
IV القانون األساسي  للصحفيين .

يتطلب تن��اول اإلط��ار الق�انوني المنظم لحري��ة الص��حافة، التط��رق إلى الش��روط
المعنوية و المادية التي تحكم العمل الصحفي خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بعالقت��ه ب��إدارة

مؤسسته اإلعالمية بما يخدم الصالح العام في أي مجتمع ديمقراطي. 

 2008النصوص التنظيمية للنظام األساسي   للصحفيين قبل .1

يستجيب� اإلطار الداخلي للعمل الصحفي لطبيع��ة مهن��ة الص��حافة ال��تي تع��بر عن
وجود إنتمائين لصحفي أحدهما باعتباره موظفا و آخر كمنتج ألفك��ار و آلراء. و في

 بأن لصحفي صفتين: Francis BALLهذا الموضوع، يرى الكاتب فرانسيس بال  

األولى: تع��بر عن انتم��اء مه��ني اح��ترافي و ه��و إعالم الجمه��ور في ظ��ل اح��ترام
أخالقيات المهن�ة أي باعتب�اره منتج�ا للم�واد ثقافي�ة و إعالمي�ة موجه�ة إلى خ�ارج

المؤسسة الصحفية.

الثانية:  تعبر عن انتماء وظيفي باعتباره أجيرا يخضع مث�ل ب�اقي المهن إلى ب�اقي
التنظيمات الخاصة بالعم��ل مث��ل ق��انون العم��ل و ه��و م��ا ينطب��ق مثال على مهن��ة

1المحاماة أو الطب مثال 

لذلك، ظهرت مجموعة من التنظيمات القانونية و الداخلية الخاصة بالمؤسسات
الجماعية باتفاقية  يسمى  ما  إلى،  بإضافة  العمل.  قانون  مثل  تعليمة ،2الصحفية، 

الخ��ط االفتت��احي و ك��ذلك أخالقي��ات المهن��ة في ش��قها المتعل��ق خاص��ة بحق��وق
الصحفيين. و في هذا اإلطار، تفتقد  الصحف الخاص��ة في الجزائ��ر إلى تنظيم��ات
إلزامي��ة لتنظيم عالق��ات العم��ل في ظ��ل ض��عف النقاب��ات الص��حفية و غي��اب

إحصائيات عن عدد الصحفيين الدائمين و الغير الدائمين إلخ.

و في هذا اإلطار، يتمت��ع الص��حفيين الت��ابعين لقط��اع العم��ومي مقارن��ة بالص��حف
الخاصة بحركية في المطالبة المستمرة لتحسين وضعيتهم المهني��ة و االجتماعي��ة.

، بحري��ة اك��بر1988وفي هذا الموضوع، كان هؤالء من أوائل المطالبين في سنة 
، ط��الب ص��حفيون ت��ابعون ليومي��ة المجاه��د و2011في قطاع اإلعالم. وفي عام 

وكالة األنباء الجزائري��ة، بتحس��ين وض�عيتهم. ل��ذلك، تم التوص��ل بع��د سلس�لة من
 /04 /� 16المشاورات التي جمعت وزارة االتصال، بنقابة صحفيي القطاع بتاريخ 

 إلى اتفاق حول السلم الجديد لألجور الصحفيين والش�بيهين و نظ��ام جدي�د2012
لتعويض��ات. في حين، م��ا ي��زال يع��اني الص��حفيون الت��ابعون لقط��اع الخ��اص من
التهميش و الضبابية فيما يتعلق بسلم األجور إلخ في ظل الض��غوطات الممارس��ة

عليهم من قبل المدراء و مالك الصحف.

 جوان4نقابة المستقلة التي أنشأت في  « فحسب األستاذ ابراهيم براهيمي، فان
 لم تتمكن من تجنيد� الصحفيين حول هذه المسالة ال�تي ك�انت مدرج�ة في1998
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برنامج عملها مثل االتفاقية الجماعية           و ميث��اق أخالقي��ات المهن��ة باس��تثناء
. 3» 2000 افريل 13هذا األخير الذي صادق عليه من طرف الصحفيين في 

 على ميث��اق خ��اص2000 أفري��ل 13و في هذا اإلطار، صادق الص��حفيون بت��اريخ 
12بهم تبعه إعالن عن إنشاء المجلس  األعلى لألخالقيات مهنة الص��حافة بت��اريخ 

