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تمـــــــــهيد 

يتمثل دور الصحافة في أي مجتمع ديمقراطي في تمكين المواط''نين من مراقب''ة
و تقييم نشاط القائمين على إدارة شؤون بالدهم حتى يتسنى لهم المش''اركة في
تس''ييرها. لكن، ال يمكن أن يتحق''ق ذل''ك، دون ت''وفر الش''روط الض''رورية لت''دفق
المعلومات بين وسائل اإلعالم و بين الس''لطات العمومي''ة بم''ا يس''مح بالش''فافية
في تس''يير الش''ؤون العام''ة للبالد. إذ، تس''مح الش''فافية في س''ريان و ت''دفق
المعلومات بين المواطن و الدولة، بوجود الثقة و التواصل بين الطرفين من خالل

حرية الصحافة في إطار تكريس الحق في اإلعالم.

و انطالق''ا مم''ا س''بق، ف''إن دول''ة الق''انون ملزم''ة بتوف''ير المن''اخ ال''ذي يس''مح
للصحفيين بالبحث وبنشر المعلومات بم''ا يمكن ك''ذلك المواط''نين، من الحص''ول
عليها بصفة كاملة و موضوعية في إطار تكريس الديمقراطية' و الش''فافية. وه''ذا،



 والحريةال يكون إال بتوفر الشروط التنظيمية و القانونية التي من شأنها ض''مان 
 للعمل الصحفي.المسؤولية

و في هذا اإلطار، انتقل النظام القانوني الجزائري الذي يؤطر النش''اط الص''حفي
1990 من ق''انون اإلعالم لع''ام 14من إقراره لتعددية اإلعالمية من خالل الم''ادة 

.إذ، يمثل2012إلى تنظيم المشهد اإلعالمي بإصدار القانون العضوي إلعالم لعام 
هذا القانون نقلة نوعي''ة في اجته''اد المش''رع الجزائ''ري ب''الرقي بمهن''ة الص''حافة
بإقراره ألول مرة بحرية الصحافة في المادة األولى منه في إطار ح''ق الم''واطن

في اإلعالم. 

وعلى ض''وء ذل''ك، س''نتناول على م''دار سداس''ي كام''ل، أهم األط''ر التنظيمي''ة و
القانوني''ة ال''تي تحكم الح''ق في اإلعالم بالنس''بة لص''حافة المكتوب''ة،' الس''معي
البصري و االنترنت في الجزائر. وذلك، من خالل  التطرق إلى العناصر التنظيمي''ة
التي تؤطر العمل الصحفي عبر مختلف مراحل ص''ناعة، نق''ل و اس''تقبال الخ''بر .
بإضافة، إلى حرياته و مسؤولياته، على ضوء التحوالت التي تعرفه''ا المهن''ة بفع''ل

تطور تكنولوجيات االتصال.

وعليه، تتمثل محاور دراستنا، في:
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و من أجل ذلك، تم توزيع محاور المحاضرات على الشكل اآلتي: 

عـــــــــددمحاور المقياس/   خالل السداسي 
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Iمدخل إلى الحق في اإلعالم  . 

  بمدى وجود نظام سياسي ديمقراطي قادر على1تقترن مسألة حرية الصحافة
 من أح''داث و أخب''اردور من ح''ولهمتمكين المواطنين من اإلطالع على كل م''ا ي''

تسمح لهم من تكوين معرفة سياسية، اقتصادية أو غيرها.  و في هذا الصدد،' يبرز
لن''ا دور وس''ائل اإلعالم في إح''داث التواص''ل بين الح''اكم و المحك''وم من خالل
تمكينها من الوصول إلى مص'ادر المعلوم'ات كش'رط لتك''ريس الح''ق في اإلعالم

الذي يعتبر من  أهم مبادئ ممارسة الديمقراطية.

