الجدائخييؽ في -
 لؼ يكؽ لخجاؿ اإلعالـ في الجدائخ أؼ وثيقة قؾاعج وأخالقيات مسارسة ميشتيؼ 2000

، واليـؾ مخجعيؼ 1940أفخيخ3 بتاريخ 07-90وعل مخجعيؼ في ذلػ قانؾف اإلعالـ 
. 2012 الستعمق باإلعالـ يشايخ05-12القانؾف العزؾؼ 

 وفي نفذ 1999فيفخؼ 22نغؼ يـؾ دراسي بقرخ الثقافة مفجؼ زكخيا بالعاصسة يـؾ -
. اإلطار قجمت الشقابة الؾطشية لمرحفييؽ مذخوعا أوليا لسيثاؽ أخالقيات السيشة

في نياية اليـؾ الجراسي اتفق السذاركؾف عمى إرساء معالؼ السيثاؽ بسذاركة كل -
الرحفييؽ واالعتساد عمى التجخبة األوروبية في ىحا السجاؿ وتكييفيا حدب معظيات 

. اجتساعية وسياسية واقترادية تتعمق بالؾاقع الجدائخؼ 

كسا اتفق السشغسؾف لميـؾ الجراسي إنذاء ىيئة مخاقبة تتسثل في مجمذ أخالقيات -
. السيشة يعسل عمى إلداـ كل الرحفي باالمتثاؿ بالسيثاؽ

:  شكل السيثاؽ-2

 خاصة بالحقؾؽ باإلضافة 7 بشجا متعمقا بالؾاجبات و18تزسؽ نص مذخوع السيثاؽ -
. إلى السقجمة التي كانت أكثخ الفقخات تعخضا لالنتقاد

بعج االنتياء مؽ مشاقذة السذخوع وإثخائو صادؽ الرحفيؾف عمى السيثاؽ الحؼ -
يتزسؽ السبادغ العامة التي تمـد الرحفي السحتخؼ عمى احتخاـ قؾاعج العسل السعسؾؿ 

                                                             
- 209 ، دار الخمجونية، الجدائخ، ص1طالرحافة السكتهبة والدسعية البرخرة فع الجدائخ، نؾر الجيؽ تؾاتي، - 1
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 الحؼ تزسؽ قؾاعج 1971وىي قؾاعج تؼ االستشاد في ضبظيا إلى ميثاؽ نيؾنخ . بيا
عالسية تزبط سيخ ميشة الرحافة وحاوؿ تخسيخ تقاليج إعالمية تتخكد عمى الثقة 

والرجؽ والسؾضؾعية واالستقاللية والشداىة وعجـ تحخيف عخض الؾقائع والسدؤولية 
اتجاه الخأؼ العاـ ومرالحو واتجاه السجتسع والحفاظ عمى الدمؼ وضخورة االمتشاع عؽ 

التذييخ واالتياـ بالباطل والقحؼ وانتياؾ الحياة الخاصة وحق الترحيح واحتخاـ الدخية 
   1.السيشية

 2: السجمذ األعمى ألخالقيات السيشة-3

 في استشادا عمى نص السيثاؽ وإلى بشؾده تقخر إنذاء مجمذ أعمى ألخالقيات السيشة-
 يديخ عمى احتخاـ السبادغ الستفق عمييا ويتزسؽ استسخارية السيثاؽ وتؼ الجدائخ

. االتفاؽ عمى أف يتؼ تذكيل ىحا السجمذ بعج شيخ

وبعج عجة اجتساعات عقجتيا المجشة الؾطشية السكمفة بالتحزيخ النتخاب السجمذ -
نغست الشقابة الؾطشية لمرحفييؽ نجوة بسخكد السعالجة بسياه البحخ سيجؼ فخج يـؾ 

. 2000ماؼ11

إذا كاف لمسجمذ سمظة معشؾية ال قانؾنية فإنو مقابل ذلػ :" وتست اإلشارة إلى أنو-
عميو أف يكؾف صارما وفعاال لتكؾف لجيو قؾة اقتخح وحكؼ معتخؼ بيا مؽ طخؼ 

". الجسيع

اليجؼ مؽ وراء إنذاء ىحا السجمذ ضساف استقاللية حقيقية " كسا تؼ التأكيج عمى أف-
. للعالـ ميسا كاف نؾعو وكحا التجخل في حالة تقجيؼ شكؾػ مؽ طخؼ الجسيؾر

: شخط التخشح لمسجمذ
                                                             

. 208ذ، .س.نؾر الجيؽ تؾاتي، ـ- 1
. 213السخجع نفدو، ص- 2



52 
 

 . سشة كأدنى عسخ ألعزاء السجمذ35بمؾغ سؽ -
 . سشؾات كأقجمية في مجاؿ العسل كرحفي محتخؼ10تؾفخ -
 .االلتداـ بسبادغ ميثاؽ أخالقيات السيشة -
عجـ قبؾؿ تخشح أؼ صحفي مدؤوؿ في حدب سياسي حفاعا عمى استقاللية  -

 .السجمذ
 . عزؾ لسجة أربع سشؾات غيخ قابمة لمتججيج11 صحفيا وتؼ اختيار18تخشح -
 .رئيدا شخفيا لمسجمذ (صحفي متقاعج)تؼ اختيار الديج عبج الحسيج بؽ زيؽ  -
 .عزؾا شخفيا (صحفي مغتاؿ)والظاىخ جاووت  -
 .الخ...فاطسة الدىخة خميفي- الدبيخ سؾيدي- دمحم شمؾش: أعزاء السجمذ -

: نذاط السجمذ

االنظالقية الفعمية لشذاط السجمذ لؼ تكؽ إال بعج مخور سبعة أشيخ مؽ تشريب وىي -
الفتخة إلى قزاىا في البحث عؽ تحقيق الحات عؽ تحقيق الحات في عل غياب 
اإلمكانيات وعمى وجو التحجيج الجعؼ السادؼ والسقخ فزال عؽ امتشاع العجيج مؽ 

 .السؤسدات دعؼ انظالقية كسا ىؾ الحاؿ بالشدبة لؾزارة الثقافة واالتراؿ

 .ساىست خسدة عشاويؽ في تقجيؼ إعانات مالية لمسجمذ مكشة مؽ بجء الشذاط-

 .ساىست الؾكالة الؾطشية لمشذخ واإلشيار بظبع نص السيثاؽ مجانا-

 .مشح السجمذ مقخ دائسا بجار الرحافة طاىخ جاووت-

بقي السجمذ ىيكل وجدؼ لؼ تشفخ فيو الخوح بالشغخ إلى قخاراتيا الغيخ ممدمة ودوره -
 .الذكمي فقط
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قانؾنيا تؼ تجسيج السجمذ بدبب عجـ انعقاد جسعية عامة لمرحفييؽ تحتؾؼ تسثيال -
ومشو لؼ يربح ليحا السجمذ وقخاراتيا . (2004جؾاف)فعاليا لخجاؿ اإلعالـ الجدائخييؽ 

أية شخعية، وقبخت تجخبة التشغيؼ األخالقي الحاتي لسيشة اإلعالـ في الجدائخ، لتتخؾ 
الحؼ بقي الفيرل لحل القزايا  (قانؾف العقؾبات وقانؾف اإلعالـ)زماـ األمؾر لمقانؾف 

 .   والسذاكل الستعمقة بقظاع اإلعالـ ومسارسة ميشة الرحافة بالجدائخ

 1:السجمذ األعمى آلداب وأخالقيات ميشة الرحافة- 4

والسؾسـؾ بسيشة ) الستعمق باإلعالـ05-12أشار الباب الدادس مؽ القانؾف العزؾؼ -
الرحفي وآداب وأخالقيات السيشة، في فرمو الثاني الستعمق بآداب وأخالقيات 

إلى إنذاء مجمذ أعمى آلداب وأخالقيات ميشة الرحافة، الحؼ مؽ السفخوض، (السيشة
حدب نفذ القانؾف، أف يشرب في أجل أقراه سشة ابتجاء مؽ تاريخ صجور القانؾف 

العزؾؼ، لكؽ السجمذ بقي مجخد مذخوع عمى صفحات القانؾف ولؼ يتجدج عمى 
 .أرض الؾاقع

تحجد تذكيمة السجمذ األعمى آلداب وأخالقيات ميشة الرحافة وتشغيسو وسيخه مؽ -
. قبل جسعيتو العامة التأسيدية، ويدتفيج السجمذ مؽ الجعؼ العسؾمي كسرجر لمتسؾيل

وأوكل القانؾف إلى السجمذ ميسة إعجاد ميثاؽ شخؼ ميشة الرحافة والسرادقة عميو، 
ويعخض أؼ خخؽ لقؾاعج آداب وأخالقيات الرحافة أصحابو إلى عقؾبات يأمخ بيا 

السجمذ األعمى آلداب وأخالقيات ميشة الرحافة، كسا يحجد ىحا األخيخ طبيعة 
 .العقؾبات وكيفيات الظعؽ فييا

 

 
                                                             

. 30، ص98-94ذ، السؾاد .س. الستعمق باإلعالـ، ـ12/05القانؾف العزؾؼ - 1
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التذخرعات اإلعالمية السشعسة لهسائل اإلعالم الدسعية " :السحهر الثانع
 ".البرخرة

يختمف التشغيؼ القانؾني لمرحافة، التي تخزع عادة لسبجأ اإلصجار الحخ،         
عؽ التشغيؼ القانؾني لؾسائل اإلعالـ الدسعية البرخية، ويخجع ىحا االختالؼ إلى 

ذلػ أّف . (الرحافة السكتؾبة)طبيعة الشذاط اإلذاعي والتمفدؼ عؽ الشذاط الرحفي
وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية تحتاج إلى محظات للرساؿ واالستقباؿ، أؼ استخجاـ 

.  1الذبكة الاّلسمكية السسمؾكة لمجولة، وبالتالي تحتاج إلى الحرؾؿ عمى تخخيص مشيا

و يختبط الشغاـ اإلعالمي الدسعي البرخؼ في كل دولة بالسجتسع الحؼ يخجمو،        
حيث تشسؾ وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية متأثخة بالغخوؼ السحيظة بالسجتسع، كسا 

أّف اإلعالـ الدسعي البرخؼ يعكذ شخرية السجتسع ويعبخ عؽ فمدفة السجتسع 
ىحا ما يعّبخ عشو . 2وأىجافو وطسؾحاتو، ويعكذ أيزا اليؾية الثقافية لمسجتسع ككل

االختالؼ بيؽ الشغؼ القانؾنية للعالـ الدسعي البرخؼ، مؽ حيث أسمؾب السمكية 
. واإلدارة

فسا ىي األنغسة القانؾنية التي تحكؼ نذاط وممكية وإدارة وسائل اإلعالـ        
الدسعية البرخية؟ وما ىي أىؼ الشساذج القانؾنية لسمكية وسائل اإلعالـ الدسعية 

 ؟البرخية في الجوؿ الغخبية و العخبية

 

 

 
                                                             

. 104، 103ذ، ص.س.جساؿ الّجيؽ العظيفي، ـ-  1
 .331ذ، ص.س.ـالتذخرعات اإلعالمية، ابخاىيؼ عبج هللا السدمسي، -  2
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 .تشعيم ممكية وإدارة وسائل اإلعالم الدسعية البرخرة: أوال

 .أنعسة اإلعالم الدسعع البرخر فع دول العالم: السبحث األّول

        إّف كل مجتسع يظؾر نغامو اإلذاعي والتمفدؼ ليحقق الرؾرة الحىشية التي 
يتظمع إلييا، بسا يتالءـ مع وضعو الدياسي واإلقترادؼ واإلجتساعي والجغخافي، ىحه 

 في حجيثو عؽ (Anthony Smith)ىي الخؤية التي قّجميا الباحث أنتؾني سسيث
. 1األنغسة التي تجار مؽ خالليا وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية

       وتتشؾع الشغؼ اإلعالمية الدسعية البرخية حدب البيئة الدياسية التي تجار مؽ 
 ىحه الشغؼ إلى ثالثة أنؾاع (Sidney.W.Head)خالليا ىحه الشغؼ، ويقدؼ سيجني ىيج

 2:تعكذ كّل مشيا فمدفات متسيدة، عمى الشحؾ التالي

 .نعام اإلعالم الدسعع البرخر فع دول العالم األّول: السطمب االّول

تشحرخ ىحه الجوؿ في أمخيكا الذسالية، أوربا الغخبية، استخاليا، نيؾزلشجا، الياباف، ورغؼ 
التبايؽ الجغخافي الحؼ يفرل بيؽ دوؿ ىحه السجسؾعة إاّل أّنيا تذتخؾ في فمدفات 

سياسية متذابية، يشتج عشيا أنغسة إذاعية وتمفديؾنية متذابية، ويدؾد وسائل اإلعالـ 
، الحؼ يشغخ إلى اإلعالـ باعتباره سمعة الشسط التجارؼ برفة عامة ليحه السجتسعات 

قابمة لمبيع والذخاء، وخاضعة لقانؾف العخض والظمب، والبج أف تكؾف مخغؾبة وذات 
 .3قيسة تجارية تحقق األرباح

                                                             
1 - Anthony Smith, The Shadow in the cave :the broadcaster, his audiance, and 
the state, University of Illinois Press, Urbana, U.S.A, 1973, p.50. 
2 - Sydney W.Head, World Broadcasting Systems :A comparative analysis, 
Wardsworth,INC, U.S.A, 1985, p.13. 
3 - I.John Martin & Anju Graver, Comparative Mass Media Systems, New York, 
Longman, INC, U.S.A, 1983 , p.22. 
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 .نعام اإلعالم الدسعع البرخر فع دول العالم الثانع: السطمب الثانع

ساد في دوؿ أوربا الذخقية واالتحاد الدؾفياتي سابقا، حيث كاف لؾسائل اإلعالـ وعيفة 
الشسط سياسية، وبيحا تتؾلى الحكؾمات تسؾيميا والديظخة عمييا بذكل مباشخ، وطبق 

.  في إدارة وممكية وسائل اإلعالـاالحتكارؼ 

 .اإلعالم الدسعع البرخر فع دول العالم الثالثنعام : السطمب الثالث

يقرج بتمػ الجوؿ مجسؾعة الجوؿ الشامية في أسيا وإفخيقيا وأمخيكا الالتيشية، تجار وسائل 
اإلعالـ الدسعية البرخية إما تحت اإلشخاؼ السباشخ لحكؾمات تمػ الجوؿ، أو بالشغاـ 
التجارؼ في السمكية والديظخة، أو تحت إشخاؼ ىيئات عامة، أو تجسع بيؽ أكثخ مؽ 

 . 1نغاـ

 .أنساط ممكية وإدارة وسائل اإلعالم الدسعية البرخرة: السبحث الثانع

يحكؼ ممكية وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية في العالؼ اليـؾ أربعة أساليب         
 2:رئيدية، عمى الشحؾ التالي

 .(Government Monopoly)نسط االحتكار الحكهمع: السطمب األّول

       حيث تحتكخ الحكؾمات الغالبية العغسى مؽ الشغؼ اإلعالمية الدسعية البرخية 
في العالؼ، وذلػ في الشغؼ الدمظؾية التي يدؾد فييا الحدب الؾاحج، والتي ال تدسح 

بالسمكية الخاصة لتذغيل وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية، ويدؾد ىحا الشسط 
، 2003 حدب إحرائيات سشة%49دولة مؽ دوؿ العالؼ وبشدبة  (91)االحتكارؼ في

                                                             
1 - Eliho Katz & George Wedell, Broadcasting in the third world, Havard University 
Press, U.S.A, 1977,pp.67 ,68.  