. لكن، تلك المحاوالت لم ت�رى طريقه�ا لتط�بيق إلى ح�د اآلن. وعلين�ا2000ماي 
أن، نشير إلى أهم ما جاء فيه من حقوق:

كل- في  الحر  التحقيق  في  الحق  و  الخبر  مصادر  إلى  الوصول  في  الحق 
الوق��ائع ال��تي تتعل��ق بالحي��اة العام��ة، و ال يمكن ان يمن��ع من الوص��ول الى

المصادر إال باستثناء و بموجب أسباب موضحة.
التمتع بوازع الضمير.-
عقد- و  مهنته  لممارسة  الضرورية  المهنية  و  االجتماعية  بالشروط  التمتع 

عمل فردي في إطار اتفاقيات جماعية ض��امنة ألمن��ه الم��ادي و اس��تقالليته
االقتصادية.

.4» االعتراف له بحقوق التأليف و االستفادة منها.-

 ق��د اهتم ألول م��رة على غ��رار2012وعلينا اإلشارة، إلى أن قانون اإلعالم لع��ام 
القانون السابق بتحديد حقوق و واجبات الص��حفي في جانبه��ا الم��ادي و المعن��وي
في ظ��ل غي��اب أي مب��ادرات من عن��د الص��حفيين لتحس��ين واقعهم المه��ني و

االجتماعي. 

بالنسبة لتعليمة الخط االفتتاحي، أصدرت يومية الخبر  مدونتين ألخالقيات المهنة
 إذا2008 ج��وان 26 و الثاني��ة بت��اريخ 2005 ج��انفي 3الخاصة بها  األولى بتاريخ 

كان الهدف من إصدار الميثاق األول، التأكيد على مصداقية و استقاللية الص��حيفة
أما الميثاق الثاني، فكان يهدف إلى التأكيد على استقاللية الصحيفة من أي��ة جه��ة

 5مالية أو اقتصادية.

لكن، تبقي النقطة المتعلقة بحقوق الصحفيين داخل المؤسس��ة الص��حفية خاص��ة
منها المادية، من أهم اإلشكاالت المطروحة الي��وم في ظ��ل غي��اب الش��فافية في
ظروف عمل الص��حفيين على مس��توى جمي��ع الص��حف س��واء المادي��ة أو المهني��ة
منها. لكن في المقاب��ل، ص��درت بعض النص��وص التنظيمي��ة و القانوني��ة  الخاص��ة

بحقوق الصحافيين، نذكر منها:

 : اعت��بره األس��تاذ اب��راهيم اب��راهيمي مب��ادرة عص��رية1968 سبتمبر 3أمر -1
حول وضع القواعد التنظيمية لض��مان حق��وق و حري��ة الص��حفيين ،  وض��عه وزي��ر

 و2اإلعالم السابق محمد الصديق بن يحي. وفي هذا الموضوع، اعتبرت المادتين 
 منه، الصحفي كمناضل في إطار الحزب الواحد لكنهما أقرتا:5

 ممثلين عن6وضع لجن�ة خاص�ة بمنح بطاق�ة الص�حفي تتش�كل من -1
اإلدارة و ممثلين اثنين التحاد الرسمي للصحفيين.

 منه، ال تعتبر أعوان اإلشهار كصحفيين.3المادة -2
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 تسمح للصحفيين بنشر مؤلفاتهم العلمية و األدبية و الفني��ة6المادة -3
بالتعاون مع الهيئات اإلعالمية.

4 على إنشاء لجن��ة متس��اوية األعض��اء تتك��ون من 18 نصت المادة -4
 ص���حفيين له���ا ص���الحية البث في مس���ألة تط���ور4مس���ؤولين و 

 ال��تي نص��ت في20المسارات المهنية س��نويا. بإض��افة إلى، الم��ادة 
حالة الطرد، على ش��هر واح�د من األج�ر للص�حفيين ال��ذين اش��تغلوا

 س�نوات  و على ثالث�ة أش�هر من األج�ر لمن لهم3مابين  س�نة إلى 
 س��نوات اقدمي��ة و ف��وق ذل��ك يت��وجب على المش��غل أن3أكثر من 

 % من األجر بالنظر إلى سنوات االقدمية و ه��و م��ا اعت��بره50يمنح 
.6األستاذ براهيم براهيمي بمثابة تحقيق لبند  الضمير

 ، اعتبرها األستاذ ب��راهيم ب��راهيمي بمثاب��ة اتفاقي��ة1973 افريل 5تعليمة - 2
5جماعية، ألنها وض��عت بدق��ة مخطط��ات تط��ور مس��ارات المهني��ة للص��حفيين ) 

 للصحافة المصورة(، النظام  الع��ام3مستويات للصحافة المكتوبة و المنطوقة و 
) تامين، عطل، تقاعد ( و التعويضات الخاصة بالمهنة.

