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 -جامعة األمير عبد القادر-مييرة بثينة                                                              
 

 ممخص:

مجموعة من الخدمات بشكل عام و اإلذاعات المحمية عمى وجو الخصوص يؤدي اإلعالم العمومي        
التي تعبر عن اىتمامات و احتياجات الجميور الموجية إليو برامجيا ، وباعتبار أن اإلذاعة المحمية مرفقا 

صفة العمومية عمى ما عموميا فيي تخضع وترتكز عمى مجموعة من المبادئ األساسية العامة التي تضفي 
واقع  ىذه الدراسة إلى التعرف عمىتسعى ،لذا إذا انعدمت فقد مفيوم الخدمة العمومية داللتو بحيث تؤديو ،
كيفية تكريسيا ليذا المفيوم و الوقوف عمى  مبادئ الخدمة العمومية في اإلذاعات المحمية الجزائرية  تطبيق

دفتر االلتزام بما جاءت بو التشريعات اإلعالمية الوطنية و من خالل في جودة و نوعية برامجيا  التي تبثيا 
 .الشروط العاممة بو 

 .الخدمة العمومية، اإلذاعات المحمية، التشريعات اإلعالمية، مبادئ الخدمة العمومية الكممات المفتاحية:

Abstract: 

       Public media in general and local radio stations in particular provide a range of services that 

reflect the interests and needs of the public to which their programs are directed. Considering 

that local radio is a public facility, it is subject to a set of general basic principles that give public 

status to its performance. The concept of public service has lost its significance, so this study 

seeks to identify the reality of applying the principles of public service in the local Algerian 

radio stations and how to dedicate this concept to the quality and quality of its programs, 

National Lama and the book of conditions. 

Keywords: public service, local radio, media legislation, principles of public service. 
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 مقدمة :

تعتبر اإلذاعة المحمية وسيمة اتصال خدمية تنموية ،تستيدف تمبية احتياجات المجتمع ، و تساىم في        

النيوض باإلنتاج المحمي باعتبارىا وسيمة لمتعبير عن الخصوصية الثقافية و التاريخية لممنطقة التي يغطييا 

و دعميا لمتنمية المحمية و غيرىا من األدوار بثيا. فضال عن دورىا اليام في تنوير الرأي العام و التوعية ،

ساسية المنوطة بيا ، لذا تحرص االذاعة المحمية الجزائرية في إعداد برامجيا، عمى تجسيد حق المواطن ألا

في االعالم من خالل تنويع مضمونيا البرامجي الذي يتعمق بالدرجة األولى بالحياة اليومية لممواطن كالسكن، 

و ىذا ما يعبر عن جوىر الخدمة العمومية في اإلذاعة المحمية و  لصحة، األمن وغيرىا.الشغل، التربية، ا

واىتمامات المواطنين بكل أطيافيم و توجياتيم و شرائحيم . و  تعبر عن واقعالتي تعتبر المرآة العاكسة التي 

لمتواصل مع خدمات ىذا  بالتالي فيي توفر لكل فرد من أفراد المجتمع المحمي الذي تتوجو لو ببرامجيا فرصة

ما هي واقع تطبيق مبادئ لذا تيدف ىذه الدراسة إلى  اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي : المرفق العمومي.

 الخدمة العمومية في اإلذاعات المحمية الجزائرية التي تضمنتها التشريعات اإلعالمية الجزائرية ؟

: المحور األول حثية إلى أربعة محاور رئيسية ىيالورقة البتم تقسيم ىذه و لإلجابة عن ىذا التساؤل     

الخدمة العمومية في الوسائل ،اما المحور الثاني فتضمن  مفيوم اإلذاعة المحمية و تطورىا بالجزائر تضمن 

الخدمة العمومية باإلذاعات المحمية  الجزائرية ،في حين تضمن المحور الثالث و مبادؤىا  اإلعالمية

واقع تجسيد مبادئ الخدمة العمومية ،أما المحور األخير فتضمن نظرة عامة حول  مرجعياتيامحدداتيا و 

 التي نصت عمييا التشريعات اإلعالمية باإلذاعات المحمية الجزائرية.

 أوال : مفهوم اإلذاعة المحمية و تطورها بالجزائر:

 مفهوم اإلذاعة المحمية: .1
عمى دورىا في النظام اإلعالمي القومي  باالعتماديمكن لإلذاعة المحمية أن تعرف بطرق متعددة وذلك      

فاإلذاعة المحمية قد تعرف تقنيا في ضوء الث  Kierstad &  Kierstadحسب ما يراه كريستيدو كريستيد 
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ير إلى مشاركة إلى منطقة سكانية متجانسة وربما تش  low powerd transmissionsمنخفض القدرة 
جميور المجتمع المحمي في إنتاج البرامج أكثر من مشاركتم السياسية و التخطيط . وىناك تعريفات أخرى 
تصف الوظائف وتؤكد عمى األىداف الجوىرية التي تتعيد بيا اإلذاعة المحمية ، وعمى سبيل المثال قام 

جيب الحتياجات المجتمع المحمي الذي تخدمو كما االتحاد العالمي لإلذاعة المحمية بوصفيا بكون أنيا '' تست
تساىم في تنميتو وىي تناضل من أجل ديمقراطية االتصال من خالل مشاركة المجتمع المحمي التي تتخذ 

 (1)أشكاال مختمفة وفقا لكل بيئة نوعية "

و بالرقعة الجغرافية  ال يوجد تعريف محدد لإلذاعة المحمية لكنو يرتبط دائما بالمجتمع المحميو بالتالي      
نما أيضا في تسمياتيا التي  تختمف من دولة إلى  التي تغطييا ، ىذا االختالف ال يوجد في تعريفاتيا فقط وا 
أخرى .حيث يرى زىير بن أحمد بأن اإلذاعة المحمية تنقمب في أسماء عديدة ، فيي جيوية عند البعض 