 .335ذ، ص.س. ـالتذخرعات اإلعالمية،ابخاىيؼ عبج هللا السدمسي، -  2
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حيث تفخض ىحه الجوؿ سياسة احتكار القظاع الدسعي البرخؼ ضسؽ ايجيؾلؾجيتيا، 
. باعتبار أّف ممكية الحكؾمة لؾسائل اإلعالـ تعشي ممكية الجساىيخ الغفيخة ليحه الؾسائل

 .(Pablic service corporation model)نسط الهيئات العامة: السطمب الثانع

      و ىؾ عبارة عؽ ىيئات إذاعية وتمفديؾنية تؤسديا الحكؾمات، ولكشيا تجار 
بأسمؾب مدتقل عؽ الحكؾمات بجرجات متفاوتة، وقج تظؾر ىحا الشغاـ بذكل متدع 

وأصبح يجار برفة جيجة مؽ خالؿ الييئات التي ال تعتسج عمى اإلعانات السادية مؽ 
أفزل نسؾذج ليحا الشسط في العالؼ،  (BBC)الحكؾمات، وتقجـ ىيئة اإلذاعة البخيظانية 

وبمغ عجد الجوؿ التي . 1كسا يؾجج ىحا الشسط أيزل في كل مؽ كشجا وأستخاليا والدؾيج
 مؽ األنغسة اإلذاعية والتمفديؾنية %12دولة وبشدبة38تعسل وفق نسط الييئات العامة 

. في العالؼ

  .(Private Ownership)نسط السمكية الخاصة: السطمب الثالث

       يشتذخ ىحا الشسط في الؾاليات الستحجة األمخيكية ودوؿ أمخيكا الالتيشية، خاصة 
 دولة 36السكديػ والبيخو، ويرل عجد الجوؿ التي تدتخجـ ىحا الشغاـ إلى 

.  مؽ الشغؼ اإلذاعية والتمفديؾنية في العالؼ%20وبشدبة

ففي الؾاليات الستحجة األمخيكية تتبع معغؼ وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية  -
الشسط التجارؼ، كسا تدسح ببيع وتخويج اإلعالنات، فيسا عجا بعض السحظات 

 .التعميسية والعقائجية
أّما دوؿ أمخيكا الالتيشية، فقج تأثخت بالشغاـ األمخيكي في إدارة وسائل اإلعالـ  -

كؾستاريكا، إكؾادور، جؾاتيساال، : الدسعية البرخية وفق الشسط التجارؼ، مثل

                                                             
1 - Richard A. Spinal, Radio programme production, UNESCO, Paris , 1977, p.17.  
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مع ذلػ عسمت حكؾمات ىحه الجوؿ عمى إنذاء .إلخ...ىشجوراس، نيكاراجؾا، بشسا
 .1خجمات إذاعية وتمفديؾنية عامة، باإلضافة إلى الشسط التجارؼ 

ومؽ السفارقات أف تظالب الذعؾب التي يدؾد فييا نسط السمكية الخاصة بإفداح 
السجاؿ أماـ السمكية العامة، في الحيؽ الحؼ تظالب فيو الذعؾب التي تديظخ حكؾماتيا 

عمى ممكية وإدارة وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية بإفداح السجاؿ أماـ السمكية 
. الخاصة

 .(Mixed Systems)السختمط/نسط يجسع بين أكثخ من أسمهب: السطمب الخابع

       يجسع بيؽ نسظيؽ أو ثالثة مؽ األنساط الدابقة، ففي أستخاليا وكشجا يؾجج 
: نغاماف لقظاع اإلعالـ الدسعي البرخؼ، تظؾرا جشبا إلى جشب وىسا

السحظات الخاصة التي تحرل عمى تخخيص مؽ الحكؾمة وتدعى لتحقيق  -
 .الخبح، وتتشافذ مع بعزيا البعض

 .محظات أخخػ تسمكيا الحكؾمة باعتبارىا خجمة عامة -

     وتعسل السحظات األولى وفق الشسط التجارؼ، وتدتسج دخميا مؽ اإلعالنات، بيشسا 
 . 2تعتبخ الثانية محظات حكؾمية غيخ تجارية، وتدتسج دخميا مؽ رسـؾ الحيازة

: تعسل الؾاليات الستحجة وفق ىحا الشسط أيزا، حيث يؾجج بيا

 .محظات حكؾمية تؤدؼ خجمة عامة، وتسمكيا الحكؾمة مباشخة -
 .محظات تجارية تدعى إلى تحقيق الخبح، يسمكيا أفخاد أو مؤسدات -
 .محظات تعميسية تجيخىا ىيئات عامة أو عقائجية -

                                                             
1 - Sydney W.Head,Op.Cit, p.61. 
2 - Richard A. Spinal, Op.Cit, p.17. 
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يؾجج ىحا الشسط أيزا في دوؿ أمخيكا الالتيشية والفمبيؽ وكؾريا الجشؾبية والياباف، بعجد 
  1. مؽ األنغسة اإلذاعية والتمفديؾنية في العالؼ%10دولة وبشدبة19

. أنساط ممكية وسائل اإلعالم الدسعية البرخرة فع الجول العخبية: السبحث الثالث

       تقع جسيع الجوؿ العخبية في نظاؽ مجسؾعة الشغاـ اإلعالمي في دوؿ العالؼ 
إّف . الثالث، والتي أشخنا إلييا سابقا، حيث تديخ وفقا لشسط االحتكار الحكؾمي غالبا

وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية في الجوؿ العخبية مسمؾكة بذكل أو بآخخ لمجولة، سؾاء 
كانت ىحه الؾسائل تتبع مؤسدات أو ىيئات، سؾاء كانت ىحه الؾسائل قؾمية مؽ 

. العاصسة، أو جيؾية ومحمية مؽ األقاليؼ، سؾاء كانت ىحه الؾسائل عامة أومتخررة
وفي الغالب تذخؼ وزارة اإلعالـ أو الثقافة أو اإلرشاد القؾمي أو األنباء عمى محظات 

مع ذلػ عيخت بعض القشؾات التمفديؾنية الخاصة في . 2اإلذاعة وقشؾات التمفديؾف 
 3:بعض الجوؿ، مثل

 في السغخب، والتي تجيخىا شخكة (2M)القشاة السغخبية الثانية -
، 1987وىي مجسؾعة اقترادية مغخبية أنذأت عاـ  (SOREAD)سؾرياد

باالشتخاؾ مع مؤسدات اقترادية إعالمية فخندية وكشجية، واسسيا 
 .شخكة الجراسات واالنجازات الدسعية والبرخية:بالكامل

 . مؽ السغخب أيزا (Medi1)عيخت كحلػ القشاة الفخندية العخبية السذتخكة -
والتي بجأت  (Future International)نحكخ مؽ لبشاف كحلػ، قشاة السدتقبل -

تحؾلت ىحه القشاة مؽ تمفديؾف أرضي إلى فزائي، . 15/2/1993البث في 
وىي ممػ لخئيذ الؾزراء الدابق رفيق الحخيخؼ، تسؾؿ ىحه القشاة الخاصة مؽ 

                                                             
1 - Sydney W.Head,Op.Cit, p.86. 

، 1987دار الفكخ العخبي، القاىخة، األنعسة اإلذاعية فع الجول العخبية، ماجي الحمؾاني و عاطف العبج، -  2
. 207-12ص

. 84،85، ص1998، دار الذخوؽ، عّساف، 1ط حخب السحطات الفزائية، 2000عامإياد شاكخ البكخؼ، -  3
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خالؿ اإلعالنات، فزال عؽ تدؾيقيا لبعض البخامج التي يقـؾ تمفديؾف 
 .السدتقبل بانتاجيا

يسكؽ تقديؼ ممكية وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية في العالؼ العخبي إلى 
 1:نسظيؽ

  .(االحتكارر )نسط اإلعالم الخسسع: السطمب األّول

       تسؾلو الحكؾمة التي أنذأتو وال يدتيجؼ الخبح، وبعزو اليقبل اإلعانات أصال، 
. وأغخاضو سياسية بالجرجة األولى، كسا أّف معادلة الخبح والخدارة غيخ واردة فيو إطالقا

 .نسط اإلعالم الخاص: السطمب الثانع

يعتسج عمى أصحابو ومالكو في التسؾيل واإلدارة، ويشقدؼ إلى أنؾاع بحدب أغخاض 
: مالكيو

يكثخ في القشؾات الفزائية، يكؾف لمجية أو السالػ أو : إعالـ دعائي -
 .(الجعاية)السالؾ

 .يقجـ رسالة ىادفة، غالبا ما يكؾف إسالميا: إعالـ قيسي -
يدتيجؼ الخبح، يجار بريغة تجارية بحتة، يشغخ لمسحتؾػ : إعالـ تجارؼ  -

والخسالة التي تحقق األغخاض التجارية ضسؽ الزؾابط والقؾانيؽ السحمية إف 
 . وججت

 

 

                                                             
. 174، ص2014دار الكتاب الجامعي، بيخوت، ، 1طاقتراديات اإلعالم، سياـ الذجيخؼ، -  1
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.  بهادر التذخرع لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة:ثانيا

        مؽ السالحع أّنو بعج عيؾر اإلذاعة السدسؾعة بعجة سشؾات في دوؿ العالؼ 
. السختمفة، كاف ال بج مؽ إدخاؿ التذخيعات اإلذاعية، العتبارىا ضخورة عسمية وأخالقية

 ؿواالتراحتى و لؾ كاف دستؾر الجولة يسشح الحكؾمة مؽ التجخل في وسائل اإلعالـ 
 .العامة

 .نساذج عن أولى التذخرعات اإلعالمية الدسعية البرخرة: السبحث االّول

  .الشسهذج البخرطانع: السطمب األّول

مؽ مشتجي أجيدة  (1922عاـ )بمغ عجد الظمبات التي تمقاىا مكتب البخيج البخيظاني
ىحه الجرجة  (100)الخاديؾ الحيؽ يخيجوف إقامة محظات ارساؿ إذاعي، نحؾ مئة طمب

، في عل نجرة الحاجة إلى الزؾابط القانؾنيةمؽ الظمب الستدايج ىي التي أنذأت 
السؾجات الرؾتية، مسا جعل الحكؾمة تؾافق عمى إنذاء ىيئة اإلذاعة 

 .11926بعج ذلػ في عاـ  (BBC)البخيظانية

 .الهاليات الستحجة األمخركيةنسهذج : السطمب الثانع

وضعت السحظات اإلذاعية السسمؾكة لألفخاد تحت رعاية تشغيؼ حكؾمي بسؾجب         
، وقج قبل الشاس عامة حجة الحكؾمة في ىحا 1927قانؾف اإلذاعة الرادر في العاـ 

 :الذأف وىي

 .أّف مؾجات أو قشؾات اإلذاعة ىي ممػ لمشمذ جسيعا -
 .مؽ حق كل شخص أف يشاؿ خجمة إذاعية متداوية، سميسة، عامة -

                                                             
، 1993، السجسع الثقافي، أبؾ عبي، 1طتاررخ العسل اإلذاعع، حدؽ صاغية، : جيؽ سيتؾف، تخجسة-  1
. 198-196ص
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  ميسة اإلشخاؼ  (لجشة السؾاصالت االتحادية)مؽ ىشا تؾلت ىيئة إذاعية تشغيسية
عمى الخجمات التي تؤدييا اإلذاعات عمى نحؾ يخجـ السرمحة العامة ويالئسيا 

بإمكاف ىحه المجشة تحجيج رخرة أؼ محظة إذاعية، وقج تأكج . ويخاعي ضخورتيا
الحق األعمى ىؾ حق السذاىجيؽ " ،وىؾ أفّ 1929ىحا الحق مخة أخخػ في العاـ

 . 1"والسدتسعيؽ ال حق أصحاب اإلذاعات

        كسا بجأت باقي دوؿ العالؼ في وضع القؾانيؽ السشغسة لؾسائل اإلعالـ 
 2:السدسؾعة ثؼ السخئية السدسؾعة الحقا، وذلػ لتحقيق أربعة أىجاؼ أساسية

 .مشع حجوث التجاخل في السؾجات اليؾائية بيؽ محظات الخاديؾ العامة -
 .تشغيؼ القشؾات والتخددات اإلذاعية بدبب الفزاء السحجود -
 .معاممة الفزاء كسؾرد قؾمي لو قيسة عامة لجحب كّل البذخ -
.  مشع سؾء االستخجاـ السحتسل للذاعات مؽ خالؿ التأثيخ الدمبي عمى السجتسع -

. القهانين والسهاثيق الجولية السشعسة لمبث اإلذاعع والتمفدرهنع: السبحث الثانع

      إّف طبيعة العالقات التي يحكؼ أعزاء السجتسع الجولي، والتي تحتكؼ إلى 
السرالح السذتخكة بيؽ الجوؿ وكحا مسيدات التكشؾلؾجيات الحجيثة لالتراؿ، أصبحت 
تفخض عجة إشكاالت عمى السدتؾيات الفكخية و االجتساعية واالقترادية وكحا عمى 

وقج أصبحت وسائل اإلعالـ مؽ إذاعة . السدتؾػ، عمى الجانبيؽ اإليجابي والدمبي
وتمفديؾف تمعباف دورا كبيخا في التشؾيخ الفكخؼ والتظؾر االجتساعي واالقترادؼ، 