الحق في اإلعالم و المبادئ السياسية لممارسة الديمقراطية.1

ال يمكننا تناول الحق في اإلعالم دون التط''رق إلى المب''ادئ األساس''ية الض''رورية
في ممارسة الديمقراطية. إذ، ال يمكن لصحافة أن تكون في خدم'ة الديمقراطي'ة
دون توفر الشروط الضرورية لتدفق المعلومات بينه''ا و بين الس''لطات العمومي''ة
بما يسمح بالشفافية في تسيير الشؤون العامة. وعليه، ال بد من تحق''ق عنص''رين

. الحرياتو الحقوق أساسين في ممارسة الديمقراطية وهما احترام 

وفي هذا الموضوع، يع''ني الح''ق في اإلعالم ح''ق ك''ل ف''رد في المعلوم''ة أي في
معرفة ما يجري من حوله من أحداث، الذي، يرتبط بوجود عنصر الحري''ة بالنس''بة
للمرسل وللمستقبل. ومن هن''ا، يح''ق للص''حفيين أن يتمتع''وا بالحري''ة في البحث



عن المعلومات و نقلها. كما، يح''ق لمواط''نين أيض''ا، تلقي تل''ك المعلوم''ات بك''ل
حرية من خالل الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تحرير ك''ل قن''وات االتص''ال

الصحافة المكتوبة، اإلذاعة و التلفزيون و انترنت.

وبالتالي، هناك ترابط بين عمل الصحفي في سعيه نحو البحث عن الحقيقة و حق
المواطن في معرفة تلك الحقيقة. كما، يرتبط بتوفر ش''رط الحري''ة في الوص''ول

إلى المعلومات. 

Robertوفي ه'''ذا اإلط'''ار، ي'''ولي الب'''احث روبارده'''ال  DAHL" في كتاب'''ه 
 أهمية كبرى لحق المواطنين في الحصول على ك''ل المعلوم''ات"،الديمقراطية
ألنها تساعدهم على تكــوين تربيــة سياســية تســمح لهمالتي تخصهم «

  »2 بالفهم و المشاركة في شؤون البالد

و إنطالقا مما سبق، يسمح تدفق المعلومات  بين المواطن و الدولة، بوجود الثقة
،ال''تي تمس''ح لمواط''نينالشــفافية و التواص''ل بين الط''رفين ألج''ل إض''فاء 

باكتساب معرفة و ثقافة سياس''ية ح''ول كيفي''ة تس''يير ش''ؤون دولتهم. و بالت''الي،
المشاركة في تس''ييرها. لكنه''ا، تبقى مرتبط''ة بحري''ة الص''حافة كش''رط لتجس''يد

الحق في اإلعالم في إطار دولة القانون التي تتعالى فيها سلطة القانون. 

وبالتالي، فوحده القانون ه''و ال''ذي يض''من حري''ة الص''حافة و ح''ق الم''واطن في
اإلعالم.كما،ال يمكن احترام الحريات األساسية كحرية التعبير و اآلراء إال في دول''ة

القانون و التي هي أساس أي نظام ديمقراطي.

و علي'''ه، ف''الحق في اإلعالم من أساس'''يات الممارس''ة الديمقراطي''ة من خالل
الس''ماح لمختل''ف وس''ائل اإلعالم ب''إعالم المواط''نين من خالل توف''ير المن''اخ
السياسي، القانوني و االقتصادي الكفيل بتوفير الشروط الضرورية لذلك. أهمه''ا،

تحرير الدولة لكل قنوات االتصال من أجل تنويع مصادر إعالم المواطن.

الحــق في ل''ذلك، أدرجت النص''وص' القانوني''ة المتعلق''ة ب''إعالم في الجزائ''ر، 
 من أول ق''انون إعالم  تع''ددي ع''ام2 و ه''و م''ا نص''ت علي''ه الم''ادة اإلعالم

الحق في اإلعالم يجســده حــق المــواطن في االطالع بصــفة« ،1990
كاملــة و موضــوعية على الوقــائع  و اآلراء الــتي تهم المجتمــع على
الصــعيدين الوطــني والــدولي وحــق مشــاركته في اإلعالم بممارســة
ــير طبقــا لمــواد : ــرأي و التعب ــات األساســية في التفكــير و ال الحري

و ه'و ، م'ا نص'ت علي'ه أيض'ا الم'ادةـ. »19893 من دـستور   40 و 35،36،39
.  لكنه، خالفا للقانون السابق، فهو يق''ر2012 من قانون العضوي لإلعالم لعام 1