اإلعالم 3 قانون  المادة 1990-  نصت  أن 28:  على  القانون  هذا  من    »
الصحفي هو كل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار و جمعها و انتقائها و استغاللها و
تقديمها، خالل نشاطه الصحافي الذي يتخذه  مهنت��ه المنتظم��ة و مص��درا رئيس��يا

 من�ه على تحدي�د المجلس األعلى لإلعالم لش�روط30. كم�ا نص�ت الم�ادة 7لدخل�ه»
.  تسليم بطاقة الصحافي المحترف و الجهة التي تصدرها

النقطة اإليجابية في هذا القانون أيض��ا ، تتعل��ق ك��ذلك بحق��وق الص��حفيين و على
«يمث��ل تغ��ير توج��ه أو  من��ه: 34وجه الخصوص بند الضمير، بحيث نص��ت الم��ادة 

محت��وى أي جه��از إعالمي أو توق��ف نش��اطه أو التن��ازل عن��ه س��ببا لفس��خ عق��د
الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يخول الحق في التعويض��ات المنص��وص�

لكن، يفتق�د ه�ذا الق�انون ألهم ح�ق8 » عليه�ا في التش�ريع و التنظيم المعم�ول ب�ه
يتمثل في تمتع الصحفي بحق الملكية الفكرية و األدبية على أعماله.

«لم تع��د المؤسس��ات العمومي��ة بع��د إص��دار و حسب األستاذ اب��راهيم اب��راهيمي
، تصنف صحفيها بصفة منتظمة. أما فيما يتعلق بالصحافة1990قانون إعالم لعام 

الخاصة، وحدها يوميتي ليبرتي   و الوطن اللتين تتوفران على مخط��ط مس��ارات
.9 » مهنية خاصة بهما

-08واجبات و حقوق الصحفيين حسب المرس77وم  التنفي77ذي رقم .2
  المح777دد للنظ777ام الن777وعي لعالق777ات العم777ل المتعلق777ة140

 بالصحفيين

و أمام الفراغ التنظيمي و القانوني الخ��اص بالنظ��ام األساس��ي للص��حفيين، فان��ه
140-08      و بع��د ط��ول انتظ��ار المرس��وم التنفي��ذي رقم 2008صدر في عام 

، المح��دد�2008 م��ايو س��نة 10 الموافق ل1429 جمادى األولى عام 4مؤرخ في 
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 م��ادة،25لنظام النوعي لعالقات العمل المتعلقة بالص��حفيين بحيث تض��من على 
     موزعة على الشكل التالي:

   مواد.3الفصل األول: خاص باألحكام العامة و يتكون من 

الفصل الثاني: يتعلق بحقوق و الواجبات، يتكون من مادتين.

الفصل الثالث: يتعلق بشروط ممارسة مهنة الصحفي، يتكون من مادتين.

من  يتكون  العمل،  بعالقات  يتعلق  الرابع:  إلى 12الفصل  ينقسم  كما،  مادة.   3
أقسام إذ يتضمن القسم 

األول عقد العمل لمدة محددة و غ�ير مح��ددة ، القس�م الث�اني، ف��ترة التج�ريب� و
مدة العمل و الغيابات.

الفصل الخامس: يتعلق بتعليق و إنهاء عالقة العمل و المتضمن مادتين.

.10الفصل السادس: أحكام ختامية 

وعلينا اإلشارة، إلى أنه تطبق أحكام هذا المرس��وم على ك��ل الص��حفيين األج��راء
الدائمين أو المتعاقدين الذين يمارسون نشاطهم في أجهزة الصحافة العمومي��ة و
الخاصة أو المنشأة من قبل أح��زاب سياس��ية و ك��ذا مراس��لي الص��حافة. وك��ذلك
على معاوني الص��حافة ال��ذين تح��دد� ق��ائمتهم حس��ب االتفاقي��ة الجماعي��ة حس��ب