يت أيضا باإلذاعة المجتمعية و الريفية و الجمعياتية ، وىي إذاعة قرب أو جوار عند البعض اآلخر وربما سم
وربما كانت في مواقع أخرى إذاعة األحياء أو الضواحي ، وقد سميت كذلك باإلذاعة البديمة و اإلذاعة الحرة 

ذاعة األف أم "" "" القتران بثيا بما FMقياسا غمى ما ىو سائد أو قائم من محطات في بعض الدول ، وا 
 .FM ""(2)ق الذبذبي بموجة التضمين أو التشكيل الترددي أف أم ""يعرف في النطا

 :  نشأة اإلذاعة المحمية في الجزائر .2
ورثت الجزائر عن السمطات االستعمارية ىياكل إذاعية ىزيمة محدودة االنتشار كانت موجية ومسخرة       

لخدمة الخطاب السياسي و االستعماري و ليس لخدمة الشعب ، حيث يقول فرانس فانون بأن '' ىذه اإلذاعة 
ن آرائو ، وتطمعاتو كانت تقابل بالرفض ، و النفور من قبل الشعب الجزائري ، ألنيا  لم تكن تعبر ع

وطموحاتو في التحرر ، و العيش الكريم بل إنيا كانت تحمل أفكارا سموما  لتيديم  أصالة ودين ىذا الشعب 
وكل ما يتعمق بشخصيتو '' . وعمى ىذا كان عمى الجزائر بعد االستقالل أن تواجو ىذا التحدي اإلعالمي و 

بات الشرائح االجتماعية بما يخدم التراث و الثقافة التي التقني إلسماع صوت الجزائر ، ومحاولة إشباع رغ
تعبر عن امتداد ىذا الشعب في عمق التاريخ من خالل إنشاء العديد من المحطات اإلذاعية المحمية في 

.غير أن ىناك اختالف في تواريخ نشأة اإلذاعة المحمية في الجزائر ، (3)العديد من مناطق القطر الجزائري 
( ، وىناك من ربط  1962-1924ل أن يربطيا بإذاعات االحتالل الفرنسي لمجزائر ) فيناك من حاو 

( ، وىناك من يربطو بـ  ) البث الجيوي ( و الذي  1962-1956ظيورىا باإلذاعة السرية لمثورة الجزائرية ) 
و  1975كان مع ميالد برنامج ) مغرب الشعوب ( وكان يبث لمدة ست ساعات من وىران و قسنطينة  عام 
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 1990توسع ىذا البث الجيوي بظيور وحدات أخرى في ورقمة وبشار طبقا لما نص عميو قانون اإلعالم 
 .(4)وىو ضرورة توسيع ىذا البث عبر الوحدات الجيوية

تحت  1990وىناك من ذىب إلى تأسيس شبكة اإلذاعات الجيوية وكذا الموضوعاتية بدأ في سنة      
كان يولي أىمية كبيرة ليذا الصرح اإلعالمي  وطار الذيإشراف المدير العام لإلذاعة الجزائرية آنذاك الطاىر 

مومية بالنسبة الخدمات العالكبير الذي صار يؤدي دورا حيويا في مجال اإلعالم الجواري معززا بذلك فضاء 
فكانت أولى لبنات ىذا المد اإلذاعي الجواري إذاعة الساورة )بشار(، إذاعة البيجة لإلذاعة الجزائرية ،

)العاصمة(ثم إذاعة متيجة )منطقة متيجة عمى إمتدادىا ، في والية البميدة ، بومرداس ، وتبازة (، ثم توالي 
جويمية  05مع تدشين إذاعة بومرداس في  48إكتمل  بالعدد مجيود بناء اإلذاعات الجيوية إلى أن 

م و الذي غير جذريا 1989فيفري  23. وىناك من يعيد مشروع لإلذاعات الجوارية إلى دستور (5)2012
الحياة السياسية ووضع حدا فاصال لمتطور السياسي الموجود في الدستور السابق ، وقد كرست المادة 

م، حيث 1990أفريل03ىذا ما نص عميو فيما بعد قانون اإلعالم لو . (6)لجديدباإلنفتاح الديمقراطي ا40
 :(7)منو ما يمي 04تضمنت المادة 

 .عناوين اإلعالم وأجيزتو في القطاع العام 
 .العناوين و األجيزة التي تمتمكيا أو تنشئيا الجمعيات ذات الطابع السياسي 
  الطبيعيون والمعنويون الخاضعون لمقانون الجزائري.العناوين و األجيزة التي ينشئيا األشخاص 
، منعرجا حاسما ليذه اإلذاعات الجيوية بحيث تم إعتماد سمسمة من اإلجراءات  2005وتبقى سنة       

التي ساىمت إلى حد كبير في تحسين أدائيا من حيث المواضيع المدرجة في الشبكات البرامجية و التأطير 
وعصرنتو القطاع،  التماثمية لمصوت ، وىذا بعد انتياج نظام الرقمنة عوض النظام البشري و النوعية الجيد

 FMمواكبة لمتحوالت العممية  والتكنولوجية التي يشيدىا العالم، كما تم إعتماد موجة التضمين الترددي 
مى الموجة وتعميميا عمى كافة اإلذاعات الجيوية لما تتميز بو من جودة وصفاء لمصوت، حيث تم اإلبقاء ع

كما ، بإحدى عشرة إذاعة جيوية موجودة بمنطقة الجنوب الجزائري نظرا إلى شساعة المساحة AMالمتوسطة 
بغية إيصال  NSS7تقررت الزيادة في الطاقة لألجيزة المتعمقة بالبث و اإلرسال و البث عمى القمر الصناعي

وكذا الفضاء عمى نقاط الظل لتمكين كل  طة،الصوت إلى أبعد نقطة من الحيز الجغرافي العاممة  بيا المحي
 .(8)السكان من التقاط برامج إذاعتيم



5 
 

إذاعة تغطي كافة التراب الوطني حيث تم مضاعفة الحجم  48يبمغ حاليا عدد اإلذاعات الجيوية      
، 1999ساعة سنة  400و يتجاوز  2005ساعة عام  549ساعة بعد أن كان  666الساعي اليومي ليبمغ 