 يهدف هذا الق''انون« بحرية الصحافة :ألول مرة في تاريخ الصحافة الجزائرية 
العضوي إلى تحديد المب''ادئ و القواع''د ال''تي تحكم ممارس''ة الح''ق في اإلعالم و

.4 يم'ارس نش'اط اإلعالم بك'ل حري'ة»«  من'ه 2 » و تؤك'د الم'ادة  حري'ة الص'حافة
لكن، وضعت المادة نفسها، مجموعة من الحدود على تلك الحرية من أجل إضفاء



المسؤولية في العمل الصحفي من خالل إقرار احترام  متطلب''ات النظ''ام الع''ام،
.5متطلبات أمن الدولة و الدفاع الوطني و المصالح االقتصادية إلى غير ذلك

و انطالقا مما سبق، أقر التشريع الجزائري، بحق إعالم المواطن بكل ما يدور من
حوله من أحداث سياسية، اقتصادية، اجتماعي''ة أو ثقافي''ة. لكن، كم''ا أش''ارنا إلي''ه
س''ابقا، يتجس''د الح''ق في اإلعالم من خالل تمكين الص''حفيين من الوص''ول إلى

 و1990 من ق''انون اإلعالم لع''ام 36 و 35المعلوم''ة وه''و م''ا أقرت''ه الم''ادتين 
  و ه''ذا م''ا س''وف نتط''رق إلي''ه2012 من قانون اإلعالم لع''ام 84 و83المادتين 

الحقا. 

 أهم ش''رطين في ممارس''ة الديمقراطي''ة في دول''ةالحرية و الحقوعليه، يبقى 
  و دور الدول''ة فيحــق كــل فــرد في معرفــة الحقيقةالق''انون من خالل 

ــل إضــفاءتس''هيل  ــواطن من أج ــا و بين  الم ــات بينه ــدفق المعلوم ت
في ك''لحريــة التعبــير  و ال''تي، ال يمكن أن تتحق''ق دون وج''ود الشــفافية .

الحريــة في البحث عن المعلومــةقن''وات االتص''ال من خالل منح للص''حفي 
نقلها أيضا بكــل و في التعبير عنها بكل حرية. و كذلك، والوصول إليها

 أي من خالل تحري''رحريــة في االتصـال للمواطن بكل ما تتض''منه من حرية 
كل قنوات االتصال من : ص''حف، قن''وات تلفزيوني''ة، االن''ترنت، مط''ابع و وك''االت
اإلشهار...الخ ألجل التواصل بين كل األطراف الفاعل''ة في المجتم''ع به''دف خل''ق
مناخ للنقاش العمومي من خالل تسهيل تدفق المعلوم''ات. وانطالق''ا مم''ا س''بق،
يرتبط الحق في اإلعالم توفر شرط الحرية في البحث،' إرس''ال و نق''ل المعلوم''ة

إلى المواطن بما يستجيب' لممارسة الديمقراطية. 

وعلي''ه، يتمح''ور دور الق''انون في  ه''ذا المقي''اس في ت''أطير و تنظيم الح''ق في
اإلعالم بما يحمي مجموع الحقوق و الحريات األساسية في ممارسة الديمقراطية'

مع اآلخذ بعين التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات االتصال. 

وعليه، يمكن حصر تلك المبادئ فيما يلي: 

 :  يعت''بر ه''ذا المب''دأ، من أساس''يات ممارس''ةحريــة التعبــير و الفكر.1
الديمقراطي''ة'  و أكثره''ا ش''مولية. إذ،  تتمح''ور في منح الحري''ة لك''ل ف''رد
لتعبير عن رأيه، توجهاته و معتقداته دون عراقيل سواء تعلق األم''ر بمج''ال
الصحافة، الس''نيما، الطباع'ة أو إص''دار المؤلف'ات ...  .  وفي ه'ذا اإلط'ار،

نصت العديد من المواثيق الدولية و اإلقليمية على هذا الحق من خالل:
لكل إنســان الحــق«  من اإلعالن العالمي لحق''وق اإلنس''ان: 19 المادة -

في حرية الرأي    و حريـة التعبـير  و هـذا الحـق يتضـمن حريــة
ــل ــدخل، و أم يلتمس  و يتلقى و ينقـ ــدون تـ ــاق اآلراء بـ اعتنـ