كسا يسكؽ أف يكؾف سببا . باإلضافة إلى دورىسا في التقخيبي بيؽ دوؿ وشعؾب العالؼ

                                                             
، 1981مظابع األىخاـ التجارية، القاىخة، مقجمة إلى وسائل االترال، وديع فمدظيؽ، : إدوارد واكيؽ، تخجسة-  1

. 99، 98ص 
2  -Sydney W.Head,Op.Cit, p129. 
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في الغدو الفكخؼ وطسذ الحزارة البذخية وثقافات الذعؾب، وخمق األزمات 
. الجبمؾماسية بيؽ الحكؾمات والجوؿ

     إنو مؽ الزخورؼ وضع إطار تزيسي يخزع مجاؿ البث اإلذاعي والتمفدؼ 
لشزؼ وقؾانيؽ تسشع العجواف الثقافي والدياسي والجبمؾماسي بيؽ أفخاد السجتسع الجولي، 
وتقـؾ باإلضافة إلى ذلػ بحساية جسيؾر الستمقيؽ مؽ سمبيات التجفق الحخ لمسعمؾمات 

لحلػ نجج مجسؾعة مؽ القؾانيؽ الشاعسة للذاعة والتمفديؾف في عل السشغؾمة التذخيعية 
. الجولية

     كاف للعالـ نريب في وثائق القانؾف الجولي الرادرة عؽ مشغسة األمؼ الستحجة 
وآلياتيا، فخغؼ أنيا قامت بؾضع أسذ قانؾنية لجعؼ حخية التعبيخ كحق مؽ حقؾؽ 

اإلنداف األساسية، إال أنيا نرت عمى أف ىحا الحق يجب أف يدتعسل في الحجود التي 
تدسح بعجـ التعجؼ عمى حقؾؽ اآلخخيؽ وحخياتيؼ، بالذكل الحؼ يدسح بإحالؿ الدالـ 

والتفاىؼ الجولييؽ في العالؼ          

  1.نرهص القانهن الجولع الخاصة ذات الطابع العالسع: السطمب األّول

االتفاقية الستعمقة بإنذاء السشغسة الجولية لالتراالت الالسمكية عبخ األقسار -
وىي في األصل السشذئة لمسشغسة الجولية لالتراالت . 1971 (أتدؾ)الرشاعية 

، وأعيجت 1973والتي تؼ إنذائيا عاـ  (أنتمدات)الالسمكية عب األقسار الرشاعية 
. 2001ىيكمتيا عاـ 

 (أنتخسبؾتشيػ)اتفاؽ إنذاء الشغاـ الجولي لمسشغسة الجولية لالتراالت الفزائية -
. 1971وتشغيؼ االتراالت الفزائية 

                                                             
، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في عمـؾ التشغيؼ القانؾني لمبث التمفديؾني عبخ األقسار الرشاعيةمحسؾد عياد، -   1

. 97-76، ص2011/2012، 3األعالـ واالتراؿ، قدؼ اإلعالـ، جامعة الجدائخ
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، 1974االتفاقية الستعمقة بتؾزيع اإلشارات الحاممة لمبخامج والسخسمة بؾاسظة الدؾاتل -
. والتي وضعت مؽ طخؼ ىيئة األمؼ الستحجة

السبادغ السشزسة الستخجاـ الجوؿ األرضية الرشاعية في اإلرساؿ التمفدؼ الجولي -
. 1982السباشخ 

. دستؾر واتفاقية اإلتحاد الجولي لالتراالت-

 1: وثائق القانهن الجولع ذات الطابع اإلقميسع :السطمب الثانع

   (EUTELSAT )اتفاقية إنذاء السشزسة األوربية لالتراالت الداتمية أتمدات -
1982 .

. 1989االتفاقية األوربية لمتمفديؾف العابخ لمحجود-

وثيقة تشغيؼ البث واالستقباؿ اإلذاعي والتمفديؾني عبخ الفزاء في السشظقة العخبية -
2008 .

 

 

 

 

 

 

                                                             
. 100-98 ص،السخجع نفدو-  1
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نساذج عن التذخرعات السشعسة لإلعالم الدسعع البرخر فع الجول  " :ثالثا
 ". والعخبية الغخبية

 . السشعسة لإلعالم الدسعع البرخر  الغخبية التذخرعات:السبحث األّول

 1 :(نسط الهيئات العامة)الشسهذج البخرطانع: السطمب األّول

عيخ مبجأ خجمة البث العامة بؾضؾح ضسؽ البث التمفديؾني في السسمكة الستحجة -
وباستثشاء القشؾات التمفديؾنية الفزائية وتمػ التي تبث مؽ خالؿ الكابل، فإف جسيع 

. السحظات األرضية في بخيظانيا ممتدمة بتقجيؼ خجمة بث عامة

تتستع وسائل اإلعالـ الدسعية البرخية في بخيظانيا بقجر كبيخ مؽ االستقاللية عؽ -
. الحكؾمة، لكشيا استقاللية مقخونة بالسدؤولية والسداءلة

التي تخزع لسدائمة الخأؼ  (BBC )اإلذاعة البخيظانيةفعل سبيل السثاؿ، نحكخ ىيئة -
. العاـ مؽ خالؿ البخلساف، وتقجـ سشؾيا حداباتيا وتقييسيا ألدائيا ليفحرو البخلساف

شيجت اليياكل السشزسة لمتمفديؾف في : (سمظة الزبط)السكتب البخيظاني للعالـ -
السسمكة الستحجة إصالحا جحريا مع تذكيل السكتب البخيظاني للعالـ، والحؼ أستحجثو 

 ، وىؾ ىيئة مدتقمة عؽ الحكؾمة، وبالسؾازاة ىؾ 2003قانؾف اإلعالـوبرفة رسسية 
مدؤوؿ أماـ البخلساف،باعتباره الييئة السدؤولة عؽ كامل صشاعات اإلعالـ، مؽ إدارة 

. إلخ...تخددات البث إلى ممكية وسائل اإلعالـ 

إف الؾضع القانؾني لييئة اإلذاعة البخيظانية : الؾضع القانؾني لييئة اإلذاعة البخيظانية-
، الحؼ تسشحو ممكة بخيظانية بشاءا عمى نريحة الحكؾمة، السيثاؽ السمكيمحجد في 

                                                             
، مجمة اإلذاعات العخبية، اتحاد إذاعة الجوؿ "مديج مؽ االستقاللية إلذاعة السخفق العاـ"عبج الكخيؼ حيداوؼ، -  1

 . 13، 12، ص (2012، 1)العخبية، تؾنذ، العجد
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سشؾات، ويراحب كل تذجيج أتفاؽ بيؽ الحكؾمة وىيئة اإلذاعة 10ويتؼ تذجيجه كل 
البخيظانية، كسا يحجد السيثاؽ واالتفاقية معؽ ىيكل ىيئة اإلذاعة البخيظانية واألنذظة 
وااللتدامات الخاصة بيا، بؾصفيا محظة خجمة عامة، معتخفا باستقالليتيا التحخيخية، 
. ومظالباتيا بإنتاج وبث مجسؾعة بخامج ذات جؾدة تدتيجؼ اإلعالـ والتثقيف والتدمية

 في واجبات الحكؾمةكسا يشذ السيثاؽ السمكي السسشؾح لييئة اإلذاعة البخيظانية عمى -
تحجيج ومخاقبة مجسؾعة مؽ األىجاؼ التي يجب أف تحققيا الييئة، في ضؾء الخجمات 

. التي تقجميا لجسيؾرىا

 التي يجب عمى الييئة تحقيقيا وفقا لمسيثاؽ السمكي فيي تتمخص بالشدبة لألىجاؼ-
: في

تقجيسيا كسجسؾعة محظات عامة خجمات إرساؿ إذاعي وتمفديؾني، وتقجيؼ بخامج -
إذاعية وتمفديؾنية للعالـ والتعميؼ والتخفيو لالستقباؿ العاـ في السسمكة الستحجة وايخلشجا  

. الذسالية، واالستقباؿ داخل مجسؾعة دوؿ الكؾمشؾلث وبمجاف أخخػ 

. التخخيصيتؼ تسؾيل ىيئة اإلذاعة البخيظانية مؽ خالؿ رسـؾ :التسؾيل-

 بييئة اإلذاعة البخيظانية فيي تحرل عمييا مؽ األنذظة لليخادات التجاريةبالشدبة -
التجارية، التي ترب ضسؽ أنذظتسا الخئيدية، والتي يجب أاّل تتعارض مع دورىا 

. كسحظة خجمة عامة

كسا تجخؼ ىيئة اإلذاعة البخيظانية مخاجعة دقيقة ومدتقمة لحداباتيا كل عاـ لتقييؼ -
. نفقات أنذظتيا

وىؾ ىيئة السخاقبة تابعة لمبخلساف، كانت مدؤولة : ( NAO)السكتب القؾمي لمسحاسبة-
، بسا BBC  عؽ تقييؼ عجد محجود مؽ أنذظة ىيئة2003قبل سجور قانؾف اإلعالـ 
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، وتؾسع دور السكتب القؾمي لمسحاسبة ليذسل كل أنذظة رسـؾ التخخيصفييا تحريل 
. ىيئة اإلذاعة البخيظانية

 1.(نسط االحتكار الحكهمع)الشسهذج الفخندع: السطمب الثانع

تعجدت األنغسة لمبث التمفديؾني في فخندا مشح اختخاع اإلذاعة وحتى إعجاد آخخ تشغيؼ -
، والدبب في ذلػ يعؾد إلى التظؾر 1989 وحتى عاـ 1923ليحا البث أؼ مشح عاـ 

الدخيع للذاعة والتمفديؾف، باإلضافة إلى أف مختمف التعجيالت القانؾنية كانت ىجؼ 
. إلى التخفيف مؽ الخوتيؽ اإلدارؼ والسالي

لؼ تعتخؼ فخندا بحخية اإلعالـ الدسعي البرخؼ إال في وقت متأخخ، فخالؿ السخحمة -
 أخزعت التذخيعات اإلعالمية الفخندية اإلعالـ 1982التي صبقة عاـ التي 

التمفديؾني واإلذاعي لديظخة الحكؾمة، حيث كانت مرمحة البث اإلذاعي والتمفديؾني 
تتؾلى تشفيح السيسات ومسارسة االحتكار كسؤسدة عالة تابعة لمجولة،  (ORTF)الفخندي

ذات ميدة صشاعية وتجارية خاضعة لؾصاية رئيذ الحكؾمة أو أؼ عزؾ حكؾمي 
. مشتجب لسسارسة الؾصاية

 France)كشسؾذج لتسخكد وسائل اإلعالـ العسؾمية نحكخ مجسؾعة فخانذ تميفيديؾف - 
Télévision) تؾحيج القشؾات العسؾمية الفخندية بعج مؾجة مؽ 1989، حيث تّؼ سشة 

الخؾصرة في ىيئة واحجة، وكانت الجولة أكبخ مداىؼ شبو احتكارؼ لؾسائل اإلعالـ 
. 2الدسعية البرخية

 وإلى غاية عاـ 1971 مشحقؾانيؽ لتشغيؼ البث اإلذاعي والتمفديؾنيصجرت عجة -
:  وتزسؽ كل قانؾف أحكاما خاصة وججيجة لتشغيؼ البث، نحكخ مشيا1989

                                                             
. 372-364، ص2006مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، حخرة اإلعالم والقانهن، ماجج راغب الحمؾ، - 1
كشسؾذج لتسخكد وسائل اإلعالـ  (France Télévision)مجسؾعة فخانذ تميفيديؾف "الظاىخ بؽ خخؼ هللا، - 2

 .53، ص(1/2008)، طاكديج كـؾ لمجراسات والشذخ والتؾزيع، الجدائخ، العجدمجمة فكخ ومجتسع، "العسؾمية 
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عيج بتشفيح ميسات السخفق العاـ ومسارسة االستئثار بالبث اإلذاعي : 1971قانؾف - 
والتمفديؾني إلى مؤسدة عامة في الجولة، ذات طابع صشاعي وتجارؼ، وإلى شخكات 

مؤسدة البث، شبكات البخامج، شخكات اإلنتاج، معيج اإلعالـ : وطشية تتسثل في
.     1السخئي والسدسؾع

ركد ىحا القانؾف عمى ثالثة مبادغ كبخػ : 1982قانؾف اإلعالـ السخئي والسدسؾع - 
أبخزىا، تحقيق استقاللية اإلعالـ السخئي والسدسؾع عؽ الدمظة التشفيحية، كسا أعمؽ ىحا 

القانؾف عؽ حخية اإلعالـ السخئي والسدسؾع دوف إحاللو لحالة مؽ التؾازف بيؽ 
. 2ليبقى القظاع العاـ الدباؽ لمبث اإلعالمي والتمفديؾني. القظاعيؽ العاـ والخاص

صجر ىحا القانؾف ليؤكج أّف الحخية ىي األصل، مع ذلػ بقيت : 1986قانؾف -  
الحخية خاضعة لشغاـ التخخيص أو اإلجازة مؽ جانب الدمظة العامة، كسا يؤكج ذلػ 

السجمذ الجستؾرؼ، وذلػ بحجة تجاوز العقبات الفشية السترمة بؾسائل االتراؿ 
 وسائل اإلعالـ الثالث، اإلذاعة والديشسا والتمفديؾف، 1986جسع قانؾف . االلكتخونية

.     3تحت مدسى االتراؿ الدسعي البرخؼ 

لتأميؽ حاجات الجفاع الؾطشي ومقتزيات السرمحة العامة :  سمظة الزبط- 
ولمسحافغة عمى الشغاـ العاـ وحخية مستمكات الغيخ واالنتذار التعجدؼ لتيارات الخأؼ، 

 عمى إنذاء لجشة مكمفة بالديخ عمى مخاعاة ىحه السبادغ، وىي 1986نص قانؾف 
المجشة الؾطشية للعالـ سمظة إدارية مدتقمة مؤلفة مؽ ثالثة عذخ عزؾا، تدسى 

 ، تخخص ىحه المجشة لتأسيذ واستعساؿ مشذآت االتراؿ البعجؼ، (CNCL)والحخيات
                                                             

مشذؾرات الجبمي الحقؾقية، ، 1طالتشعيم القانهنع لحخرة اإلعالم السخئع والسدسهع، سعجؼ دمحم الخظيب، -  1
.  75، 74، ص2009بيخوت، 

2 - Jacques Rovret, Droit de l’Homme et libertés fondamentales,E.MC, Paris, 
1974, p.662. 