دقائق من الساعة السادسة وخمس وخمسين دقيقة  05ساعة و 13تبث حاليا كل اإلذاعات الجيوية حيث 
( بينما تبث كل من إذاعة البيجة و إذاعة تمنراست 00:20( صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا)55:06)

ذاعة أدرار و إيميزي  24/24 إلى جانب العربية أما عدد اإلذاعات التي تبث باألمازيغية ، ساعة 18ساعة، وا 
إذاعة وفروع المغة األمازيغية المستعممة فييا ىي. القبائمية، الشاوية، الميزابية ، الزناتية ، الحسانية ،  27

 .(9)الورقمية ، التارقية والشاوية 

 

 و مبادؤها : في الوسائل اإلعالمية لخدمة العموميةا ثانيا:

أدت المنافسة الشديدة بين وسائل االعالم عمى مدى العقود الماضية الى زيادة انتشار استخدام  مفيوم       
الخدمة العمومية فيما  يتعمق بالخدمات التي تقدميا االذاعة العمومية عمى غرار وسائل االعالم األخرى . 

وم رئيسي و عصب كل المؤسسات فبعد أن كان المفيوم يحمل أىمية تاريخية بالدرجة االولى , اصبح مفي
االعالمية و من بينيا االذاعات المحمية, ىذا ما يحيمنا لوضع مجموعة من التعريفات المتعمقة بيذا المفيوم  
الفضفاض . لكن قبل التطرق ليذه التعريفات  عمينا أن نتحدث أوال عن الجذور التاريخية ليذا المفيوم و 

 تطوره .  

 :العموميةماهية الخدمة  .1
يجمع الباحثون في  البحوث و الدراسات االعالمية بأنو ال يوجد تعريف موحد لمعنى الخدمة العمومية       

في مقال لو حول االستخدامات المتعددة لمفيوم الخدمة العمومية بانو   Trine Syvertsen. حيث يذكر 
اثناء بحثو عن تعريف موحد ليا ليكون اساسا لرسالتو في  الدكتوراه , أحصى أكثر من ثالثين تعريفا مختمفا 

دىا في حوليا .و التي بالرغم من كثرة عددىا إال أنيا ال تتسم فقط باالختالف في المعايير التي تم  اعتما
"جمال الزرن '' عمى حيث يعرفيا  .(10)وضع التعريف , بل ان البعض منيا كانت متناقضة تماما فيما بينيا 

أنيا " نشاط تمارسو الدولة بشكل مباشر من خالل مؤسسات تابعة ليا) وطنية أو محمية ( أو تحت إشرافيا ، 
  العمومية  الخدمةأما المشرع  الجزائري فيعرف . (11)وذلك من أجل تمبية حاجة ليا عالقة بالمصمحة العامة

  كل  يضمنيا التي  العامةالمنفعة   ذا  البصري  السمعي  لالتصال نشاط " بأنيا :  البصري  لمسمعي
و  المساواة مبادئ  احترام  ظل  في,   البصري  السمعي لالتصال  خدمة  يستغل  معنوي شخص
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يمكن من خالل ما سبق و بالنظر لممنظور الداللي و تحميل مفيوم .(12)والتكيف  واالستمرارية  الموضوعية
 الخدمة العمومية الوقوف عمى ثالثة معاني رئيسية ليا ىي :

يرتبط مفيوم الخدمة العمومية بالمرافق العامة التي تقدم خدمات اجتماعية , بمعنى  المعنى االول : -
اذ يشير ىذا النوع من الخدمات الى الخدمات التي تقدميا النظر لممفيوم من الناحية التقنية و االقتصادية . 

الحكومة كتوفير الخدمات البريدية و الطرق و السكك الحديدية و ما الى ذلك . و في ىذه الحالة فان المعيار 
االساسي لنجاحيا يتمثل في جودة االشارة و كفاءت العمميات وتوزيع الشبكة التي تضمن اتاحتيا الى كافة 

 .(13)لمجتمع . حيث ساد ىذا النمط من التفكير في بداية البث لكثير من الدول افراد ا
ارتبطت الداللة الثانية لممفيوم بالقول انيا تحيل الى العام , أي الفضاء العام او المعنى الثاني :  -

المشترك . و بيذا المعنى , فان الخدمة العمومية في االذاعة يمكن التعبير عنيا باعتبار ان البث االذاعي 
الخدمة تبدو اكثر  يتوجو الى خدمة الفضاء العام , و ىو ما يعني ان المضامين و القيم التي تحمميا ىذه

كمواطنين , المشاركة الفاعمة, و  لألفرادوضوحا. و عمى اعتبار ان الفضاء العام يمثل المؤسسات التي تتيح 
تحفزىم عمى اتخاذ  قرارات جماعية تراعي " الصالح العام" , فان ىذه الوسيمة التي ىي في خدمة الفضاء 

و المعارف التي يحتاجونيا لمقيام بواجباتيم المدنية .و العام تضمن لكل االفراد الوصول الى المعمومات 
 .(14)يتماثل ىذا المعنى مع الفيم الذاتي لمقائمين عمى مؤسسات البث العام خالل فترة االحتكارات 

أما الداللة الثالثة فتتأسس عمى  تصور قائم عمى التماثل بين " العامة " و "الجميور", المعنى الثالث :  -
ىذا االخير كأفراد مستيمكين لوسائل االعالم . و في ىذا المنظور , يمكن اعتبار الخدمة حيث ينظر الى 

العمومية بثا موجيا لخدمة المستمع , بمعنى ان اليدف االساس لمبث ىو اشباع رغبات و تفضيالت 
ا في نياية المستيمكين بدل اشباع حاجات الجماعة ,أو فكرة المواطنة . و ىذه الداللة لم تكن مقبولة كثير 

الثمانينيات من القرن العشرين .اما اليوم فان القوى المتنافسة بل و المتصارعة في ىذا المجال تسعى الى 
من خالل  التعريفات السابقة الذكر نستطيع االستنتاج بكون .(15)ضفاء شرعية عمى ىذه القراءة لممفيوم إ