المعلومـــات  و األفكـــار من خالل أي وســـيلة إعالميـــة و بغض
6»النظر عن الحدود السياسية

 نوفم''بر4 من المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان الموقع عليها 10 المادة -
1950،

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الموقع عليه''ا من ط''رف13المادة -
 من الميث''اق اإلف''ريقي لحق''وق9.  و أخ''يرا،  الم''ادة 1969 دولة ع''ام 12

.  لكن، وضعت تلك النصوص1981 جويلية27اإلنسان  الموقع عليه بتاريخ 
بعض الحدود على تلك حرية تتعلق ب''األمن الق''ومي أو الوط''ني ، الحري''ات

7الفردية و النظام  العام

اإلعالم- في  إذ  8  الحق  الديمقراطية،  المجتمعات   كل  في  ضروري  حق    :
يتمثل في تمكين الجمي''ع من اإلطالع على األح''داث و الوق''ائع ال''تي ت''دور من

حولهم  وكذلك كل اآلراء و توجه'ات في إط''ار حري'ة ت'دفق المعلوم'ات بين
الم''واطن و بين الدول''ة بم''ا يس''مح بمعرف''ة و فهم الش''ؤون العام''ة

لكن بشرط أن تقدم تلك الوقائع بطريقة واضحة و« للبالد. 
.كم'ا،9»مفهوـمة ـحتى ال يتم اـستغالله   لـصالح بعض األـطراف 

الوصــول إلى مصــدرفي:شــرط الحريــة يرتب''ط ه''ذا الح''ق بم''دى وج''ود 
المعلومات  و  في االتصال.

:اعت''بره  روب''رت ده''ال  الحق في الوصــول إلى مصــدر المعلومــات-
Robert  DAHAL" من أهم شروط و دع''ائمالديمقراطية   في كتابه ،"

ممارسة الديمقراطية انطالقا من حق المواطن في اإلعالم الذي تضمنه له
الدولة من اجل معرفة ما يح''دث من حول''ه من أح''داث. و ه''و، م''ا يرتب''ط
حسب نفس الكاتب بمدى تدفق المعلومات من الدولة إلى المواطن.و في
هذا الموضوع، أصدرت بعض ال''دول ق''وانين تض''من ه''ذا الح''ق على غ''رار

10Officialدول''ة تايالن''د من خالل ق''انون خ''اص بالمعلوم''ات الرس''مية
InformationAct.الذي يحدد مجاالت و حدود استغالل المعلوم''ات الرس''مية ،

24كذلك، كما هو الحال، بالنس''بة لق''انون األساس''ي التونس''ي الم''ؤرخ في  
 .بالنس'بة لجزائ'ر،11   المتعل'ق ب'الحق في النف'اذ إلى المعلوم'ة2016م'ارس 

فإن البيئة القانونية تفتقد إلى مثل تلك القوانين لكنها أدرجته في الق''وانين
 من الق''انون العض''وي رقم84 و 83الخاص''ة ب''اإلعالم من خالل الم''ادتين 

 الهيئ''ات و المؤسس''ات83 المتعل''ق ب''اإلعالم. إذ، أل''زمت الم''ادة 12-05
بتزويد الصحفي بالمعلومات بما يتماشى مع ح''ق ك''ل م''واطن في اإلعالم.

 من القانون نفسه، حددت الح''االت ال''تي يبط''ل فيه''ا ه''ذا84لكن، المادة 
.  لكن، تت'وفر بيئتن'ا12الح'ق و المتعلق'ة بأس'رار ال'دفاع و األمن و غيره'ا

 من10القانوني''ة على نص ق''انوني يض''من ه''ذا الح''ق من خالل الم''ادة 
 المنظم للعالق'''ات بين1988 الص'''ادر في ع'''ام 131-88مرس'''وم رقم 



اإلدارة و  بطبيعة13المواطن  العموم  على  مرتبطا  تطبيقها  يبقى  كما،   .
الثقافة االتصالية السائدة في المجتمع.