 منه.2المادة 

في الفصل األول من المرسوم، قام المشرع بتحديد أهم األنش��طة الص��حفية من
معاون الصحافة، الصحفي المستقل، جه��از الص��حافة و األنش�طة الص��حفية. وفي
هذا الموضوع، يعتبر«  معاون الصحافة: كل عون يشغل منصبا يتمث��ل في القي��ام
بأعم��ال ال تنفص��ل عن األنش��طة الص��حفية ال��تي ترتب��ط مباش��رة ب��التحرير أم��ا
الصحفي المستقل: ف��اعتبره ك��ل ص��حفي يتص��رف بص��فته ع��امال مس��تقال يعم��ل
لحسابه الخاص و يقدم خدماته لفائدة أجهزة الصحافة حسب الش��روط المح��ددة�

.11 » بموجب اتفاقيات

يتمثل أهم محاور هذا المرسوم في نقطتين،وهما: 

أوال: الحقوق و الواجبات 

 سهر المشروع في الفصل الثاني من المرس��وم على  تحدي��د أهم الحق��وق ال��تي
يجب أن يتمتع بها الصحفي و كذلك واجباته إزاء المجتمع  و المؤسس��ة الص��حفية

، نذكر : 5التي يعمل بها. و عليه، فمن أهم تلك  الحقوق حسب المادة 

حق الصحفي في الحصول على بطاقة مهنية، لكن تبقى شروط تسليمها محددة.1
 من ق�انون اإلعالم لع�ام76عن طريق التنظيم    و علينا التذكير، ب�أن الم�ادة 
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 نصت على وضع لجنة تمنح البطاقة المهنية لصحفيين، تحدد� تشكيلتها و2012
تنظيمها عن طريق التنظيم.

حرية الرأي دون أن يتعارض ذلك مع مصالح المؤسسة المستخدمة.2
رفض التوقيع على كتاباته إذ أدخل عليها تع��ديالت جوهري��ة وه��و م��ا نص��ت عليه��ا.3

. لكن م��ا يغيب في المرس��وم2012  من ق��انون اإلعالم لع��ام 87أيضا المادة 
clauseهو بند الضمير   de  conscience من82 ال�ذي نص�ت علي�ه الم�ادة 

قانون اإلعالم الجديد التي تمنح لصحفي حق فسخ عقد العمل  في حالة تغي��ير
توجه أو مضمون أية صحيفة و هو ما يسمح ل��ه من االس��تفادة من تعويض��ات.
وعلينا اإلشارة، يوجد في التنظيم الفرنسي لمهنة الص��حافة م��ا يس��مى ك��ذلك

 Clause de cession12ببند التنازل 
حق الملكية األدبية و العلمية على مؤلفات الصحفي بحيث� منح له المشرع الح��ق.4

التصرف في مؤلفات��ه حس��ب الش��روط المح��ددة في عق��د العم��ل. وه��و،  م��ا
 خاص��ة في ظ��ل2012 من ق��انون اإلعالم لع��ام 88نصت علي��ه أيض��ا الم��ادة 

توسع الركائز االتصالية مع االن�ترنت و تزاي��د ح�االت الس��رقة األدبي��ة لمق�االت
الصحفيين دون علمهم. 

 التكوين المتواصل للصحفيين، يعتبر هذا الحق من أهم النقاط التي ج�اء به�ا ه�ذا.5
المرس��وم في ظ��ل تزاي��د األخط��اء الص��حفية ال��تي ت��ؤدي بهم إلى متابع��ات

 المدرسة العليا لصحافة لتكوين2009قضائية. وفي هذا اإلطار، تم إنشاء عام 
 من قانون اإلعالم لعام128طلبة في اإلعالم بكامل تخصصاته و إقرار المادة 

 برف��ع المس��توى المه��ني للص��حفيين عن طري��ق التك��وين. كم��ا، نص��ت2012
2منه على إلزام المؤسسات الصحفية بان تخص��ص س��نويا نس��بة 120المادة 

%  من أرباحها لتكوين الصحفيين  و ترقية األداء اإلعالمي

مستوى على  التكوين  بمسألة  يتعلق  فيما  المطروح  الرئيسي  المشكل  لكن،   
الصحف الخاصة هو هشاش��ة القاع��دة االقتص��ادية لمعظم المؤسس��ات الص��حفية
مما يجعلها غير قادرة على تكوين صحفييها باستثناء المؤسسات القوية على غرار

يومية الوطن. 