عبارة عن مجموعة من الميام واألنشطة المتنوعة  ذاعة عمى غرار وسائل االعالم ىيإلالخدمة العمومية في ا
التي تبثيا في محتويات برامجيا التي تقدميا بغية تحقيق مبدأ " خدمة المواطن" وتمبية حاجياتو االجتماعية 

 انطالقا من كونيا مرفقا عموميا . 
 مبادئ الخدمة العمومية في الوسائل السمعية البصرية : .2
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من إذاعة وتمفزيون مجموعة من الخدمات التي تعبر عن اىتمامات و احتياجات يؤدي اإلعالم العمومي      
الجميور الموجية إليو برامجيا ، وباعتبار أن اإلذاعة المحمية مرفقا عموميا فيي تخضع وترتكز عمى 

إذا انعدمت فقد بحيث مجموعة من المبادئ األساسية العامة التي تضفي صفة العمومية عمى ما تؤديو ،
 م الخدمة العمومية داللتو ، ومن بين ىذه المبادئ ما يمي : مفيو 

: عمى المرفق العام أن يتوجو إلى كافة شرائح المجتمع ، وأن يسعى إلى تعميم اإلسماع  الشمولية (1
أو المشاىدة لدى الجميع ، وتمكينيم من فيم البرامج ومتابعتيا ، حيث أن قنوات المرفق العام عمى عكس 

ة ال تسعى إلى تحقيق أعمى نسبة استماع أو مشاىدة بل ىي مطالبة بالحرص عمى جعل القنوات التجاري
 . (16)برامجيا مفيومة لذى الجميور العريض

: ويقصد بو تنويع الخدمات التي تقدميا اإلذاعة العمومية ، حيث يكون ىذا التنوع عمى ثالثة  التنوع (2
أوجو سواء في اختالف شرائح الجميور بحيث يجب أن تعكس تنوع مصالحو العامة ، إضافة إلى تنوع  

المناقشة والتي تعكس البرامج كالنشرات اإلخبارية الجديدة و البرامج الترفييية وأخيرا التنوع في المواضيع 
 .(17)القضايا التي يواجييا المجتمع

أن يأخذ القائمون عمى ىذه الخدمة قراراتيم البرامجية االستقاللية تعني  :عدم التحيز  و االستقاللية (3
بناءا عمى معايير مينية ن وحق الجميور في المعرفة و االبتعاد عن الخضوع ألي شكل من أشكال 

، أما عدم التحيز فيذا المعيار الضغوط التي يمكن أن يمارسيا أصحاب المصالح السياسية أو التجارية 
االستقاللية ، حيث ليس من المقبول استخدام الحكومات األموال العامة لمترويج مرتبط أشد االرتباط بمعيار 

آلرائيا وتوجياتيا ، فإن األمر نفسو ينطبق عمى القائمين عمى الخدمة العامة ، إذ ال يحق ليم استثمار 
 .(18)وتوظيف 

جديدة مقارنة بتمك   : يتعين عمى القنوات العمومية أن تبذل مجيودا البتكار مجاالت االىتمام التميز (4
التي تتناوليا القنوات الخاصة ، وأن تكون حريصة عمى اعتماد أرقى المعايير  المينية و األخالقية لتقديم 
ن تناولت نفس  منتوج ذي جودة عالية ، وبناء عميو فإن قنوات الخدمة العامة تحقق التميز حتى وا 

 .(19)القنوات الخاصة  ما تعالجياالموضوعات التي عادة 
: تحرص الكثير من الدول عمى جعل االلتزام بالخدمة الحرص عمى الهوية الوطنية و الثقافية  (5

و المشاركة بإيجابية في حياة  باالنتماءالعامة أداة لمبناء و الحفاظ عمى اليوية الوطنية و الشعور 
في الجزائر وىذا حيث يظير مصطمح الخدمة العمومية من ميام ومبادئ ممارسة اإلعالم  . (20)المجتمع
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: " تساىم  2012من القانون العضوي المتعمق باإلعالم الصادر بجانفي  05ما نصت عميو المادة 
 :(21)ممارسة أنشطة اإلعالم عمى الخصوص فيما يأتي

  االستجابة لحاجات المواطن في مجال اإلعالم و الثقافة و التربية و الترفيو و المعارف العممية و
 التقنية .

 مبادئ النظام الجميوري وقيم الديمقراطية وحقوق االنسان و التسامح ونبذ العنف و العنصرية .ترقية  -
 ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار . -
 ترقية الثقافة الوطنية واشعاعيا في ظل احترام التنوع المغوي و الثقافي الذي يميز المجتمع الجزائري . -
 القائمة عمى مبادئ الرقي و العدالة و السمم.المساىمة في الحوار بين ثقافات العالم  -
يعتبر نموذج تمويل الخدمة العامة في معظم الدول نموذجا مختمطا يجمع بين   التمويل العالم: (6

مصدرين من مصادر االيرادات الثالثة التالية : رسوم التراخيص التي يسددىا دافعو الضرائب و 
يرادات حقوق المخصصات التي تكون مصدرىا الدولة ، و اإلي رادات التجارية من اإلعالن و اإلشيار وا 

البث و التبرعات وغيرىا ، حيث تعتبر ىيئة اإلذاعة البريطانية من ىيئات البث العامة القميمة التي تعتمد 
عمى مصدر واحد فقط في تمويل أنشطتيا من إيرادات رسوم  الترخيص أما في الدول األخرى فالبرلمان 

 .(22)يت عمى الميزانيات المخصصة لقنوات الخدمة العامة ىو من يقوم بالتصو 
 

  عياتها:باإلذاعات المحمية  الجزائرية محدداتها و مرجثالثا: الخدمة العمومية 

 محددات الخدمة العمومية بإذاعات المحمية :  .1
تمبي االذاعة المحمية عمى غرار وسائل االعالم االخرى مجموعة من الميام  ابرزىا االعالم , التثقيف و     

الترفيو و ىذا ما تحاول ان تعكسو ضمن برامجيا التي تبثيا مراعية بذلك تنوعيا و الماميا بكل القضايا التي 
تتوخى ىذا ما يجعميا الخدمة العمومية   تيم الشأن الوطني او المحمي و ىذا بغية التجسيد األمثل  لمبدأ

 : (23)مجموعة من المحادثات التي تجعميا توفر خدمة عمومية نموذجية لممستمعين من بينيا

 قيمة الديمقراطية كنظام حياة وضرورة حماية مكوناتيا . -
التحررية و ضمان  التعددية باعتبارىا أساسا لتحقيق مبدأ حرية التعبير ، وذلك من خالل استقاللية  -

 تعددية اتجاىات  ومصداقية  األخبار .
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تحول المواطن إلى عنصر فعال عبر ظيور مصطمح المواطن الصحفي أو المراسل المواطن أو  -
 المواطن الموثق .