  حرية االتصال: -
تتمثل حرية االتصال في إرسال،  نقل األفكار و تلقيها و التواصل مع اآلخ''ر
بكل حري'ة مهم'ا ك'انت الوس'يلة المس'تعملة في ذل'ك. و في ه'ذا اإلط'ار،
سمحت االنترنت باعتبارها شبكة عالمية التص''ال بحري''ة اك''بر لتواص''ل بين

األفراد دون عراقيل جغرافية أو أخرى.  
 على1948 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 19كما، نصت المادة 

حرية التعبير       و االتصال:  « لكل إنسان الحق في حرية ال''رأي و حري''ة
التعبير. و هذا الحق،  يتضمن حرية اعتناق اآلراء ب''دون ت''دخل و أن يلتمس
و يتلقى و ينقل المعلومات و األفك''ار من خالل أي وس''يلة إعالمي''ة و بغض

14 » النظر عن الحدود السياسية

: تتمثل في حرية االتصال من خالل تعدد قنوات تدفقالتعددية اإلعالمية-
و سريان المعلومات وكذلك، في مجموع الضمانات التي تس''مح بتش''جيعها
كمساعدات الدولة و منع ظاهرة تمركز وسائل اإلعالم. بإضافة إلى، حري''ة
إنشاء المؤسسات اإلعالمية التي تعكس توجهات و آراء متنوعة، الض''رورية
في أي مجتمع ديمقراطي. لذلك، يعد تع''دد الص''حف، القن''وات التلفزيوني''ة
و مواق''''ع اإلخباري''''ة اإللكتروني''''ة إال مظه''''را من مظ''''اهر التعددي''''ة
اإلعالمية.لكنها، ال تعني بضرورة وجود حرية الصحافة. و في هذا الموضوع،

 أهم مكس''ب ألنه''ا س''محت'1990 من ق''انون اإلعالم لع''ام 14تعد المادة 
ألول مرة في تاريخ اإلعالم بالجزائر بالتعددي''ة اإلعالمي''ة من خالل إقراره''ا

ــحافةبحري''ة إص''دار النش''ريات مم''ا س''مح بميالد م''ا ي''دعى ب " الص
" تعكس أهم األقطاب الحزبي''ة و السياس''ية الس''ائدة من''ذ أولالمستقلة

. كما، اقر قانون العضوي إلعالم بنفس المكس''ب1989دستور تعددي عام 
 من''ه. لكن''ه، أض''اف مكس''با آخ''ر في ت''اريخ اإلعالم11من خالل الم''ادة 

 منه.  61الجزائري وهو فتح مجال السمعي البصري من خالل المادة 
ــريعية.2 ــة و في النصــوص التش ــق الدولي ــة الصــحافة في المواثي حري

:الوطنية

يدفعنا الحديث' عن حرية الص''حافة، إلى تن''اول حري''ة التعب''ير كمب''دأ أساس''ي في
ممارسة الديمقراطية، فوس''ائل اإلعالم م''ا هي إال أداة لتمكين األف''راد، المجتم''ع



والمدني أو األحزاب و الدولة أيضا من التعبير عن مواقفهم، آرائهم و توجه''اتهم. 
في هذا اإلطار، ال بد من توفير األطر القانونية لحرية التعبير       و الرأي دون أن
يكون لذلك مساس بالحرية نفسها و بحرية اآلخ''رين. فحريتن''ا، تنتهي عن''دما تب''دأ
حرية اآلخرين. لهذا، وجدت عدة معاهدات دولية، ، إقليمي''ة و وطني''ة لتنظيم تل''ك
الحرية  تمثل  مرجعية أساسية و قانوني''ة لممارس''ة حري''ة التعب''ير  باعتباره''ا من

أساسيات ممارسة الديمقراطية.

 ماي من ك''ل ع''ام خالل اجتم''اع3لذلك، أدرجت حرية الصحافة كيوم عالمي في 
. كم''ا، تم إدراجه''ا في1993الجمعي''ة العام''ة لألمم المتح''دة' في ش''هر ديس''مبر 

 تخلي''دا لمناس''بة2013 أكتوبر إبت''داءا من ع''ام 22الجزائر كيوم وطني أيضا في 
 .  1956 أكتوبر 22صدور أول عدد من يومية المقاومة الجزائرية بتاريخ 

و الدولية:  المعاهدات اإلقليمية1.2

- المعاهدات الدولية:

1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام -  

« لكل إنسان  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه19- نصت المادة 
الحق في حرية الرأي و حري''ة التعب''ير.  و ه''ذا الح''ق،  يتض''من حري''ة اعتن''اق
اآلراء ب'''دون ت'''دخل و أن يلتمس               و يتلقى و ينق'''ل المعلوم'''ات و

.15 » األفك'ار من خالل أي وس'يلة إعالمي'ة و بغض النظ'ر عن الح'دود السياس'ية
و علي''ه، أق''ر ه''ذا النص، حري''ة ال''رأي و التعب''ير و الح''ق في تلقي و نق''ل
المعلومات    و األفك''ار من خالل أي''ة  وس''يلة إعالمي''ة،  دون  وض''ع ح''دود أو
استثناءات لهذين الحقين. لكن،  ما يميز هذا اإلعالن بصفة عام'ة، ه'و افتق'اده
لعنصر القوة الملزمة لتطبيقه في أرض الواق''ع من قب''ل ال''دول ليظ''ل مج''رد

مرجعية نظرية لحقوق اإلنسان. 

العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و البرتوكول الملحق-
1966به لعام 

«  لك''ل  من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أن''ه19نصت المادة 
فرد الحق في حرية التعبير،وهذا الحق يشمل حريته في البحث عن المعلوم''ات و
األفكار من أي نوع                        و تلقيها و نقلها إلى اآلخ''رين دونم''ا  اعتب''ار
للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في ق'الب ف''ني أو بأي'ة وس'يلة أخ'رى

.16» يختارها

الملفت النتباه، هو أن هذا النص وض''ع ح''دودا لتل''ك الحق''وق في الفق''رة الثاني''ة،
تتعلق ب: 

«احترام حقوق و سمعة اآلخرين -
17» حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة-



وعليه، منح هذا النص القانوني حق حرية التعبير لكنه وضع له''ا ح''دودا تتمث''ل في
احترام حقوق اآلخرين و األمن القومي الخ.

المعاهدات اإلقليمية: -
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان -

 نوفم''بر4 من المعاهدة األوروبية  لحقوق اإلنسان الموقع عليه''ا 10نصت المادة 
 على انه «لكل ش''خص الح''ق في حري''ة التعب''ير يش''مل ه''ذا الح''ق حري''ة1950

الرأي وحرية تلقي المعلومات أو األفكار أو إرسالها ب''دون أن يك''ون هن''اك ت''دخل
من السلطات العمومية و دونما اعتبار)....( يجوز إخضاع ممارس'ة ه''ذه الحري''ات
التي تتطلب واجبات و مسؤوليات لبعض اإلجراءات الشكلية  و الشروط و القيود
أو الج''زاءات المنص''وص عليه''ا في الق''انون، و ال''تي تش''كل ت''دابير ض''رورية في
المجتمع الديمقراطي  لألمن الق''ومي     و الوح''دة الترابي''ة و األمن العم''ومي  و
ال''دفاع عن النظ''ام و الوقاي''ة من الجريم''ة، لحماي''ة الص''حة أو األخالق، لحماي''ة
سمعة الغ'ير أو حقوق'ه، للحيلول''ة دون نش''ر المعلوم'ات س'رية أو لض''مان نف'وذ

. 18» السلطة القضائية     و نزاهتها

وعليه، أقرت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حرية التعبير لكنها وضعت ك''ذلك
ح''دودا لت''ك الحري''ة تتعل''ق ب''احترام الغ''ير و متطلب''ات الخاص''ة ب''األمن الق''ومي،

األخالق و النظام العام الخ.

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس''ان الموق''ع عليه''ا من ط''رف13نصت الماد 
«  لكل شخص الحق في حرية التعبير و التفك''ير، و  على أنه1969 دولة عام 12

يشمل هذا الحق البحث عن مختلف أنواع المعلومات و األفكار و تلقيها و نش''رها
دونما اعتبار للحدود سواء في شكل ش''فوي أو مكت''وب، أو مطب''وع أو في ق''الب

.  » 19فني أو بأي وسيلة أخرى يختاره

كذلك وضعت هذه المادة حدودا لحرية التعبير المتعلقة ب'احترام حق'وق أو س'معة
الغير و حماية األمن القومي، النظام العام أو األخالق العامة.