حماية الصحفي من كل أشكال العنف و التعدي و التخوي��ف أو الض��غط في إط��ار.6
تمكينه من قبل السلطات العمومية الوصول إلى مصادر المعلوم��ات في ظ��ل

الصعوبات التي يتعرض لها الصحفيين خاصة التهديدات.
االستفادة من عقد التأمين يغطي مجمل المخاطر االستثنائية التي قد يتعرض له��ا.7

 من ق��انون90في إطار ممارس��ة مهنت��ه. وفي ه��ذا الموض��وع، نص��ت الم��ادة 
اإلعالم الجديد على هذه النقطة.

رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن مس��ؤوله في.8
جهاز الصحافة المستخدم.

13االستفادة من الترقية حسب الشروط المحددة في االتفاقية الجماعية.9

،  في: 6تتمثل الواجبات حسب المادة 

عدم نشر أي خبر من شانه اإلضرار بجهاز الصحافة المستخدمة..1
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 الحصول على موافقة مستخدميه� قبل كل التزام بالتعاون بآي شكل.2
من األشكال مع آي جهاز آخر.

ثانيا : شروط ممارسة مهنة الصحافة و تنظيم عالقات العمل 

اهتم المشروع بوضع شروط لمهن��ة الص��حفيين و ك��ذلك مجموع��ة قواع��د خاص��ة
بتنظيم عالقات العمل داخل المؤسسات الصحفية.

شروط ممارسة المهنة -

المادة  التنفيذي  على ضرورة حيازة أي صحفي مترشح7نصت  المرسوم   من 
لممارسة مهنة الصحافة على ش��هادة التعليم الع��الي ذات ص��لة  مباش��رة أو غ��ير
مباشرة بالمهنة. بإضافة إلى،  شروط أخ��رى متعلق��ة بتمت��ع الص��حفيين ب��الحقوق
المدنية و الوطنية و عدم ارتكابهم للجنح أو جنايات .  و علين��ا اإلش��ارة، إلى  ب��ان

 لم يش��ير إلى ش��روط ممارس��ة المهن���ة بالنس��بة2012ق��انون اإلعالم لع��ام 
10للصحفيين لكن�ه اق�ر ش�روط خاص�ة بم�دير النش�ر تتعل�ق بخ�برة ال تق�ل عن 

 من ه��ذا الفص��ل على8سنوات  و بأمتالكه لشهادة الجامعية. كم��ا نص��ت الم��ادة 
تحديد� تصنيفات مهن " الصحافة " في اتفاقية جماعية في ش��كل مدون��ة مرجعي��ة

« تحدد� مدون��ة   على هذه النقطة 2012 من قانون اإلعالم 75كما أقرت المادة 
مختلف أصناف الصحفيين المحترفين بموجب النص المتضمن الق��انون األساس��ي

.14» للصحفي

عالقات العمل و تنظيمها -

 من المرس��وم التنفي��ذي ب��إبرام عق��د عم��ل9ألزم المشرع الجزائري في المادة 
كتابي لكل توظي�ف مهم�ا ك�انت طبيعت�ه. وفي ه�ذا الموض�وع، يع�اني الكث�ير من
الصحفيين المتخرجين حديثا من الجامعة الجزائرية من غياب عقود عمل ت��ربطهم

 ه��ذه2012 من ق��انون اإلعالم لع��ام 80بمس��تخدميهم. ل��ذلك، أق��رت الم��ادة 
النقطة.

كما، تضمنت األقس��ام الث��الث  المتبقي��ة من المرس��وم على أحك��ام خاص��ة بعق��د
العمل لمدة محددة          و غير محددة، فترة التجريب و مدة العمل و الغياب��ات

باإلضافة إلى أحكام خاصة بتعليق و إنهاء عالقة العمل.

 لق���انون األساس���ي2008 افري���ل 22عقب إق���رار مجلس الحكوم���ة بت���اريخ 
للص��حفيين، ع��برت العدي��د من المنظم��ات الوطني��ة� و الدولي��ة عن موقفه��ا من

23 في بي��ان له��ا بت��اريخ S.N.Jالقانون. لهذا، هن��أت النقاب��ة الوطني��ة� للص��حفيين 
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، جميع الصحفيين على هذا المكسب ال��ذي يع��د من المط��الب ال��تي2008افريل 
طالما انتظروها منذ سنوات.