 توظيف تكنولوجيات اإلتصال  حديثة  . -
ذاتو بل  ضرورة الوصول إلى نسبة استماع محترمة ، وأن يكون تحقيق ىذه النسبة ليس ىدفا في حد -

 نتيجة وجب تحقيقيا عبر برمجة وسياسة  التحرير  واضحة المعالم .
ضرورة  إعادة ىيكمة إعالم الخدمة عمى المستوى التشريعي و القانوني األساسي ، و الييكل اإلداري  -

، أي بما يتناسب ، ومرونة التسيير و االستقاللية المالية و خدمة المصمحة العامة  ضمن المبادئ 
 قراطية .الديم

مجموعة من و الذي تضمن المجمس العالمي لإلذاعة و التمفزيون" تقرير "ىذا إضافة إلى ما جاء بو     
 المعايير التي يتوجب عمى االذاعة المحمية العمومية أن تركز عمييا في برمجتيا  تتمثل في  : 

يتيح لممستمعين فيما يتوجب عمى االذاعة المحمية  أن توفر اعالما تقديم برامج موضوعية : -1
ح لألحداث , فالمطموب ىو اعالم غير متحيز عمى األقل , ان لم نقل موضوعيا . و ىذا االعالم يدع بأص

المجال لمختمف اآلراء لمتعبير عن نفسيا , و يشجع عمى فيم نير لمجرى األحداث . يجب ان يكون بإمكان 
المستمعين و قدرتيم عمى التمحيص . و ينبغي ان  تقوم اإلذاعات وطنية كانت او محمية أن تخاطب ذكاء 

بمعالجة اخبارىا المذاعة بجد و حرص اضافة الى  الشرح و التعمق بغية انارة المواطنين فيما يتعمق 
بالمواضيع المقدمة , و بالتالي اثراء الحياة الديمقراطية ما يدفع الجميور  لالعتراف بأىميتيا و بدورىا و 

 يا.تجعمو يتمثل ب
ذاعة المحمية  ال إلان وظيفة االعالم في امراعاة المصمحة العامة في تقديم الخدمة العمومية : -2

تقتصر عمى تقديم نشرات االنباء و بث البرامج التي تتناول القضايا العامة , بل تمتد الى كل البرامج التي 
كل البرامج التي توصف عمى مختمف المواضيع التي تمسيم , و تشمل   طالعضباالتسمح لممواطنين 

م بمشاغل الناس اليومية و حببساطة بأنيا " برامج  خدمة " أو " ذات مصمحة عامة", والتي غالبا ما تمت
حياتيم العممية. و عن طريق معالجة  موضوعات االستيالك أو القضايا القانونية , و تقديم النصائح 

الى السكان ,... فان كل ىذه البرامج تجعل من العممية , و تناول المشاكل الصحية , و تقديم خدمات 
العام من حاجات السكان  ذاعة نفسيا خدمة عامة مقدمة لممواطنين. و بيذه البرامج يقترب البثإلا

 .الممموسة
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عمل وسائل االعالم في مجال الثقافة ثالث مستويات  ينقسم بث برامج تترك أثر في المستمعين: -3
تتكمم عن الفنون و الثقافة , و تذيع المؤلفات و المنتجات الثقافية الموجودة . . فعمى االذاعة المحمية  أن 

حيث ينبغي ان تقدم االذاعات المحمية  برامج ترفييية موجية لعامة الناس .كما يجدر ان تخمف برامج 
 . (24)االذاعات المحمية  اثرىا في الجميور كأن تقدم برامج ألعاب تجمع بين التثقيف و الترفيو

تحرص االذاعة باعتبارىا مرفقا عموميا عمى البحث و الحرص عمى عرض برامج ذات جودة  : -4
التجديد و االبداع   في انتاجيا لمبرامج التي تبثيا  مراعية معايير الجودة  التي  تمبي   احتياجات الجميور 

 من خالل محتويات الرسائل االعالمية التي تبثيا .
يتوجب عمى االذاعة الوطنية او المحمية ان تكون البرامج التي :تقديم برامج ذات محتوى وطني  -5

تعرضيا و تبثيا وطنية ان لم تكن محمية بالدرجة االولى . فباعتبارىا احد المرافق العمومية ىذا يدفعيا 
لتشجيع التعبير عن القضايا و اآلراء الرائجة في المجتمع المحمي او الوطني و السعي الى خمق ىمزة 

 أفراد ىذا المجتمع و بين المسؤولين .وصل بين 
وضعت الدولة الجزائرية مجموعة من األسس و المبادئ التي تقوم عمييا اإلذاعة و التي تندرج حيث     

ضمنيا اإلذاعة المحمية الجزائرية ، تعتمد عمييا في برامجيا بغية تحقيق تنمية شاممة في جميع المجاالت 
ية و السياسية ،و من أىم ىذه المبادئ و االلتزامات ما جاءت بو المادة االجتماعية ،االقتصادية ،الثقاف

 : (25)(من قانون السمعي البصري ،فقد نصت عمى ما يمي48)

 احترام مقومات و مبادئ المجتمع . -
 ترقية روح المواطنة و ثقافة الحوار . -
 تقديم برامج متنوعة و ذات جودة . -
االجتماعي الوطني و الثقافة الوطنية بجميع تعابيرىا في البرامج ترقية المغتين الوطنيتين و التالحم  -

 التي تتم بثيا .
 االمتناع عن بث محتويات إعالمية أو إشيارية مضممة . -
 وضع آليات و وسائل تقنية لحماية األطفال القصر و المراىقين في البرامج التي يتم بثيا . -
 انتاج و بث بيانات ذات المنفعة العامة . -
 اإلبداع الثقافي و الفني و الجزائري .تشجيع  -
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 : بحيث يستوجب عمى اإلذاعة المحمية أن تمتزم بأسس و مقومات  احترام مقومات و مبادئ المجتمع
 المجتمع المحمي الذي توجو إليو برامجيا محترمة بذلك قيمو و عاداتو و تقاليده .