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان-

27 من الميثاق اإلف''ريقي لحق''وق اإلنس''ان  الموق''ع علي''ه بت''اريخ 9نصت المادة 
«  على أنه1981جويلية

- لكل شخص الحق في اإلعالم



- لك''ل ش''خص الح''ق في التعب''ير و في نش''ر آرائ''ه في نط''اق الق''وانين و
20» األنظمة

ك''ذلك، أق''ر ه''ذا الميث''اق مجموع'ة من الح'دود بالنس'بة لحري''ة التعب'ير ك'احترام
حريات اآلخرين، األمن الجماعي والمحافظة على األخالق. و انطالق''ا مم''ا س''بق،
أق''رت معظم االتفاقي''ات الدولي''ة واإلقليمي''ة على الح''ق في التعب''ير و في نق''ل
األفكار و اآلراء بكل الوس''ائل في ظ''ل اح''ترام الغ''ير و متطلب''ات األمن، النظ''ام

العام و األخالق العامة للمجتمع.

 إلى معاه''دة األمم المتح''دة'1989و في ه''ذا اإلط''ار، انض''مت الجزائ''ر ع''ام 
 و1966األمريكية حول الحق''وق المدني''ة و السياس''ية المص''ادق عليه''ا في ع''ام 

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان.  

حرية الصحافة في النصوص التشريعية الوطنية2.2

، إال تتويج''ا إلرادة سياس''ية1990تعتبر تجربة االنفتاح اإلعالمي في الجزائ''ر ع''ام 
نح''و تك''ريس' ممارس''ة الديمقراطي''ة من خالل إح''داث القطيع''ة م''ع االختي''ار

 ال''ذي اهتم1989االشتراكي و الحزب الواحد،  بإصدار أول دس''تور تع''ددي ع''ام 
بالحريات األساسية كحرية التعب''ير و ال''رأي و بفتح المج''ال لألح''زاب  السياس''ية.
لذلك، تم تجسيد مكاسب أول دستور تعددي في تاريخ الجزائر بإصدار أول قانون

14 الذي أقر بحرية إص''دار النش''ريات من خالل الم''ادة 1990تعددي إلعالم عام 
. 21منه

 في إطار اإلصالحات ال''تي باش''رتها2012لكن، سمح قانون العضوي إلعالم عام 
 من ق''انون اإلعالم14 بالحف''اظ على مكاس''ب الم''ادة 2011الدول''ة من''ذ ع''ام 

السابق. لكنه، أقر ألول مرة في تاريخ الصحافة في الجزائر بحري''ة الص''حافة في
من''ه بحري''ة ممارس''ة نش''اط اإلعالم لكن2المادة األولى منه. كما، أقرت الم''ادة 

. 22باحترام مجموعة من الحدود كمتطلبات امن الدولة و النظام العام إلخ

 على ض''مان2016 من الدس''تور الجزائ''ري المع''دل ع''ام 50كما، نصت الم''ادة 
حري''ة الص''حافة المكتوب''ة ، الس''معية البص''رية و على الش''بكات اإلعالمي''ة. كم''ا،

 منه بنفس المبادئ السابقة المتعلقة بمنع حجز أي مطبوع أو44احتفظت المادة 
.23تسجيل أو أية وسيلة من وسائل التبليغ و اإلعالم إال بمقتضى أمر قضائي    

 الدبلوماسية األوروبية الممثلة لالتحاد األوروبي بالجزائرذكرت  و في هذا اإلطار، 
Lauraلورا ب''ايز  Baeza»: تنف''رد الص''حافة المكتوب''ة ب''الجزائر، مقارن''ة بب''اقي 

الدول في منطقة البحر األبيض المتوسط بقدرة ص''حفييها ليس فق''ط على إعالم
الجماهير، بل هم يمثلون صوت المجتمع ألنهم يسمحون بتبادل اآلراء  و األفكار و

24 المواقف الضرورية لحرية الصحافة»





  تعتبر األكثر شيوعا عند تناول موضوع وسائل اإلعالم و ممارسة الديمقراطية. إذ، تختلف درجاتها حسب عدة متغيرات من أهمها، طبيعة العالقة التي تربط1
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