كما، اقترحت في نفس البيان الممضى من قبل رئيسها كم��ال عم��ارني بض��رورة
تكملة هذا الق�انون باتفاقي��ة جماعي��ة. ل��ذلك دعت الناش��رين و مس��ؤولي وس��ائل
اإلعالم العمومية بصفة خاصة إلى  دراسة الموضوع بم��ا يخ��دم الص��حفي وحري��ة

15الصحافة 

 أفري��ل24 في بي��ان له�ا بت��اريخ F.I.J كما، اعتبرته الفيدرالي��ة الدولي��ة لص��حفيين 
  منعرجا مهما  لألسرة اإلعالمية. 2008

بعد حصولهم على حقوقهم إلى تكثيف الجهود من «  و في هذا الموضوع، دعتهم
اجل اإلمضاء على اتفاقية جماعية تستجيب لشروط عمل الص�حفيين في القط�اع

. 16» العام و الخاص

على الرغم من النقاط اإليجابية التي جاء بها الق��انون، إال أن الص��حفيين اعت��بروه
غير كاف بسبب صعوبة تطبيقه في القطاع الخاص في ظل ع��دم توص��ل األس��رة

الصحفية إلى غاية اليوم إلى اتفاقية جماعية خاصة بهم. 

وعليه، ب��ات من الض��روري إع��ادة النظ��ر في اإلط��ار التنظيمي للمهن��ة الص��حافة
المكتوبة من حيث الش��روط المهني��ة و االجتماعي��ة لص��حفيين في ظ��ل التح��والت
التي تعرفها الصحف الخاصة بع��د تزاي��د سلس��لة االحتجاج��ات ال��تي عرفته��ا خالل

 بس����بب اس����تغالل الص����حفيين من قب����ل المالك                  و2011ع����ام 
المساهمين في الصحف دون أي احترام لقانون العمل.  كم�ا، ال ي�زال الكث��ير من

 دج.6000الصحفيين خاصة المتخرجين حديثا من الجامعة يتقاضون أجر يق��در ب
يضاف إليه، غياب الحماية االجتماعية.

،  سلس��لة  من المش��اريع و2011لهذا، ع��رف المش��هد اإلعالمي في نهاي��ة ع��ام 
المفاوضات حول دراسة السلم المرجعي ألجور الصحفيين في القطاع العم��ومي.

 أش��هر6و عليه، توصلت وزارة االتصال بع��د تنص��يب لجن��ة عم��ل  جمعته��ا م��دة  
بالنقابات الص�حفية لقط�اع الص�حافة العمومي��ة، النقاب�ة الوطني��ة للص�حفيين    و
وزارة العمل إلى وضع  اإلطار  النهائي لسلم المرجعي لألجور الذي سيدخل ح��يز

. 2012 جانفي 1التنفيذ ابتداء من 

 على سلم المرجعي ألجور الصحفيين و2012 افريل 15وعليه، تم إمضاء بتاريخ 
ش��بيهي الص��حفيين الت��ابعيين للقط��اع العم��ومي.  إذ، اعتبرت��ه النقاب��ة الوطني��ة

، كمكسب لألسرة اإلعالمية.  لكنها،2012أفريل 17لصحفيين في بيان لها بتاريخ 
ط��البت بتطبيق��ه على القط��اع الخ��اص و إدراج بن��وده ض��من اتف��اق جدي��د يض��م
الص��حف الخاص��ة   و بض��رورة وض��ع اتفاقي��ة جماعي��ة من قب��ل جمي��ع الش��ركاء

االجتماعيين من بينهم السلطات العمومية.
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الشيء األمثل هو الوصول إلى إعداد اتفاقية « بالنسبة، لألستاذ ابراهيم ابراهيمي
 » 17جماعية عامة          و اتفاقيات داخلية خاصة بكل نشرية

 اإلطار الق��انوني2012وعليه، يبقى وحده قانون العضوي المتعلق باإلعالم لعام  
الوحيد الذي له القدرة على تنظيم مهنة الصحافة  المكتوب��ة العمومي��ة و الخاص��ة
في جانبه��ا المتعل��ق بحق��وق و واجب��ات الص��حفي في ظ��ل ع��دم توص��ل األس��رة
الصحفية لقطاع الخاص إلجماع حول ميثاق يخصهم، اتفاقية جماعية تلقى اإلجماع

من قبل كل الصحف الخاصة لها صبغة إلزامية. 

 الهوامش
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