 : تعتبر اإلذاعة المحمية منبرا إعالميا ىاما يعزز المشاركة الجماىيرية  ترقية روح المواطنة و ثقافة الحوار
،و تكرس الحوار و التفاعل من أجل حل مشكالت المجتمع المحمي ،مما يخمف لدى المواطنين المحميين 
اإلحساس بالنفع لمدور الذي يقدمونو من أجل تنمية مجتمعيم ،و تعزيز مفيوم المواطنة لدييم ألنيم يساىمون 

 في بناء الوطن بأفكاره و انشغاالتيم .
 : أي أن اإلذاعة المحمية مطالبة بالتنوع في برامجيا بما يتالءم ،و  تقديم برامج متنوعة و ذات جودة

 متطمبات و احتياجات كل فرد من أفراد المجتمع المحمي باختالف أعمارىم و ميوالتيم .
 و ىذا ينجمي من خالل عرض برامج إذاعية و  وطني :ترقية المغتين الوطنيتين و التالحم االجتماعي ال

 فقرات غنائية بالمغتين قصد خمق التالحم بين أفراد المجتمع .
 : و ىذا حفاظا عمى سمعة ىذه الوسيمة اإلعالمية  االمتناع عن بث محتويات إعالمية أو اشهارية مضممة

 و تفاديا ألي مساس بمصداقيتيا .
 بحيث يجب عمى اإلذاعة أن تأخذ  ية األطفال القصر و المراهقين :وضع آليات و وسائل تقنية لحما

بعين االعتبار في تصميم برامجيا طبيعة و خصائص كل شريحة من شرائح المجتمع المحمي ،خاصة 
األطفال المراىقين باعتبارىم أساس المجتمع المستقبمي ،لذلك تسعى لتمبية احتياجاتيم و تغذية رغباتيم ،و أن 

 سموكيات إيجابية .تغرس فييم 
 : قصد توعية الجميور ،أو تحذيرىم من سموكيات خطيرة أو إثارة  انتاج و بث بيانات ذات منفعة عامة

 انتباىيم إلى تصرفات قد تيدد سالمتيم .
  : من واجب اإلذاعة المحمية الرفع من مستوى الخدمة الثقافية تشجيع اإلبداع الفني و الثقافي الجزائري

و البرامج الثقافية كالمتعمقة بالموروثات أو التراث الوطني و الشعر و األلغاز و غيرىا  عن طريق الحصص
.... ،إضافة إلى تشجيع الفنانين في جميع المجاالت ،خاصة لمواىب الشباب المحمي ،و تعريف المجتمع 

ات الفنية و المحمي بيم .ىذا إضافة إلى أنيا تسمح بحفظ و تسجيل و توثيق مختمف األنشطة و الفعالي
 الثقافية المحمية.
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 مرجعيات الخدمة العمومية لإلذاعة المحمية : . 2
  تتصل مرجعيات الخدمة العمومية التي تقوم بيا اإلذاعة المحمية بمجموعة من المبادئ و القوانين 

و القوانين الوطنية و الدساتير   من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 19التي أقرتيا المواثيق الدولية كالمادة 
و المتعمقة بحماية حق الفرد في االطالع عمى المعمومات و الوصول إلييا عن طريق تسييل ثقافة لوسائل 
اإلعالم ، ومنيا اإلذاعة المحمية باعتبارىا فرعا  من اإلذاعة عموما وانتفاعو بيا ومشاركتو وتفاعمو مع 

رج إلى أىم المواثيق و القوانين التي تضمنت حماية ىذا نشاطاتيا تحقيقا لمبدأ الحق في االتصال لذا سنع
 الخدمة العمومية عالميا ووطنيا . الحق باعتباره جوىر

حرصت الجزائر في مختمف التشريعات المتعمقة بالقطاع السمعي البصري  عمى ضرورة التزام إذ       
من  (22المادة)حيث جاء في ة. االذاعة المحمية عمى غرار وسائل االعالم االخرى بتقديم خدمة عمومي

"يمارس نشاط اإلعالم :(26)2212جانفي  15المؤرخ في  25-12القانون العضوي المتعمق باإلعالم رقم 
بحرية في إطار أحكام ىذا القانون العضوي و التشريع و التنظيم المعمول بيما و في ظل احترام)...( و ذكر 

من القانون:  (25المادة )كما ورد في ،  الخدمة العمومية"مجموعة من المبادئ منيا: ميام و التزامات 
"تساىم أنشطة اإلعالم عمى الخصوص فيما يأتي)...( االستجابة لحاجات المواطن في مجال اإلعالم 

أما في  والثقافة و التربية والترفيو والمعارف العممية والتقنية" و ىذا ما يمثل جوىر الخدمة العمومية".
عمى األقل من  50المشرع عمى أن :" كل نشرية دورية لإلعالم العام ،أن تخصص نسبة شدد  (12المادة)

مساحتيا التحريرية إلى مضامين تتعمق بالمنطقة الجغرافية التي تغطييا، أي بأن يكون جوىر كل نشرية ىو 
توى عن المح االبتعادخدمة المواطن من خالل اإلعالم، وىو كذلك من مبادئ الخدمة العمومية، أي 

من خالل ىذه المبادئ والقوانين نستطيع القول بأن الخدمة العمومية . "شياري الترويجي الذي ىدفو الربحاإل
 شرط ضروري في أي مؤسسة اعالمية.