. 121، ص2005، (ف.ـ.د)ليمى زيجاف، :  تخجسةالتحقيق الرحفع،جؾف أولساف، - 3
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وأيزا التخخيص الستثسار الذبكات السؾزعة باألسالؾ لسخافق البث الرؾتي بالخاديؾ 
. والتمفديؾف 

 (CSA)الستعمق بالسجمذ األعمى للعالـ الدسعي البرخؼ 1989 جانفي 17قانؾف -
(Le Conseil Supérieur de L’Audiovisuel):1 

يذبو السجمذ األعمى للعالـ الدسعي البرخؼ في تذكيمو : أعزاء السجمذ-
السجمذ الجستؾرؼ الفخندي، يتكؾف مؽ تدعة أعزاء يعيشؾف لسجة ست سشؾات غيخ 

يعيؽ كل مؽ رئيذ الجسيؾرية ورئيذ الجسعية الؾطشية ورئيذ مجمذ . قابمة لمتججيج
. الذيؾخ ثالثة مؽ أعزائو، ويججد تعييؽ ثمث األعزاء كل سشتيؽ

 يختص السجمذ األعمى 1989جانفي17طبقا لقانؾف : اختراصات السجمذ-
: للعالـ الدسعي البرخؼ باألمؾر التالية

مؽ ذلػ نحكخ، إعظاء الخأؼ بذأف تحجيج مؾقف فخندا في : االختراص االستذارؼ -
. السفاوضات الجولية السترمة بالخاديؾ والتمفديؾف 

حيث يختص السجمذ بتعييؽ رؤساء الذخكات القؾمية لمبخامج، بسا : إجخاء التعييشات-
كحلػ تعييؽ ثمث عجد أعزاء . 3 وفخندا2في ذلػ تعييؽ الخئيذ السذتخؾ لقشاتي فخندا

. مجالذ إدارتيا

يقـؾ السجمذ بإصجار التخاخيص الالزمة إلقامة محظات اإلذاعة : إصجار التخاخيص-
الخاصة وقشؾات التمفديؾف الخاصة، القؾمية مشيا والسحمية، سؾاء العاممة بالشغاـ 

 تحقيق التخخيصويمـد إلصجار . التقميجؼ اليختدؼ، أو عؽ طخيق األقسار الرشاعية
أمخيؽ استحجثيسا القانؾف األخيخ وىسا، إبخاـ اتفاؽ بيؽ السجمذ والسدتفيج مؽ 

                                                             
. 279-274ذ، ص.س.ماجج راغب الحمؾ، ـ- 1
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الذخط الثاني مختبط بقياـ لجاف فشية . التخخيص، مسا يعشي إقخاف التخخيص بعقج إدارؼ 
. محمية ميستيا ضساف تحقيق أو تجقيق طمبات تخاخيص الخاديؾ

عيج القانؾف لمسجمذ بسخاقبة القظاعيؽ العاـ والخاص في مجاؿ :سمظة الخقابة-
اإلعالـ الدسعي البرخؼ، فيسا يتعمق باحتخاميسا اللتداماتيسا، خاصة في مؾاد اإلعالف 

. وحساية الظفؾلة والسخاىقة

تعخض السجمذ األعمى للعالـ الدسعي البرخؼ في فخندا النتقادات بعض الكتاب 
الفخندييؽ، حيث مازالت الحكؾمة الفخندية تحتفع برالحية إصجار دفاتخ الذخوط 

(cahiers des charges) لذخكات بخامج القظاع العاـ والقشاة اإلضافية(Canal 
plus) .

 .(الشسط التجارر )الهاليات الستحجة األمخركيةنسهذج : السطمب الثالث

يسثل ىحا البمج نسؾذجا عؽ أكبخ الحخية تعظى لمسؤسدات التجارية، ربسا كاف ىحا -
الدبب الحؼ شجع الغيؾر الدخيع لمقشؾات والدبائؽ في الؾاليات الستحجة األمخيكية 

ليحا كاف مؽ  (1950 محظة عاـ 97،مقابل 1988 محظة بث عاـ 1000حؾالي )
الزخورؼ وجؾد تشغيؼ رسسي مؽ أجل التحكؼ في ىحا السج التمفديؾني، حتى بجاية 

 (دعو يعسل، دعو يسخ)الدتيشيات كاف التمفديؾف األمخيكي يعتسج الذعار الدائج آف ذاؾ 
وأتت نذأتو وتظؾره في عل القؾانيؽ التي نغست بث الخاديؾ، واتبع أصحاب 

التميفديؾنات الؾسيمة الستبعة في تسؾيل اإلعالـ السدسؾع لتسؾيل التمفديؾف وىي الجعاية، 
فقاؿ التمفديؾف عمى السشافدة بيؽ الذخكات الخاصة الداعية إلى الديظخة عمى 

. 1األسؾاؽ، وقج خزع الخاديؾ والتمفديؾف لعجد مؽ القؾانيؽ السشغسة أىسيا

                                                             
1 - Jean Cazeneuve, la télévision en 7procés, buchait chastel, Paris, 1992, p.21, 
22.  
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يسشح بسؾجبو وزيخ االقتراد :(RADIO ACT )1912قانؾف الخاديؾ الرادر عاـ -
األمخيكي رخص استثسار محظات الخاديؾ والتمفديؾف، لكؽ بعج فتخة مؽ الفؾضى أسدت 

( Federal Radio Commission) المجشة الفيجرالية لمخاديؾ 1927الحكؾمة في عاـ 
. 1لؾضع قؾانيؽ تشزؼ استغالؿ مؾجات الخاديؾ والتمفديؾف 

اعتسجه : ( Communication Act)1931قانؾف السؾاصالت الرادر عاـ -
الكؾنغخس األمخيكي في عيج الخئيذ تيؾدور روزفمت وأكج الحق لسؽ يخيج في استثسار  

مؾجات الخاديؾ والتمفديؾف، وأضاؼ ىحا القانؾف أعزاء ججدا إلى المجشة الفجرالية 
. 2لمخاديؾ، بحيث أصبح اسسيا المجشة الفجرالية لالتراالت

تتستع المجشة الفجرالية لالتراالت برالحيات : (FCC)المجشة الفجرالية لالتراالت-
واسعة تسكشيا مؽ مخاقبة شبكات التمفدة، كسا تسكشيا مؽ معاقبة مخالفي القؾانيؽ سؾاء 
بالتؾبيخ العمشي، أو بجفع الغخامات وسحب الخخص وعجـ تججيجىا أو بتحجيجىا لفتخة 

يالحع أف التشغيؼ القانؾني لمتمفديؾنات التجارية في الؾاليات الستحجة . قريخة ججا
األمخيكية فخض عمييا عجـ تخظي الخظؾط الحسخاء، التي تسذ بالسرالح الؾطشية، 

. حيث أف القؾانيؽ كانت صارمة وذلػ بإنحار أولي أو بعجـ تججيج الخخرة

إف تشغيؼ اإلعالـ السخئي والسدسؾع في الؾاليات الستحجة األمخيكية حرخ بالمجشة 
الفجرالية لالتراالت، التي تجخل في مجالت شتى بالتشديق مع الكؾنغخس العتساد 
الشرؾص الستعمقة باإلعالـ والتدييخ االتراالت السخئية والسدسؾعة عمى السدتؾػ 

الؾطشي والجولي، والتجخل في قظاع االتراالت الياتفية التي تعتسج البث فزال عؽ 

                                                             
، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، بيخوت، 1طالبث التمفدرهنع واإلذاعع والبث الفزائع، القاضي أنظؾاف الشاشف، - 1

. 736، ص2003
. 337السخجع نفدو، ص- 2
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االتراالت التمفديؾنية بؾاسظة الكابل واألقسار الرشاعية، ومشح رخص االستثسار 
.    1وتججيجىا لمسحظات بؾاسظة مكتب وسائل اإلعالـ

  . السشعسة لإلعالم الدسعع البرخر  العخبيةالتذخرعات:  السبحث الثانع 

 .التذخرعات اإلعالمية الدسعية البرخرة فع الجول العخبيةهيكمة : السطمب األّول

        أىؼ ما تتزسشو قؾانيؽ أو تشغيسات اإلعالـ الدسعي البرخؼ في الجوؿ 
 2:العخبية ما يمي

. مجاؿ التظبيق-

. تعخيفات لسرظمحات القانؾف -

. شخوط ممكية الشذاط الدسعي البرخؼ -

. شخوط التخخيص ورأس الساؿ وشخوط إلغاء رخرة البث-

. شخوط طالب التخخيص ومجيخ القشاة-

. شخوط البث-

. استخجاـ السرشفات-

. الخقابة عمى األداء الدسعي البرخؼ -

. العقؾبات السفخوضة عمى السخالفيؽ-

                                                             
. 741، 740، صذ.س.مالقاضي أنظؾاف الشاشف، - 1
، 281، ص 2017، دار السديخة، عساف، 1 طالتذخرعات اإلعالمية العخبية والجولية،مشاؿ ىالؿ السداىخة، - 2

282 .
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نساذج عن التذخرعات اإلعالمية الدسعية البرخرة فع الجول : السطمب الثانع
 .العخبية

: السسمكة األردنية الياشسية- 1

وعجؿ  (71) بقانؾف مؤقت رقؼ2002صجر قانؾف اإلعالـ السخئي والسدسؾع عاـ-
 ونذخ بالجخيجة الخسسية 2015لعاـ  (26) بقانؾف أقخه مجمذ األمة رقؼ2015عاـ

، حيث تزسؽ القانؾف عجادا مؽ الشرؾص التي تحكؼ عسمية تخخيص 5614صفحة 
  1.البث التمفديؾني واإلذاعي وشخوط التخخيص وشخوط القائسيؽ عمى تشفيح القانؾف 

: السسمكة العخبية الدعؾدية- 2

:  الالئحة التشفيحية لمتخخيص لذخكات ومؤسدات اإلنتاج اإلعالمي السخئي والسدسؾع-

 وتحجيج 21/7/2012تؼ إنذاء الييئة العامة للعالـ السخئي والسدسؾع بتاريخ
اختراصاتيا ومؽ ذلػ تشغيؼ ومخاقبة السحتؾػ اإلعالمي الدسعي البرخؼ، حيث 
يشجرج  نذاط اإلنتاج اإلعالمي الدسعي البرخؼ ضسؽ األنذظة الخاضعة لشغاـ 

مؽ الشغاـ وىؾ مؽ أنذظة اإلعالـ 2السظبؾعات والشذخ والسشرؾص عمييا في السادة 
الدسعي البرخؼ التي تشجرج ضسؽ اختراصات الييئة العامة للعالـ السخئي 

ىػ 22/6/1430ب السؤرخ في .ـ/5627وبشاءا عمى األمخ الدامي رقؼ. والسدسؾع
فقط تؼ . القاضي بإضافة نذاط البث اإلذاعي والتمفديؾني إلى نغاـ السظبؾعات والشذخ

  2.اعتساد ىحه الزؾابط باعتبارىا الئحة تشفيحية لسسارسة ىحا الشذاط

 

 
                                                             

1 - http://www.ammanchamber.org.jor 
2 - http://www.gcam.gov.sa 
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: دولة فمدظيؽ-3

يتؼ تشغيؼ اإلعالـ الدسعي البرخؼ في دولة فمدظيؽ مؽ خالؿ قانؾف نغاـ تخخيص -
  2004.1 لعاـ182السحظات اإلذاعية والتمفديؾنية والفزائية والالسمكية رقؼ 

:  جسيؾرية مرخ العخبية-4

يتؼ تشغيؼ البث السخئي والسدسؾع في جسيخية مرخ العخبية مؽ خالؿ القانؾف السؾحج -
       2016.2لتشغيؼ الرحافة واإلعالـ الحؼ صجر عاـ 

 فع التشعيم القانهنع لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة فع الجدائخ" : رابعا
 ".ظل األحادية اإلعالمية 

عخؼ التشغيؼ القانؾني للذاعة والتمفديؾف الجدائخؼ عجة مخاحل، بجاية مؽ مخحمة        
الحدب الؾاحج حيث كانت اإلذاعة والتمفديؾف مجخد وسائل إعالمية لتسخيخ الخظاب 

 أفخزت معظيات ججيجة عمى 1988اإليجيؾلؾجي لحدب الحاكؼ، إال إف أحجاث أكتؾبخ 
 مغايخة نغخة والدسعي البرخؼ خاصة، حيث تؼ فخض ةصعيج الحق اإلعالمي عاـ

كاف مؾجؾد مؽ قؾانيؽ ونرؾص تشغيسية لؾسائل اإلعالـ الدسعية البرخية، حيث ا لؼ
تؼ تحؾيل ىحه االخيخة مؽ جياز إدارؼ وحكؾمي، إلى وسيمة تعسل عمى تجديج فكخة 
الخجمة العسؾمية التي تتظمب اإلجساع حؾؿ القيؼ والسبادغ والثؾابت التي يذتخؾ فييا 

 12/05كل أفخاد السجتسع دوف تسييد أو إقراء ومع عيؾر القانؾف العزؾؼ للعالـ 
 عيخت بؾادر فتح السجاؿ لقظاع الدسعي البرخؼ الخاص وتؾج ىحا 2012لعاـ 

.  الحؼ يعشى بتشغيؼ الشذاط الدسعي البرخؼ في الجدائخ14/04القانؾف بقانؾف 

                                                             
1- http://www.muqtafi.birzeit.edu 
2 -http://www.ahram.ovg.eg 
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ورثت الجدائخ غجاة االستقالؿ اإلذاعة والتمفديؾف مؽ اإلذاعة والتمفديؾف الفخندي،        
، وصجر مخسـؾ 1944حيث تأسدت مرالح بث الخجمات اإلذاعية بفخندا في عاـ 

 أصبحت 1959وفي عاـ . يسشح الجولة حق احتكار الخجمات اإلذاعية1945عاـ 
اإلذاعة والتمفديؾف الفخندي مؤسدة  ذات طابع صشاعي وتجارؼ، كسا كخست اتفاقية 

ايفياف تبعية اإلذاعة والتمفديؾف الجدائخؼ لمدمظات الفخندية ونرت عمى تأجيل مؾضؾع 
 1.ىحه السؤسدة إلى مخحمة الحقة

 احتمت جبية التحخيخ 1962أكتؾبخ 28، وفي 1962جؾيمية5استقمت الجدائخ في 
الؾطشي مبشى اإلذاعة والتمفديؾف، وأماـ ىحا اإلجخاء تخؾ العساؿ الفخنديؾف السبشى 