المتعمق بالنشاط السمعي البصري  2214فبراير  24المؤرخ في  24 - 14القانون رقم في حين ركز     
عمومية المتضمنة في دفاتر السمعية البصرية بأداء الخدمة ال في بعض مواده عمى التزام المؤسسات

  االتصال  خدمات  الذين يستغمون  المعنويون  األشخاص  "يستفيد : (12المادة). حيث ذكر في شروطيا
 : من  مياميم  أداء  إطار  في  العمومي  التابعة لمقطاع  البصري  السمعي

 . القاعدية  واليياكل  الراديوية  السيما الترددات عمييا, تحوز  التي  باإلمكانيات  االحتفاظ-
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  المقررة  العمومية  لمخدمة  مياميم  ألداء  الراديوية الضرورية  لموارد ا  استخدام  حق  في  األولوية -
 (27) ". الشروط  في دفاتر

كما  ركز دفتر الشروط  المتعمق بالعمل االذاعي في مجمل مواده عمى ضرورة االلتزام بأداء الخدمة     
 20 الموافق 1411 عام شوال 5 في المؤرخ 123-91تضمن المرسوم التنفيذي رقم العمومية . حيث 

 المرتبطة واألعمال والصالحيات والمنقولة العقارية الوطنية األمالك- عن امتياز منح 1991 سنة ابريل
منو  22المادة عمى ما يمي:ذكر في .المسموعة العمومية لإلذاعة المؤسسة إلى -السمعي اإلذاعي بالبث
 العمومية الخدمة وتكييف االستمرارية اللتزامات المسموعة لإلذاعة العمومية المؤسسة " تخضع : أنو عمى
 السنوي الشروط دفتر وفي المرسوم بيذا الممحق العامة الشروط دفتر في المحددة و الكيفيات الشروط ضمن
 المالئمة والشروط الضرورية الوسائل توفير عمى كما تسير الدولة.الوصية بقرار السمطة تحدده الذي

 ضمان قصد وذلك إلييا الموكمة لمميمة الفعمي بالتنفيذ تقوم لكي المسموعة لإلذاعة العمومية لممؤسسة
 المؤسسة عمى " يتعينفتضمنت ما يمي : 3اما المادة .السمعي" اإلذاعي لمبث العمومية الخدمة استمرارية
 تحت لجوئيا إمكانية الواجب ىذا يعفي وال العمومية، بالخدمة بنفسيا تقوم أن المسموعة لإلذاعة العمومية

 في الكامل بالتحكم المؤسسة تحتفظ عمى أن,أجانب، كانوا أو جزائريين خارجيين، ممولين مسؤوليتيا إلى
 .(28)ميمتيا"
ى عمى ضرورة تقديم ومن المواد الواردة في دفتر الشروط الممحق بيذا المرسوم والتي تنص ىي األخر      

 بيدف وتبثيا وتبرمجيا ،ياحصص تتصور أن المؤسسة عمى " يجب:3المادة  جاء فيحيث خدمة عمومية، 
 والتربوية الثقافية الميمة بحسب وذلك المستمعين، فئات مختمف عمى والترفيو الثقافي واإلثراء األخبار اقتراح

 بإضفاء برامجيا، بواسطة الخصوص عمى وتقوم.عمومية كخدمة ميمتيا بموجب ليا المسندة واالجتماعية
 المؤسسة "تسير :5 المادة في حين جاء في اإلبداعات." طريق عن إثرائو في والمساىمة التراث عمى القيمة
و  األطفال حماية عمى تسير كما جنسي، تمييز دون المواطنين بين والمساواة والكرامة اإلنسان احترام عمى

 سيما ال احساسيم , تخدش أن من شأنيا حصصا تبرمج عندما مالئمة بطريقة المستمعين المراىقين. وتنبو
 الوطنية المغة ترقية عمى المؤسسة " تسير:7 المادة"كما تضمن في .من ىم و المراىقين األطفال جميور 

 بث عمى تشجع أن المؤسسة عمى " يجب:فجاءت بأنو10 المادة أما ".والبث اإلنتاج وسائل  مستوى عمى
 المادةكما تضمنت .وترقيتيا" تطويرىا وعمى وعناصرىا، خصوصياتيا بجميع إشعاعيا وعمى الوطنية الثقافة

 مختمف طريق عن شعبيا وبتطمعات لمجزائر، والحضاري الثقافي بالتراث تعرف المؤسسة أن عمى "يتعين11
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40% 

24% 

20% 

 ترفيه ، منوعات وخدمات  16%

 إخباري 

 اجتماعي تربوي ثقافي ، تاريخي وديني 

 ثقافي ، تاريخي وديني 

 وتحسين موظفييا تكوين ترقي أن المؤسسة عمى "يتعين بأنه14 المادةفي حين أقرت ".األجنبية البث لغات
 (29)".المعنية المؤسسات بمشاركة أو بمفردىا وذلك معارفيم , وتجديد مستواىم

 
باإلذاعات المحمية رابعا : واقع تجسيد مبادئ الخدمة العمومية التي نصت عميها التشريعات اإلعالمية 

 :يةالجزائر 
يعكس مضمون البث في اإلذاعة المحمية حياة الجماعة المحمية ، بكل أوجييا االجتماعية ،         

االقتصادية ، السياسية ، الثقافية و اإلبداعية ، و ينبغي أن تعكس الجوانب المرتبطة بتسيير المدينة ، فيما 
، التربية ، الصحة ، النظافة ،  يتعمق بالحياة اليومية لممواطن و باألخص في مجاالت : السكن ، الشغل

كما تحرص اإلذاعة المحمية في إعداد برامجيا عمى مراعاة انشغال التجاوب مع ،األمن ، السياحة و الترفيو 
حاجيات كل فئات جميور المستمعين في مجاالت اإلعالم، الترفيو و اإلثراء الثقافي، بحكم الميام الثقافية، 