وتؾقفت البخامج التي كانت تشقل مؽ فخندا إلى الجدائخ، بيحا اإلجخاء بدظت الديادة 
عمى مبشى اإلذاعة والتمفديؾف، وكانت ميسة تججيج ىياكل اإلذاعة والتمفديؾف اإلدارية 

 إف التشغيؼ القانؾني للذاعة والتمفديؾف في الجدائخ 2 .وإعادة تشغيسيا مؽ أدؽ السياـ
: مخ بالسخاحل التالية

  .1965-1962 السخحمة األولى:السبحث األّول

 صجر أوؿ مخسـؾ خاص بتأسيذ وتشغيؼ اإلذاعة والتمفدة 1963أوت 1في -
الجدائخية، حيث يعتبخىا مؤسدة عسؾمية تابعة لمجولة، ذات طابع صشاعي وتجارؼ، 

  3.تتستع برالحية الشذخ الخاديؾ غخافي والستمفد

 

 
                                                             

دار الكتاب الحجيث، عشابة، اإلعالم التمفدرهنع، نذخات األأبار، السحتهى والجسههر، دمحم شظاح، -  1
. 83،ص2007

. 92، 91، ص ذ.س.منؾر الجيؽ تؾاتي، - 2
 .93السخجع نفدو، ص- 3
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 .1979-1965السخحمة الثانية : السبحث الثانع

تسيدت ىحه السخحمة بإصجار مخاسيؼ تشغيسية جدئية تسذ جسيع القظاعات -
اإلعالمية، وألغي العسل بالقؾانيؽ الفخندية التي كانت تشغؼ الشذاطات اإلعالمية، 
كسا تسيدت ىحه السخحمة بالكثيخ مؽ الغسؾض سؾاء عمى الرعيج القانؾني أو عمى 

. الرعيج السيجاني

 الرادر 234-67 األمخ رقم مؽ بيؽ الشرؾص السشغسة للذاعة والتمفديؾف -
إف مؤسدة اإلذاعة ) عمى ما يمي 33الحؼ نص في مادتو 1967نؾفسبخ9بتارخ

والتمفديؾف الجدائخؼ ذات طابع صشاعي وتجارؼ وتتستع بالذخرية السعشؾية 
واالستقاللية السالية، وىي تابعة لؾزارة اإلعالـ، وتؾكل ليا مياـ احتكار البث 
والتؾزيع وتدؾيق البخامج اإلذاعية والتمفدية عبخ كامل التخاب الؾطشي ومقخىا 

  1.(العاصسة

يجب عمى ) بقظاع الدسعي البرخؼ إذ نص عمى أنو 1976ميثاق كسا اىتؼ -
الرحافة والتمفدة واإلذاعة ومعيا الؾسائل الدسعية البرخية بجسيع أنؾاعيا أف تعسل 

 2.( والجساليةاإليجيؾلؾجيةعمى نذخ ثقافة رفيعة مذؾقة كفيمة لالستجابة لمحاجيات 

 .1988-1979السخحمة الثالثة: السبحث الثالث

شيجت ىحه السخحمة بجاية االىتساـ الفعمي بقزايا اإلعالـ ومشيا وسائل اإلعالـ -
صجر أوؿ قانؾف للعالـ في الجدائخ 1982 فيفخؼ 6الدسعية البرخية، وبتاريخ 

يقرج باإلذاعة والتمفدة الؾطشية كل نذاط ))عمى ما يمي28والحؼ نص في مادتو 
لمتبميغ عبخ األثيخ،تؾجو حررو اإلذاعية والستمفدة، أو بأية أنؾاع أخخػ إلى 

                                                             
.  94 صذ،.س.منؾر الجيؽ تؾاتي، -  1
.  101، صالسحاور الكبخى لبشاء االشتخاكية:الباب الثالث، 1976السيثاؽ الؾطشي - 2
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تتؾلى الجولة احتكار )) فشرت عمى 29أما السادة (.(الجسيؾر ليدتقبميا مباشخة
الخجمة العسؾمية للذاعة والتمفدة الؾطشية، ويسكؽ إسشاد مسارسة ىحا االحتكار 

 1(.(لسؤسدة أو عجة مؤسدات عسؾمية

 أنو جاء ليشغؼ قظاع 01-82يبجو مؽ خالؿ تحميل مزسؾف قانؾف اإلعالـ 
السظبؾعات والرحافة السكتؾبة،و لؼ يتعخض إلى الؾسائل الدسعية البرخية سؾػ 
ضسؽ إطار عاـ وفزفاض، ليبقى قظاع الدسعي البرخؼ يدتخشج في السسارسة 

ببعض التؾجييات فيسا يتعمق بظبيعة السيشة وفي الجانب الجدائي ببعض مؾاد 
القانؾف، أما السجاالت األخخػ مثل الؾسع في الذبكات والقشؾات، فزمت خاضعة 

 2 .لمقانؾف الخاص لمؾسيمة

، فقج أكج عمى تجديج صؾرة اإلعالـ مؽ خالؿ تؾسيع 1986أما السيثاؽ الؾطشي -
. شبكة اإلذاعة والتمفديؾف وإنذاء محظات جيؾية

أنذأت 1986جؾيمية 1 السؤرخ في 146-86السخسهم التشفيحر رقم وبسؾجب -
وىي مؤسدة عسؾمية ذات طابع  (EPRS)السؤسدة الؾطشية للذاعة السدسؾعة

 3.(EPIC)صشاعي وتجارؼ 

أنذأت  1986جؾيمية 1 السؤرخ في 147- 86السخسهم التشفيحر رقم بسؾجب -
مقخىا الجدائخ العاصسة، وىي مؤسدة  (ENTV)السؤسدة الؾطشية لمتمفديؾف 

عسؾمية ذات طابع صشاعي وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشؾية واالستقاللية 
السالية، تابعة لؾصاية وزارة االتراؿ والثقافة، تتسثل ميستيا في اإلعالـ والتبميغ، 

                                                             
  .ذ.س.م،1982 لعاـ01-82قانؾف اإلعالـ - 1
 .89، 88صذ،.س.مدمحم شظاح،- 2
 السخكد الؾطشي لؾثائق الرحافة اليهم العالسع لحخرة الرحافة،: دفاتخ االترالوزارة االتراؿ الجدائخية، - 3

. 78، ص 2008ماؼ 3واإلعالـ، الجدائخ، 
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كسا تزسؽ السؤسدة الؾطشية لمتمفديؾف  ...وبث التحقيقات والحرص والبخامج
  1.خجمة عسؾمية وتحتكخ بث البخامج عمى كامل التخاب الؾطشي

أنذأت 1986جؾيمية 1 السؤرخ في 148-86السخسهم التشفيحر رقم وبسؾجب -
وىي مؤسدة عسؾمية ذات طابع  (TDA)السؤسدة العسؾمية لمبث اإلذاعي والتمفدؼ 

تؤمؽ السؤسدة العسؾمية لمبث اإلذاعي والتمفدؼ نقل 2.(EPIC)صشاعي وتجارؼ 
وبث البخامج اإلذاعية والتمفديؾنية عمى السدتؾػ الؾطشي ونحؾ الخارج، ىحه السيسة 

                      3(.EPRS)والبث اإلذاعي  (EPTV)تؤمؽ انظالقا مؽ مؤسدات البث التمفدؼ 

 فع التشعيم القانهنع لهسائل اإلعالم الدسعية البرخرة فع الجدائخ" : أامدا
 ".ظل التعجدية اإلعالمية 

 .2011-1989السخحمة األولى : السبحث األّول

 .  الستعمق باإلعالم07-90قانهن : السطمب االّول

، يتساشى ىحا القانؾف مع الجستؾر 1990أفخيل 4 نذخ بالجخيجة الخسسية في       
 مؽ ىحا القانؾف عمى 4 الحؼ فتح السجاؿ لمتعجدية الدياسية، نرت السادة1989

ويسارس مؽ ... عشاويؽ وأجيدت القظاع العاـ: مسارسة الحق في اإلعالـ مؽ خالؿ
 عمى تشغيؼ أجيدت 12كسا نرت السادة. خالؿ أؼ سشج كتابي أو إذاعي أو تمفدؼ 

اإلذاعة الرؾتية والتمفدة ووكالة الترؾيخ اإلعالمي ووكالة األنباء التابعة لمقظاع 

                                                             
. 132ذ، ص.س.ـ جساؿ العيفة،- 1
. 77ذ، ص.س. ـاليهم العالسع لحخرة الرحافة،: دفاتخ االترالوزارة االتراؿ الجدائخية، - 2
. نفذ السكاف- 3
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 مؽ 47و44العاـ في شكل السؤسدات ذات طابع صشاعي وتجارؼ طبقا لمسادتيؽ 
  1988.1يشايخ12 السؤرخ فع 01-88رقم  قانهن السؤسدات العسهمية االقترادية

 .(سمطة الزبط)السجمذ األعمى لإلعالم: السطمب الثانع

بادرت الحكؾمة الجدائخية التخاذ تجابيخ لحساية و تكخيذ تمػ الحقؾؽ الخاصة        
فقامت . بالسؤسدات اإلعالمية و الرحفييؽ و الجسيؾر الستمقي للنتاج اإلعالمي

بإلغاء وزارة اإلعالـ و تعؾيزيا بييئة أخخػ، أطمق عمييا اسؼ السجمذ األعمى 
ب ىحا السجمذ في جؾيمية  مؽ قانؾف  (56)ـ، و عخفتو السادة 1990للعالـ، نرِّ

سمظة إدارية مدتقمة ضابظة تتستع بالذخرية السعشؾية و االستقالؿ "اإلعالـ بأّنو 
و لقج حجدت صالحيات ىحا السجمذ مدبقًا، فيؾ ال يقـؾ بالتؾجيو و إّنسا ". السالي

. يحخص عمى السسارسة الفعمية لحخية اإلعالـ

، فقج ُخرص لمسجمذ األعمى 07-90        أّما الباب الدادس مؽ قانؾف اإلعالـ
لجشة التشغيؼ السيشي و لجشة : للعالـ و الحؼ تشُذط تحت ُسمظتو لجشتاف ىسا

 و 1990 جؾيمية 25و قج تّؼ تشريب السجمذ األعمى للعالـ في . "أخالقيات السيشة
ـ، بالشدبة ليياكل السجمذ و أجيدتو و القؾاعج 1990أوت 4باشخ أعسالو بجاية مؽ 

 نهفسبخ 3 فع 339-90بسخسهٍم رئاسٍع األساسية لبعض ُمدتخجميو فحّجدت 
و كانت اجتساعاتو األولى ُمخررة لتفكيخ شامل حؾؿ أحكاـ القانؾف .م1990

و تست . الستعمق باإلعالـ و الؾسائل التشغيسية الؾاجب اعتسادىا في تشغيؼ ىحا القظاع
فيفخؼ 12 بتاريخ 01-91السرادقة عمى الشغاـ الّجاخمي لمسجمذ وفقًا لمُسقخر رقؼ 

ـ إلى 1991ـ، كسا اتخح السجمذ مؽ قرخ الثقافة مقًخا لو إلى غاية نياية سشة1991
جانب ىياكل أخخػ و في عخوؼ عخقمت مؽ نذاطو، انتقل بعجىا إلى مقخه الّخسسي 

يعتبخ السجمذ األعمى للعالـ أّوؿ مؤسدة و . بالسخادية الحؼ يتالءـ مع طبيعة ميستو
                                                             

. ذ.س. متعمق باإلعالـ، ـ07-90قانؾف -  1
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ىيئة مؽ نؾعو في بالدنا تتسيد ببعض الرفات التي تجعمو ُمختمفًا عؽ باقي الييئات 
ذات الظابع اإلدارؼ، و تتسثل الّدمظة الُسخؾلة لمسجمذ في تسُتعو برالحيات القخار و 
الخأؼ و التؾصية و االقتخاح و الّتحخؼ و األمخ و السالحغة العمشية و العقؾبة، يسارسيا 

مؽ  (59)و حدب السادة. برفة ُمدتقمة في إطار ُميسة الزبط التي ُأسِشجت إليو
قانؾف اإلعالـ فإّف السجمذ األعمى للعالـ بيحه الّرفة يتؾلى مجسؾعة مؽ السياـ 

ُيبيؽ بجقة كيفيات تظبيق حقؾؽ التعبيخ عؽ ُمختمف تيارات الّخأؼ، يديخ : نحكخ مشيا
عمى شفافية القؾاعج االقترادية في سيخ أنذظة اإلعالـ، كسا يزسؽ السجمذ استقالؿ 
أجيدة القظاع العاـ لمبث اإلذاعي الّرؾتي و التمفدؼ و حياده و استقاللية كّل ميشة مؽ 

. 1"ميؽ القظاع

        مسكؽ أْف ندجل في مخحمة التدعيشيات أيزًا، إلغاء السجمذ األعمى للعالـ 
 الستعمق باإلعالـ، حيث تّؼ إلغاء السجمذ بسؾجب 07-90الحؼ نّص عميو قانؾف رقؼ 

، ومشح ذلػ التاريخ م1993 أكتهبخ 26 السؤرخ فع 13-93السخسهم التذخرعع رقم 
 لألسف فعسمية تحخيخ السجاؿ .لؼ يتؼ إنذاء أّؼ جياز مالئؼ لتشغيؼ قظاع اإلعالـ

ـ استشادًا إلى 1993الّدسعي البرخؼ شخع فييا السجمذ األعمى للعالـ في بجاية 
لكؽ ىحه اإلرادة الدياسية تؾقفت بدبب إرادة سياسية أخخػ، " ،1990قانؾف اإلعالـ 

ألّنو تّؼ حل السجمذ بعج أْف أنيى إعجاد دفاتخ الذخوط للذاعات الخاصة التي كانت 
آنحاؾ في السخحمة األولى، خاصة اإلذاعات الجسعؾية و الجؾارية، و كحا بالزبط في 

الؾقت الحؼ كاف سيقـؾ فيو بتظبيق القؾاعج التي تخص تقييؼ دفاتخ الذخوط لمسؤسدات 
 أفخيل 7العسؾمية لمدسعي البرخؼ، دفاتخ صادؽ عمييا السخسـؾ التشفيحؼ في 

                                                             
، 1991ديدسبخ-1999، ديؾاف السظبؾعات الجامعية، الجدائخ، أوت التقخرخ الدشهر لمسجمذ األعمى لإلعالم- 1
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و كاف دور السجمذ األعمى للعالـ استذاريًا، لكشو لعب دورًا ىامًا خاصة . 1"1992
ـ إلى جؾاف 1989في فتخة غياب وزارة اإلعالـ في حكؾمة حسخوش، مؽ سبتسبخ 

. ـ1991

 أّنو 1990        أمّا عمى مدتؾػ السسارسة فسؽ بيؽ ما يعاب عمى قانؾف اإلعالـ 
مّذ الرحافة السكتؾبة دوف الؾسائل اإلعالمية األخخػ، بحيث بقي قظاع الدسعي 

 ال تشص عمى 1990مؽ قانؾف  (56)رغؼ أّف السادة"برخؼ محتكخًا مؽ طخؼ الّجولة، 
احتكار القظاع الّدسعي البرخؼ و االفتخاض القائؼ ىؾ أّف السجمذ األعمى 

معشي بإعظاء الزؾء األخزخ إلنذاء قشؾات إذاعية و تمفدية  (قبل حّمو)للعالـ
 .2"خاصة

 .1991قطاع اإلعالم الدسعع البرخر وإصالحات : السطمب الثالث

 حؾؿ السؤسدة 1991أفخيل 20السؤرخ في  102-91السخسهم التشفيحر رقمدر ص-
باإلضافة إلى . الؾطشية للذاعة السدسؾعة إلى مؤسدة عسؾمية للذاعة السدسؾعة

 الستزسؽ دفتخ الذخوط 1991أفخيل 20السؤرخ في  103-91السخسهم التشفيحر رقم
  3.العاـ

 تحؾلت 1991أفخيل 20السؤرخ في  89-91السخسهم التشفيحر رقمبسؾجب -
السؤسدة الؾطشية لمبث اإلذاعي والتمفدؼ إلى مؤسدة عسؾمية لمبث اإلذاعي والتمفدؼ، 

                                                             
1 - Belkacem Ahcen Djab Allah,« Radio diffusion : Secteur public – service public – 
problèmes et problématique », revue algérienne de communication, hiver 2003-2004, 
Institut des Sciences de l’Information et de la communication, Université d’Alger, 
Alger,  p. 28 . 
2 - Brahim Brahimi, Le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de 
l’état d’urgence, Edition Saec- L’iberté,Alger, 2002, p.189. 

. 78ذ، ص.س. ـاليهم العالسع لحخرة الرحافة،: دفاتخ االترالوزارة االتراؿ الجدائخية، -  3
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 الستزسؽ 1991أفخيل 20 السؤرخ في 99-91السخسهم التشفيحر رقم  كسا صجر 
   1.دفتخ الذخوط العاـ

يحؾؿ السؤسدة 1991 أفخيل20السؤرخ في100-91 السخسهم التشفيحر رقمصجر-
تتستع السؤسدة . الؾطشية لمتمفديؾف إلى مؤسدة عسؾمية ذات طابع صشاعي وتجارؼ 

الؾطشية لمتمفديؾف بامتيازات السستمكات العسؾمية، ويتؼ تكميفيا بالرالحيات السترمة 
 .1991أفخيل20السؤرخ في  101-91لمسخسهم التشفيحر رقمبالخجمة العسؾمية،طبقا 

، الحؼ حجد مياـ 101-91باإلضافة إلى دفتخ األعباء السمحق بالسخسـؾ التشفيحؼ رقؼ 
السؤسدة العسؾمية لمتمفديؾف، حيث تزظمع ىحه األخيخة  بسيسة الخجمة العسؾمية، 
ويتسثل دورىا في اإلعالـ وضساف تعجدية واستقاللية اإلعالـ وتقـؾ بتمبية حاجيات 
الجسيؾر مؽ حيث بخامج التخبية والتدمية والثقافة في حجود ما تدسح بو إمكانياتيا، 
وتداىؼ في تشسية إنتاج األعساؿ الفكخية وتؾزيعيا وتزسؽ االتراؿ االجتساعي و 

 2.السؤسداتي الحؼ تقـؾ بو الحكؾمة والييئات التابعة ليا

 .17التعميسة الخئاسية رقم : السطمب الخابع

 13بتاريخ " الياميؽ زرواؿ" لمخئيذ الدابق17     صجرت التعميسة الخئاسية رقؼ 
 سبتسبخ 11ـ، تّؼ تحزيخ ىحه التعميسة مؽ قبل لجشة تؼ إنذاؤىا بتاريخ 1997نؾفسبخ 
ـ، و كاف الغخض مشيا جسع االقتخاحات و اآلراء و جسمة السشاقذات التي تست 1997

مؽ ِقبل رجاؿ اإلعالـ، الحيؽ اجتسعؾا لسجة شيخيؽ في جمدات ُمغمقة لتقجيؼ تقخيٍخ 
يتزسؽ مالحغاتيؼ و تمخيص نقاشيؼ حؾؿ نص التعميسة التي صجرت في شكميا 

: تزست التعميسة محاور رئيدة ىي. ـ1997 نؾفسبخ 13الشيائي بتاريخ 

. ػ أىسية االتراؿ في عل العرخنة
                                                             

. 77السخجع نفدو، ص- 1
. 26، 25، ص2016وزارة االتراؿ، الجدائخ، تعجدية، احتخافية، مرجاقية، : دفاتخ االترالوزارة االتراؿ، - 2
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. ػ مكانة و مؾقع الجدائخ أماـ التظؾر التكشؾلؾجي لالتراؿ

. ػ شخوط و عخوؼ االستجابة لسعالؼ و مقاييذ الّجيسقخاطية

. ػ الدياسة اإلعالمية الؾاجب إتباعيا بالشغخ إلى التحؾالت الّدخيعة التي تعخفيا الجدائخ

        ذكختشا ىحه التعميسة بأّف بخوز ما ُيدسى بعالؼ االتراؿ ىؾ عالمة مؽ 
العالمات األساسية لمعرخنة، باعتبار أّف الثؾرة االترالية التي حمت محل الثؾرة 

الرشاعية، بل ىي استسخارية ليا، قج ساىست بذكٍل كبيٍخ في جعل االتراؿ يحتل 
مكانة إستخاتيجية في الشغاـ الّجيسقخاطي الحؼ يقـؾ أساسًا عمى السذاركة و الحخية، 
حيث يتسيد ىحا الشغاـ بؾجؾد قشؾات اترالية و إعالمية يذارؾ فييا السؾاطؽ دوف 

مؽ ...شخٍط أو قيج، و تكؾف ليحه الُسذاركة تأثيخًا أكيجًا عمى مدتؾػ السخسل و السدتقبل
 30-29أىؼ الشتائج التي حققتيا التعميسة انعقاد الجمدات الؾطشية لالتراؿ يؾمي 

ـ بقرخ األمؼ، التي جسعت رجاؿ اإلعالـ و القانؾف و بعض السثقفيؽ 1997ديدسبخ 
و الكثيخ مؽ الُسختريؽ في ميجاف اإلعالـ و االتراؿ ألجل تحجيج القؾاعج اإلعالمية 

و السبادغ لسسارسة السيشة و كحا حجودىا، دعا فييا وزيخ الثقافة في كمسة االفتتاح التي 
ألقاىا إلى ضخورة إدماج السشغؾمة اإلعالمية في كّل التحؾالت الؾطشية و الّجولية، كسا 

اتزح أّف األمؾر قج وصمت إلى حّج يتظمب إعادة الشغخ في كّل الدياسة الثقافية و 
. 1"اإلعالمية التي كانت متبعة إلى ذلػ الحيؽ

فبقرج التكيف مع األوضاع السحمية و الّجولية و تجاوبًا مع التحؾالت التي عخفيا 
مجاؿ اإلعالـ و االتراؿ و وعيًا بأىسية تمػ التحؾالت في البشاء السؤسداتي لمجولة، 

أْف يخزع ىحا التكيف لقؾاعج و معاييخ وعيفية مؽ شأنيا - حدب التعميسة-وَجبَ 
ىحه السعاييخ و اإلجخاءات حدب التعميسة دائسًا، .إشخاؾ السؾاطؽ في العسمية االترالية

                                                             
. 45-43ذ، ص .س.نؾر الّجيؽ تؾاتي، ـ- 1
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يجب أْف تجج مكانتيا في القانؾف العزؾؼ الستعمق باإلعالـ، قانؾف يجب أْف يأخح 
بعيؽ االعتبار التحؾالت التي تعخفيا الجولة عمى السدتؾػ السؤسداتي، الّجستؾرؼ و 

ىحا وقج تّؼ التظخؽ إلى . اإلعالمي مشح عيؾر التعجدية الحدبية و دخؾؿ اقتراد الّدؾؽ 
شخوط إعجاد مذخوع قانؾف و مشاقذتو مع رجاؿ السيشة في إطار مدار الّجيسقخاطية و 
مدار االنفتاح، ىحا السذخوع الُسدجل في بخنامج الحكؾمة يجب أْف يقجـ بعج السذاورة 

و في انتغار السرادقة . مع كّل األطخاؼ الفاعمة في البخلساف قبل خزؾعو لالختبار
: 1عميو فإّف وسائل اإلعالـ العسؾمية كانت ُمظالبة بالعسل عمى

وضع إستخاتيجية لمدسعي البرخؼ تزؼ كّل السقتخحات السمسؾسة، حؾؿ كّل  -
القزايا السظخوحة و حؾؿ عجد القشؾات التمفديؾنية و أيزًا القؾانيؽ التي 
تشغسيا مؽ حيث التأطيخ، العّساؿ و كحا اإلنتاج و البخمجة السؾجية إلى 

 .الجساىيخ داخل الؾطؽ، و تؾسيعيا لتذسل الجساىيخ في الخارج
إعادة بشاء و تحديؽ األداء اإلعالمي لمتمفدة الجدائخية و ذلػ بتظييخ و  -

تحديؽ مخدودية السؾارد البذخية و السادية التي مؽ شأنيا تحديؽ السشتؾج 
اإلعالمي الجدائخؼ، و كحا تؾسيع انتذار اإلعالـ السفتؾح الرادؽ و 

 .السؾضؾعي الحؼ يحتاجو السؾاطؽ
إعظاء دفع لشذاطات البث اإلذاعي و التمفدؼ حتى يذسل كّل التخاب الؾطشي  -

عؽ طخيق تؾسيع شبكة اإلذاعات السحمية و خمق نؾع مؽ التكامل فيسا بيشيا 
يدسح بشقل أو تغظية كافة السعمؾمات الستعمقة بكامل التخاب الؾطشي، مع 

التفكيخ في إعظاء أفق أوسع بتظؾيخ البث اإلذاعي و التمفدؼ بسا يدسح نقمو 
عؽ طخيق األقسار الرشاعية و ذلػ قرج نقل صؾت الجدائخ و تشؾعيا 

 .الثقافي نحؾ الخارج

                                                             
. ذ.س.، ـ1997 نهفسبخ 13 الرادرة بتاررخ 17التعميسة الخئاسية رقم- 1
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تظؾيخ تقشيات اإلعالـ و االتراؿ و تجعيسيا بؾسائل عرخية، مؽ خالؿ  -
 .مخظط لمتكؾيؽ التقشي أكثخ مالئسة لتفعيل دور االتراؿ

تحديؽ االىتساـ بالجور السشؾط بؾكالة األنباء الجدائخية في الجاخل و الخارج،  -
عمى الّخغؼ مؽ أّف قانؾنيا األساسي كؾكالة تابعة لمجولة و ىي مشبع وسائل 

اإلعالـ لؼ يدتغل كسا يجب، فسؽ الزخورؼ تفعيل نذاط مكاتب الؾكالة في 
الّجاخل و الخارج حتى تكؾف كييئة متسيدة في الخجمة العسؾمية للعالـ 

 .السؾضؾعي
فيسا يتعمق بالسجاالت اإلشيارية الستاحة في األوساط االقترادية الؾطشية و  -

التي مؽ شأنيا السداىسة في تسؾيل و تظؾيخ الرحافة الؾطشية، فإّنو مؽ 
الزخورؼ وضع قانؾف يتعمق بذخوط و معاييخ و قؾانيؽ أخالقية تديخ عمى 

تشغيؼ و مسارسة اإلشيار، حتى يؤدؼ الّجور السشؾط بو بسا يتساشى و 
 .طسؾحات قظاع االتراؿ الؾطشي

 .مذاررع قهانين اإلعالم: السطمب الخامذ

 بسثابة إثارة 17لقج كانت التعميسة الخئاسية رقؼ ، 1998مذخوع قانهن اإلعالم -
لسشاقذة مذاكل اإلعالـ، و قج اقتخح مدؤولؾ اإلعالـ مذخوع قانؾف تّؼ تحزيخه 

ـ ضخورة فتح 1998ورد في مذخوع قانؾف اإلعالـ . بسذاركة مختمف األطخاؼ السعشية
عمى التعجدية عمى غخار الرحافة السكتؾبة،  (الدسعي البرخؼ )وسائل اإلعالـ الثقيمة

تشغيؼ قظاع اإلعالـ عؽ . و إيجاد سبل لسدايخة اإلعالـ الؾطشي لمتظؾرات التكشؾلؾجية
سمظة مدتقمة لزبط  (89)طخيق السجمذ األعمى لالتراؿ، و ىؾ حدب السادة 

األمؾر تتستع باالستقالؿ اإلدارؼ و السالي و تزسؽ التعجدية في اإلعالـ و حخية 
تذجيع الذفافية في : كسا كّمف السجمذ بعجة مياـ عمى رأسيا. الرحافة و االتراؿ

األنذظة التابعة لقظاع اإلعالـ، مشع تسخكد العشاويؽ و األجيدة اإلعالمية أو وقؾعيا 
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تحت تأثيخات مالية أو إيجيؾلؾجية، تحجيج كيفيات تشفيح الحقؾؽ في التعبيخ التعجدؼ 
لتيارات الفكخ و الخأؼ في إطار مبجأ السداواة في السعاممة مؽ أجيدة البث اإلذاعي و 

كسا يقـؾ . التمفدؼ، سؽ القؾاعج السختبظة بتدميؼ البظاقات السيشية لمرحفييؽ و سحبيا
السجمذ بتدميؼ التخخيرات بإنذاء خجمات اتراؿ إذاعي و تمفدؼ تابعة لمقظاع 

 1(.90السادة)الخاص عؽ طخيق األمؾاج اليختدية أو القسخ الرشاعي

الشذاط )جاء الباب الثالث مؽ السذخوع تحت عشؾاف ، 2002مذخوع قانهن اإلعالم-
، تشاوؿ الفرل األوؿ مشو مسارسة (اإلعالمي عؽ طخيق االتراؿ الدسعي البرخؼ 