.إضافة لتضمن الشبكة البرامجية مواعيد سياسية أسبوعية تكون عبارة  (32)بيا. االجتماعية، و المينية المنوط
نقاشات يفتح فييا المجال لمرأي و الرأي اآلخر ، وتيتم بمواضيع التعبئة االجتماعية ، السمم و االنسجام  عن

 (.31)االجتماعي ، ومبادرات مشاريع التنمية المحمية ، و المنتخبين و اإلداريين 

 ذاعات المحمية حسب النسب وفقا لمنموذج المطموبإليمثل توزيع برامج ا (32)( : 21شكل )

 (27محمد شموش : اإلذاعة الجزائرية النشأة و المسار,ص :) المصدر

المحمية لمخدمة العمومية من خالل تقديميا لبرمجة عامة و متنوعة تستجيب  إذاعاتيظير تجسيد و       
لمتطمبات كونيا مرفق عمومي و بمجموعة من االلتزامات الكمية و الكيفية )أخبار, برامج اجتماعية , ثقافية, 
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 إضافةمي . كافة شرائح المجتمع المح إلىدينية , برامج خدماتية و غيرىا ( و التي تضمن وصوليا  ترفييية,
مشاكل و قضايا الوالية التي تغطييا بإشراك المواطن فييا ليوصل انشغاالتو  إبرازلكونيا تعمل عمى 

ألصحاب القرار، كما تساىم أيضا في الحفاظ عمى خصوصياتيا الثقافية و التاريخية و ىذا انطالقا من مبدأ 
التي يمكن أن نستخمص منيا مجموعة من و بدفتر الشروط العاممة بو بالتشريعات االعالمية و  التزاميا

 المحددات أو المؤشرات التي يستوجب عمى اإلذاعات المحمية االلتزام بو و ىي :
إن المالحظ لحصص التي تبثيا مختمف اإلذاعات  بث برامج بهدف اإلعالم، التثقيف و الترفيه: -1

المحمية يجد بأنيا تتفاوت في مدى تطبيقيا ليذا المعيار ،إذ نجد أن البعض منيا أصبح حاليا يغمب الجانب 
الترفييي عمى الجوانب األخرى ،خاصة بث المقاطع الموسيقية التي أصبحت و كأنيا حصص قارة في 

لمدة التي تبث فييا ما جعل البعض من ىذه اإلذاعات توصف بأنيا إذاعات خارطتيا البرامجية نظرا لطول ا
 موسيقى ال إذاعات محمية خدمية ،مما يؤدي إلى عدم احترام ىذا الشرط من شروط الخدمة العمومية.

يتجسد ىذا المبدأ من خالل مواضيع  إضفاء قيمة عمى التراث الحضاري و الثقافة الوطنية : -2
الحصص اإلذاعية و االىداف التي يحاول المذيع الوصول إلييا في كل حصة ، لذا نجد بأن معظم 
اإلذاعات المحمية الجزائرية توجد بيا برامج ثقافية قارة ضمن شبكتيا البرامجية و التي تعنى بمناقشة القضايا 

لكن يعاب عمى بعضيا طريقة معالجتيا ليذه القضايا و التي يتوجب أن التي تيتم بالمجال الثقافي لممنطقة ،
تتبع مجموعة من االستماالت العقمية و العاطفية لجذب الجميور المستمع إلييا و توعيتو بضرورة الحفاظ 
عمى المناطق األثرية و التراثية لموالية مثال و ىو ما يستوجب إعادة نظر في طريقة إعداد ىذا النوع من 

لحصص  من جية و في مواعيد بثيا من جية أخرى ،خاصة في ظل تنامي و انتشار التطبيقات الحديثة ا
 لإلنترنت كمواقع التواصل االجتماعي و التي أصبح الجميور أسيرا ليا .

تمزم التشريعات االعالمية بالجزائر اإلذاعات المحمية أن  المساواة بين كافة أفراد المجتمع المحمي : -3
بث برامجيا كافة شرائح المجتمع من أطفال ،شيوخ، شباب، نساء و غيرىم ، لكن الواقع في  تراعي في

بعض االذاعات المحمية عكس ذلك ، فمثال البعض من اإلذاعات نجدىا تيمل شريحة الشباب و ال تبث 
ة التي تجعميم برامج تيتم بانشغاالتيم و تمبي احتياجاتيم و الذين أصبحوا اليوم مدمنين لمعوالم االفتراضي

السمبي لممضامين االعالمية، و كذلك الحال بالنسبة  فاعمين و متفاعمين مع األحداث ما كسر طابع التمقي
 لألطفال الذين قد تخصص ليم حصة واحدة طيمة األسبوع .

تسعى أغمبية برامج اإلذاعات المحمية الجزائرية إلى دمج الدارجة و المغة  ترقية المغة الوطنية : -4
بية  بغية تحقيق الفيم من قبل كافة شرائح المجتمع المحمي ،لكن ليس كل البرامج يمكن أن تدمجيما العر 
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معا ،و ىذا ما ال يراعيو البعض من المذيعين في تقديم حصصيم خاصة ذات الطابع الجاد و التي تتناول 
 مواضيع تستوجب التقديم المغة العربية.

 

 خاتمة :
 المحمية باعتبارىا اإلذاعات بيا تقوم التي األساسية الميمة بأن القول نستطيع،  سبق ما خالل من      

 تقديم إلى تسعى أنيا إذ أجمو، ومن المحمي المجتمع داخل تؤدييا التي واألدوار برسالتيا يرتين عموميا مرفقا

 دوما مطالبة وىي المتعددة، احتياجاتيم و أذواقيم و ميوالتيم باختالف مستمعييا لكافة عمومية خدمة

 و لمجميع متاحة ترفييية و تثقيفية تربوية، إعالمية، أداة باعتبارىا مواطنا بصفتو منيم فرد كل بمخاطبة

 االلتزاماتبمدى تكريسيا لممبادئ و  حيث تتعمق جودة المضمون المقدم من قبميا .الجميع خدمة تستيدف

 .شروطيا دفتر و اإلذاعي لمعمل المنظمةالتشريعات اإلعالمية  فيالجزائري  المشرع عمييا يفرضياالتي 
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