االتراؿ الدسعي البرخؼ، و السقرؾد باالتراؿ الدسعي البرخؼ في مفيـؾ ىحا 
، وضع تحت تدخؼ الجسيؾر أو فئات مشو عالمات أو صؾر 34القانؾف ووفقا لمسادة 

أو إشارات أو أصؾات أو بالغات أيؽ كانت طبيعتيا، والتي ليذ ليا صفت السخاسمة 
مؽ 35كسا نرت السادة .الخاصة، وذلػ عؽ طخيق السؾاصالت الدمكية والالسمكية

نفذ مذخوع القانؾف عمى تحجيج آليات وأدوات مسارسة الشذاط االترالي الدسعي 
 عمى خزؾع السسارسة اإلعالمية بالقظاع الدسعي 38البرخؼ، فيسا نرت السادة 

البرخؼ الخاص لتخخيص مؽ قبل السجمذ الدسعي البرخؼ، حيث يعج ىحا األخيخ 
سمظة مدتقمة لمزبط والسخاقبة، تتستع باالستالؿ اإلدارؼ والسالي وتزسؽ التعجدية 

 2.اإلعالمية 

 3: فيالسجمذ الدسعع البرخر   مياـ 42 الفرل الثاني فحجد في مادتواأـ-

الديخ عمى احتخاـ أحكاـ ىحا القانؾف وأحكاـ الشرؾص الالحقة الستعمقة باالتراؿ -
. الدسعي البرخؼ 

                                                             
 .14-11ذ، ص .س.، ـ"1998"مذخوع القانهن العزهر لإلعالم- 1

2  -Adlène MEDDI :  (Information)Finalisation du code en Mai 2003, p.5 . 
 .13-1، ص2002أكتؾبخ 9وزارة االتراؿ والثقافة، الجدائخ، ، 2002مذخوع قانهن اإلعالم- 3
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. تذجيع شفافية أنذظة مرالح الدسعي البرخؼ السخخرة-

. الحيمؾلة دوف تسخكد االتراؿ الدسعي البرخؼ تحت تأثيخ مالي أو إيجيؾلؾجي-

مسارسة الخقابة عمى السزؾع والسحتؾػ وعمى طخؽ بخمجت الحرص االشيارية التي -
. تبثيا مرالح لدسعي البرخؼ 

تحجيج شخوط إنتاج بخمجت حرص التعبيخ السباشخ خالؿ الحسالت االنتخابية في -
. وسائل اإلعالـ الدسعي البرخؼ 

تحجيج طخؽ مسارسة حق التعبيخ والخأؼ لسختمف التيارات الفكخية في إطار احتخاـ -
. مبجأ السداواة في السعاممة في مرالح االتراؿ الدسعي البرخؼ 

أما فيسا يتعمق بتذكيمة السجمذ الدسعي البرخؼ فديكؾف محل قانؾف خاص متعمق -
باالتراؿ الدسعي البرخؼ الحؼ سيذسل أيزا تشغيؼ وسيخ مرالح االتراؿ الدسعي 

.         البرخؼ 

 .2018-2011السخحمة الثانية : السبحث الثانع

  .2011مذخوع القانهن العزهر الستعمق باإلعالم : السطمب األول

ـ الكثيخ مؽ األحجاث و مؽ جسمة القخارات التي اتخحىا 2011شيج مظمع سشة        
مجمذ الؾزراء السؾافقة عمى مذاريع ثالثة أوامخ و مذخوع رئاسي يترل بخفع حالة 

مداء " عبج العديد بؾتفميقة"كسا أعمؽ الخئيذ . 1الظؾارغ السسارسة مشح تدعة عذخ سشة
ـ عدمو عمى تذكيل لجشة لتعجيل الجستؾر، و كحلػ تعجيل 2011 أفخيل 15الجسعة 

قانؾني االنتخابات و اإلعالـ بسا يتيح قجرًا أكبخ مؽ حخية  التعبيخ و السذاركة 

                                                             
، 2011فيفخؼ 23 ، الجدائخ،6275، العجد جخيجة الخبخ، "مجمذ الهزراء يخسم رفع حالة الطهارئ "دمحم شخاؽ، - 1

. 7ص
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الدياسية، و دعا الخئيذ جسيع الجدائخييؽ لتكاتف الجيؾد لتحقيق االنفتاح عمى حياة 
سياسية تعجدية تتيح لمجسيع الُسذاركة، و لؼ يحجد الخئيذ وقتيا مؾعًجا محجًدا لتشفيح 

.  تمػ التعجيالت

        شيجت الداحة اإلعالمية بجورىا عؾدة الشقاش حؾؿ قانؾف اإلعالـ بعج تدايج 
الشجاءات التي وجييا ميشيؾ القظاع إلى السدؤوليؽ بذأف إعادة تشغيؼ القظاع، و إعادة 
االعتبار لسيشة الرحافة مؽ خالؿ االىتساـ بالؾضع السيشي و االجتساعي لسسارسي 

 و إعادة بعث السجمذ األعمى 1990اإلعالـ، و في مقجمتيا تفعيل قانؾف اإلعالـ 
ـ صادؽ مجمذ 2011 سبتسبخ 12للعالـ و مجمذ أخالقيات السيشة، و بتاريخ 

. 1الؾزراء عمى مذخوع القانؾف العزؾؼ الستعمق باإلعالـ

ـ خالؿ 2011 أكتؾبخ 16        دافع وزيخ االتراؿ عؽ السذخوع الججيج، يـؾ 
مجاخمة لو أماـ لجشة الثقافة و االتراؿ و الدياحة بالسجمذ الذعبي الؾطشي، مؤكًجا 
أّف مذخوع القانؾف الستعمق باإلعالـ يسكؽ اعتباره نًرا عرخًيا و مدتحجًثا بالكامل، 

و يذكل . وىؾ يؾفخ حساية أفزل لمحياة الخاصة لمسؾاطؽ و ضساف حقو في اإلعالـ
ىحا الشص قفدة ىامة مؽ خالؿ نرو عمى فتح نذاط الدسعي البرخؼ لخأس الساؿ 

 . 2الخاص الجدائخؼ إضافة إلى إنذاء سمظات ضبط مدتقمة

السجمذ الذعبي )ـ شخع نؾاب الغخفة الدفمى لمبخلساف2011 نؾفسبخ 28        بتاريخ 
أثار . مادة132 مادة مؽ بيؽ 51، في مشاقذة السذخوع الحؼ عخؼ تعجيل (الؾطشي

مذخوع القانؾف العزؾؼ الستعمق باإلعالـ نقاشا حادا مؽ قبل مسثمي الذعب وسط 
سؾػ  تبايؽ اآلراء بيؽ مثسؽ لبعض السؾاد وبيؽ مؽ يخػ أّف السذخوع لؼ يأت بالججيج

                                                             
 ، الجدائخ، 3414، العجدالذخوؽ اليؾمي، "فتح الدسعع البرخر تحت رقابة سمطة ضابطة"سسيخة بمعسخؼ، - 1

. ،3 ، ص2011سبتسبخ13
2 - http://www.ministercommunication.gov.dz. Accessed: 20/10/2011. 
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و بالسؾازاة مع عخض نص . 1فتح مجاؿ الدسعي البرخؼ أماـ القظاع الخاص
السذخوع عمى الشؾاب تجسع عذخات الرحفييؽ أماـ مقخ السجمذ الذعبي الؾطشي، في 
شكل وقفة احتجاجية عمى ما تزسشو نص السذخوع مؽ بشؾد يعتبخىا ىؤالء تخاجًعا عؽ 

السحتجؾف مؽ رجاؿ اإلعالـ قالؾا أّف مذخوع القانؾف . 1990مكتدبات قانؾف اإلعالـ 
الججيج مقيج لحخية اإلعالـ، و يغـخ الرحافي بسبالغ خيالية ضخسة يدتحيل عميو 

دفعيا، كسا أعاب الرحفيؾف عمى السذخوع تجاىمو لالنذغاالت الحقيقية و العسل عل 
تخقية السيشة، مزيفيؽ أّنو جاء بسحتؾػ فارغ و شكمي ال يعالج السذاكل الحقيقية لسيشة 

الرحفي، و طالب الرحفيؾف بخد االعتبار لسيشة الرحافة و حق السؾاطؽ في 
.         2اإلعالـ

بيؽ معجلة و ) مادة أخخػ 51 مادة ججيجة و عجلت 63و تزسؽ مذخوع القانؾف 
و مدت التعجيالت التي أدخمت عمى نص مذخوع .  مادة18و تؼ اإلبقاء عمى  (مكخرة

 مبجأ باإلضافة إلى اقتخاح عجد مؽ 13القانؾف السادة الثانية التي أصبحت تتزسؽ 
األحكاـ الججيجة كعجـ قابمية االعتساد لمتشازؿ ووجؾب تخريص كل نذخية دورية 

 بالسائة مؽ السداحات التحخيخية لمسزاميؽ الستعمقة بسشظقة 50جيؾية أو محمية لػ 
 .تغظيتيا الجغخافية

و تزسشت التعجيالت الؾاردة عمى ىحا الشص فتح القظاع الدسعي البرخؼ مؽ اإلعالـ 
الؾطشي و إنذاء سمظتي ضبط مدتقمتيؽ واحجة لمرحافة السكتؾبة وأخخػ لمدسعي 

أما فيسا يخص الرحافة السكتؾبة فجاء . (لتعؾيض السجمذ األعمى للعالـ)البرخؼ 
السذخوع بججيج يخص مشح االعتساد لمرحف حيث لؽ يكؾف ذلػ مؽ صالحيات 

                                                             
1 - http://www.radioalgerie.dz. Accessed :28/11/ 2011 ,17 :08.  

السؾقع االلكتخوني لجخيجة ، عمى "عذخات الرحفيهن يحتجهن أمام البخلسان"ب، .عبج هللا - 2
  .2011نؾفسبخ 28 تاريخ الترفح http://www.elbilad.netالبالد
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اإلدارة أو وزارة العجؿ و إنسا سيكؾف مؽ صالحيات سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة 
. التي جاءت لتعؾيض السجمذ األعمى للعالـ

 1.الستعمق باإلعالم05-12القانهن العزهر : السطمب الثانع

 في فرمو األوؿ بسسارسة الشذاط 05-12يتعمق الباب الخابع مؽ القانؾف العزؾؼ -
الدسعي البرخؼ، كسا استحجث ىيئة ججيجة لزبط الشذاط الدسعي البرخؼ والستسثمة 

  .في سمظة ضبط الدسعي البرخؼ في الفرل الثاني

يقرج بالشذاط الدسعي البرخؼ في مفيـؾ ىحا القانؾف العزؾؼ، كل ما يؾضع تحت -
ترخؼ الجسيؾر أو فئة مشو عؽ طخيق االتراؿ الالسمكي، أو بث إشارات أو 

عالمات أو أشكاؿ مخسؾمة أو صؾر أو أصؾات أو رسائل مختمفة ال يكؽ ليا طابع 
. السخاسمة الخاصة

ويعتبخ نذاط الدسعي البرخؼ ميسة ذات خجمة عسؾمية، وتديخ سمظة ضبط -
.    الدسعي البرخؼ عمى ضبط مسارسة الشذاط الدسعي البرخؼ في الجدائخ

 2.الستعمق بالشذاط الدسعع البرخر 04-14القانهن : السطمب الثالث

ييجؼ ىحا القانؾف إلى تحجيج القؾاعج الستعمقة بسسارسة الشذاط الدسعي البرخؼ -
حيث يقرج باالتراؿ الدسعي البرخؼ، كل ما يقجـ لمجسيؾر مؽ خجمات .وتشغيسو

، 1السادتاف)إذاعية وتمفدية ميسا كانت كيفيات بثيا بؾاسظة اليختد أو الكابل أو الداتل
7 .)

 

                                                             
. 27،28ذ، ص.س.، ـ56-58 السهاد الستعمق باالعالـ،05-12القانؾف العزؾؼ -  1
. 19-6، صذ.س.م الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ، 04-14قانؾف - 2
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: شخوط مسارسة الشذاط الدسعي البرخؼ في الجدائخ-

يسارس الشذاط الدسعي البرخؼ مؽ طخؼ األشخاص السعشؾية التي تدتغل خجمت -
االتراؿ الدسعي البرخؼ التابعة لمقظاع العسؾمي، ومؤسدات وىيئات وأجيدت 

القظاع العسؾمي السخخص ليا، والسؤسدات والذخكات التي تخزع لمقانؾف الجدائخؼ 
(. 3السادة)السخخص ليا

تشغؼ خجمات الدسعي البرخؼ التابعة لمقظاع العسؾمي في شكل قشؾات عامة وقشؾات -
مؾضؾعاتية، ويقرج بيحه األخيخة بخامج تمفديؾنية أو سسعية تتسحؾر حؾؿ مؾضؾع أو 

(. 7، 4السادتاف)عجة مؾاضيع

تتسثل خجمات االتراؿ الدسعي البرخؼ في، : خجمات االتراؿ الدسعي البرخؼ -
خجمات االتراؿ الدسعي البرخؼ التابعة لمقظاع العسؾمي وخجمات االتراؿ الدسعي 

(. 17،8السادتاف)البرخؼ السخخرة

: رخرة إنذاء خجمة اتراؿ سسعي برخؼ، شخوطيا وأجاليا-

يجب أف تتؾفخ في الستخشحيؽ السؤىميؽ إلنذاء خجمات االتراؿ الدسعي البرخؼ -
السؾضؾعاتية مجسؾعة مؽ الذخوط، نحكخ مشيا ثبؾت خزؾع الذخرية السعشؾية 

لمقانؾف الجدائخؼ، مع ثبؾت حيازة جسيع السداىسيؽ لمجشدية الجدائخية، أ، يكؾف رأس 
ماليا االجتساعي وطشيا خالرا مع ثبؾت مرجر األمؾاؿ السدتثسخة، بسعشى شفافية 

(. 19السادة)...القؾاعج السالية

، العقج الحؼ مؽ خاللو - تذكل الخخرة التي تقجميا الدمظة السانحة بسؾجب مخسـؾ
تشذأ خجمة لالتراؿ الدسعي البرخؼ السؾضؾعاتية، ويتؼ تشفيح اإلجخاء الستعمق بسشح 
الخخرة مؽ طخؼ سمظة ضبط الدسعي البرخؼ بؾاسظة إعالف التخشح، ويجب أف 

تتزسؽ دراسة ممف التخشح مؽ طخؼ سمظة ضبط الدسعي البرخؼ، االستساع العمشي 
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كسا يتختب لسشح الخخرة دفع مقابل . لمستخشحيؽ الحيؽ استؾفؾا الذخوط
(. 26، 25، 21، 20السؾاد)مالي

سشة الستغالؿ خجمت بث التمفديؾني، 12تحجد مجة الخخرة السدمسة باثشتي عذخة -
يحجد أجل الذخوع في استغالؿ خجمت االتراؿ . سشؾات لخجمت بث إذاعي6وست

أشيخ بالشدبة 6 بالشدبة لخجمت البث التمفديؾني، وستت1الدسعي البرخؼ بدشة واحجة
تدحب الخخرة مؽ السدتفيج تمقائيا في حالة عجـ احتخاـ ىحه . لخجمت البث اإلذاعي

 مع الييئة العسؾمية إبخاـ العقجاآلجاؿ، ويبجأ سخياف ىحه اآلجاؿ ابتجاءا مؽ تاريخ 
(. 37، 32، 31، 27السؾاد)السكمفة بالبث اإلذاعي والتمفدؼ 

: بعض شخوط استعساؿ الخخرة-

إبخام اتفاقية بين يتختب عمى مشح الخخرة إلنذاء خجمت اتراؿ سسعي برخؼ -
(. 40السادة)سمظة ضبط الدسعي البرخؼ والسدتفيج

الرادر بسخسـؾ بعج رأؼ سمظة الزبط الدسعي البرخؼ، دفتخ الذخوط العامة يحجد -
(. 47السادة)القؾاعج العامة السفخوضة عمى كل خجمت لمبث التمفديؾني أو لمبث اإلذاعي

ال يسكؽ تدميؼ رخرة ثانية الستغالؿ خجمت بث إذاعي أو بث تمفديؾني، لشفذ -
الذخص السعشؾؼ السدتفيج مؽ رخرة استغالؿ خجمة اتراؿ سسعي 

(. 46السادة)برخؼ 

 الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ، خررو 04-14الباب الخابع مؽ القانؾف - 
السذخع في فرمو األوؿ لالداع القانؾني الستعمق بكل مشتؾج سسعي برخؼ يبث 
لمجسيؾر،أما الفرل الثاني فيتعمق باألرشفة الدسعية البرخية، حيث تشذأ ىيأت 

إلى 89السؾاد مؽ )عسؾمية تكل بجسع األرشيف الدسعي البرخؼ ومعالجتو وتدييخىا
97 .)
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الباب الخامذ مؽ نفذ القانؾف متعمق بالعقؾبات اإلدارية التي تؾقعيا سمظة ضبط -
(.  106إلى 89السؾاد مؽ )الدسعي البرخؼ، والستعمقة بسخالفة أحكاـ ىحا القانؾف 

أما الباب الدادس فيتعمق باألحكاـ الجدائية والعقؾبات الستختبة عؽ مخالفة أحكاـ ىحا –
السؾاد مؽ ).القانؾف والقؾانيؽ ذات الرمة، والتي تؾقعيا الجية القزائية السخترة

(. 111إلى 107

 .سمطة الزبط الدسعع البرخر : السطمب الخابع 

 الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ، تحجد 04-14 مؽ القانؾف 53و52وفقا لمسادتيؽ -
مياـ وصالحيات وتذكيمة وسيخ سمظة ضبط الدسعي البرخؼ السشذأة بسؾجب أحكاـ 

 الستعمق باإلعالـ ويحجد مقخىا بالجدائخ 05-12 مؽ القانؾف العزؾؼ رقؼ 64السادة 
 1.العاصسة

 2:تذكيمة وتشغيؼ وسيخ سمظة ضبط الدسعي البرخؼ -

، عيؽ أعزاء سمظة ضبط الدسعي 178-16بسؾجب السخسـؾ الخئاسي رقؼ-
حيث تتذكل .  تسارس سمظة ضبط الدسعي البرخؼ مياميا باستقاللية تامة3.البرخؼ 

( 9)سمظة ضبط الدسعي البرخؼ التي يتخأسيا الديج زواوؼ بؽ حسادؼ، مؽ تدعة
أعزاء، يتؼ اختيارىؼ بشاءا كفاءتيؼ وخبختيا واىتساميؼ بالشذاط الدسعي البرخؼ، 

:  ويعيشؾا بسخسـؾ رئاسي عمى الشحؾ اآلتي

. أعزاء مؽ بيشيؼ الخئيذ، يختارىؼ رئيذ الجسيؾرية5خسدة-

                                                             
. 14صذ، .س.م الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ، 04-14القانؾف -  1
. 17-15ذ، ص.س.ـ، 58، 57 الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ،السؾاد04-14القانؾف -  2
 يتزسن تعيين أعزاء سمطة ضبط الدسعع 178-16مخسهم رئاسع رقمالجخيجة الخسسية لمجسيخية الجدائخية،-  3

. 3، ص2016يؾنيؾ19، السظبعة الخسسية، الجدائخ، 36العجدالبرخر،
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.  غيخ بخلسانييؽ يقتخحيسا رئيذ مجمذ األمة2عزؾاف-

.  غيخ بخلسانييؽ يقتخحيسا رئيذ السجمذ الذعبي الؾطشي2عزؾاف-

 1:مياـ وصالحيات سمظة ضبط الدسعي البرخؼ -

: تقـؾ سمظة ضبط الدسعي البرخؼ بسجسؾعة مؽ السياـ نحكخ مشيا-

الديخ عمى حخيات مسارسة الشذاط الدسعي البرخؼ، الديخ عمى ضساف -
. الخ...السؾضؾعية والذفافية، الديخ عمى احتخاـ التعبيخ التعجدؼ لتيارات الفكخ والخأؼ

كسا تتستع سمظة ضبط الدسعي البرخؼ قرج أداء مياميا بسجسؾعة مؽ -
في مجاؿ الزبط، في مجاؿ السخاقبة، في السجاؿ :الرالحيات في السجالت اآلتية

.  االستذارؼ، في مجاؿ تدؾية الشداعات

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             
. 15-14ذ، ص.س.، ـ54/56السهاد الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ،04-14قانؾف -  1
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 :أاتسة

     يشبغي اإلشارة إلى الرعؾبات السختبظة بالتسييد بيؽ أنؾاع القؾاعج القانؾنية التي 
تشغؼ مجااًل حيؾيًا كاإلعالـ و الحؼ تتجاخل فيو جل نذاطات اإلنداف و السؤسدات 
االجتساعية و الدياسية الحجيثة، و مّسا يديج في تعقيج عسمية التسييد ىحه التظؾرات 
 لقج. التكشؾلؾجية الحجيثة، التي تعسل عمى تغييخ العالقة التقميجية بيؽ السخسل و الستمقي

 في بشيؾية تغييخات السشغؾمة، ىحه في الخئيذ العشرخ بؾصفيا اإلنتخنت، أحجثت
.  افتخاضية إعالمية تعجدية السجاؿ لقياـ وفِدحَ  عاـ، بذكل اإلعالـ خخيظة

     مثال فإف التظبيقات اإلعالمية السدتحجثة عمى غخار صحافة االنتخنيت و مؾاقع 
 عمى القجرة أكدبت السدتقبل -تفاعمية أدوات مؽ تستمكو بسا- التؾاصل االجتساعي

 يدعى أصبح الجسيؾر بحيث االترالية، العسمية في فاعمية األكثخ الشذظة السذاركة
 بعجما مع السخسل، الخسائل وتبادؿ مشيا، السشاسب واختيار السعمؾمات عمى لمحرؾؿ

 بيؽ أف التسييد إلى يحىب مؽ وىشاؾ لمسعمؾمات، متمق مجخد الدابق في دوره كاف
 ىحه الؾسائل، استخجاـ عل في متعجدة، حاالت في صعباً  أصبح قج والستمقي السخسل

.      السعمؾمات إلى لمؾصؾؿ الدخيع الظخيق ىيأت التي
لمرحفييؽ و  نذخ وكسشرة ميسة اتراالت كتكشؾلؾجيا اإلنتخنت بخوز      إف
ججيجة كرعؾبة تحجيج ىؾية مختكبي الجخائؼ االلكتخونية  قانؾنية تعقيجات يخمق السجونيؽ
التذييخ، اإلىانة و اإلساءة، التعجؼ عمى الحياة الخاصة، التحخيض و : مؽ مثل

لكؽ يجب وضع تذخيعات .  الخ...الجعؾة إلى العشف و الكخاىية، جخائؼ السمكية الفكخية
إعالمية شاممة لمتشغيسيؽ القانؾني و األخالقي لمديؾلة اإلعالمية، عمى السدتؾيات 

لتجاوؿ السعمؾمات  الحاكسة السبادغ تبقى أف كسا يجب. الجولية، اإلقميسية و السحمية
سائجة أو  إعالمية يعسل في وسيمة الرحفي كاف إذا ما عمى أف نعتسج يجب فال ثابتة،
 التي السبادغ يتبعؾا أف والسذخعيؽ القزاة عمى  ويتعيؽ مجونة، بشذخ يقـؾ أو تقميجية
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 أو االنتساء عؽ الشغخ بغض السعخفة في الشاس وحق الرحافة طؾيل زمؽ مشح حست
  .السدتخجمة الؾسيمة

     في ذات الدياؽ تججر بشا اإلشارة إلى التخمف في وتيخة تظؾر التذخيعات 
اإلعالمية مقارنة بتظؾر تكشؾلؾجيا السعمؾمات بذكل عاـ، و إلى حالة الخكؾد عمى 
مدتؾػ التذخيعات اإلعالمية في الجدائخ التي تعج متخمفة عؽ طبيعة التذخيعات 

حتى الشص القانؾني الحؼ ارتقب صجوره ألكثخ مؽ عذخيؽ . اإلعالمية الحجيثة
، جاء مذؾىا و مخيبا لتظمعات ( الستعمق باإلعالـ05-12القانؾف العزؾؼ )سشة

السشذغميؽ بقظاع اإلعالـ و االتراؿ مؽ صحفييؽ و باحثيؽ، حيث اقترخ فقط عمى 
 ويبقى .ستة مؾاد قانؾنية الغيخ لمحجيث عؽ تشغيؼ الفزاء االلكتخوني في الجدائخ

 الخغؼ وعمى لؾسائط االتراؿ في السجتسع الرحيح الجور حؾؿ اختالؼدائسا ىشاؾ 
 الرحافة ومدؤوليات امتيازات تحجد معاييخ ىشاؾ فإف االختالفات، ىحه وجؾد مؽ

 . الحخ السجتسع في الحخة
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 :قائسة السرادر والسخاجع

 .بالمغة العخبية: أوال

 :الكتب- أ

قخاءة : التذخرعات اإلعالمية، ابخاىيؼ عبج هللا السدمسي ،إبخاىيؼ عبج هللا السدمسي .1

، دار الفكخ نقجية لألسذ الجستهررة و القانهنية التع تحكم أداء وسائل اإلعالم

 .2004العخبي، القاىخة، 

العخبي لمشذخ والتؾزيع،  ،إدارة السؤسدات الرحفيةعبج هللا السدمسي، ابخاىيؼ  .2

 .القاىخة

مظابع األىخاـ مقجمة إلى وسائل االترال، وديع فمدظيؽ، : إدوارد واكيؽ، تخجسة .3

 .1981التجارية، القاىخة، 

الحخرات العسهمية و حقهق اإلندان فع الجدائخ من أالل الظاىخ بؽ خخؼ ّللّا،  .4

الخمفيات : األزمة الجدائخرة: ، في كتابدراسة مقارنة:1989 و 1976دستهرر 

، سمدمة كتب السدتقبل العخبي، الدياسية و االجتساعية و االقترادية و الثقافية

 .1996، بيخوت، 1مخكد دراسات الؾحجة العخبية، ط

، مشذؾرات 1طالبث التمفدرهنع واإلذاعع والبث الفزائع، القاضي أنظؾاف الشاشف،  .5

 .2003الحمبي الحقؾقية، بيخوت، 
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، األىالي 1ط، اإلعالم فع العالم العخبع و الغخبالّمجشة العخبية لحقؾؽ اإلنداف،  .6

. 2004لمشذخ و التؾزيع، دمذق، 

 .1990، دار الثقافة لمشذخ و التؾزيع، القاىخة، فمدفة األأالقإماـ عبج الفتاح إماـ،  .7

، دار الذخوؽ، عّساف، 1ط حخب السحطات الفزائية، 2000عامإياد شاكخ البكخؼ،  .8

1998. 

، دور وسائل االترال فع صشع القخارات فع الهطن العخبعبديؾني إبخاىيؼ حسادة،  .9

 .1993مخكد دراسات الؾحجة العخبية، بيخوت، 

حخرة الرحافة وفق تذخرعات جسههررة مرخ جساؿ الجيؽ العظيفي،  .10

 .1974، مظابع األىخاـ التجارية، القاىخة، 2،طالعخبية

ديؾاف الهظائف، الهياكل، األدوار، :مؤسدات اإلعالم واالترالجساؿ العيفة،  .11

 .2010السظبؾعات الجامعية، الجدائخ، 

 .2005، (ف.ـ.د)ليمى زيجاف، :  تخجسةالتحقيق الرحفع،جؾف أولساف،  .12

، السجسع 1طتاررخ العسل اإلذاعع، حدؽ صاغية، : جيؽ سيتؾف، تخجسة .13

. 1993الثقافي، أبؾ عبي، 

، الجار السرخية 4ط، أأالقيات العسل اإلعالمعحدؽ عساد مكاوؼ،  .14

 .2006المبشانية، القاىخة، 

، دار الكتاب 1، طقهانين وأأالقيات العسل اإلعالمعحدشي دمحم نرخ،  .15

 .2010 العخبية الستحجة، اإلماراتالجامعي، 
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، ديؾاف السظبؾعات (ط.د)، مجأل لعمهم اإلعالم و االترالزىيخ إحجادف،  .16

 .2002الجامعية، الجدائخ، 

التشعيم القانهنع لحخرة اإلعالم السخئع والسدسهع، سعجؼ دمحم الخظيب،  .17

 .2009مشذؾرات الجبمي الحقؾقية، بيخوت، ، 1ط

 .2003 مكتبة الفالح، الكؾيت، ،أأالقيات اإلعالم سميساف صالح، .18

دار الكتاب الجامعي، بيخوت، ، 1طاقتراديات اإلعالم، سياـ الذجيخؼ،  .19
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