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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيد اخللق أجمعني
عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم
السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛
السيدات والسادة مديرو وسائل اإلعالم السمعية البصرية واملكتوبة ومن خاللكم ،جميع
الصحفيات والصحفيني العاملني معكم،
السيدات والسادة إطارات مختلف مؤسسات وهياكل الدولة،
احلضور الكرمي.
يطيب لي أن أشارككم اليوم إحياء الذكرى الستني لتأسيس وكالة األنباء اجلـزائرية ،فـي الفاحت من ديسمبر
 ،1961لنستحضر معا ذكرى تأسيس إحدى أعرق مؤسسات اإلعالم الوطني ورافدا من أهم روافده ،والتي
يرتبط تاريخها مبراحل هامة من تاريخ بالدنا الـمجيد.
إنها مناسبة مواتية للوقوف على التطورات الـمتسارعة التي عرفتها وسائل اإلعالم واالتصال مبختلف أدواتها
ووسائطها وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في درجة التأثير وسرعة إنتقاله في الـمجتمعات في جميع
مناحي احلياة :االجتماعية والثقافية والسياسية واإلقتصادية وهو ما يفرض علينا جميعا العمل معا ،مهما
اختلفت توجهاتنا وأفكارنا ،من أجل رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في سبيل تنمية بالدنا والذود عن
أمنها مبفهومه الشامل وسالمتها واستقرارها.

وال شك أيتها السيدات أيها السادة ،أنكم أدرى من غيركم مبا ميثله اإلعالم وأدوات الدعاية من تهديد
لالستقرار الداخلي لألوطان حيث صارت مختلف وسائط اإلعالم واإلتصال سالح حرب وضع بني أيدي
اجليل اجلديد ،فضال عن ذلك فقد أصبحت األداة األكثر تأثيرا في توجيه مختلف التدفقات من جتارة
خارجية ،واستثمارات أجنبية مباشرة ورؤوس األموال والتكنولوجيا وحتى السلوكيات واآلفات اإلجتماعية.
أيتها السيدات أيها السادة،
أود هنا أن أذكر بأن التدابير التي حظيت باألولوية في برنامج السيد رئيس اجلمهورية ترمي إلى استعادة

ثقة الـمواطن في مؤسسات الدولة ،حتى نضمن انخراطه في إجناح مختلف السياسات العمومية التي تبادر
بها مؤسسات الدولة ،وتوجيه سلوك الـمجتمع مبا يضمن تهيئة البيئة الـمناسبة إلجناح مختلف ورشات
اإلصالح التي تتطلب مساهمة اجلميع في هذا الـمسعى.
وغني عن البيان أن البرامج وكل التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الـممارسات البالية من
فساد ورشوة وبيروقراطية ،لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعالم موضوعي وقوي بحيث يساهم ،إلى
جانب اإلنتقاد البناء واإليجابي ،فـي تعزيز التطورات اإليجابية التي تطرأ في الـمجاالت السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية؛ إعالم يقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى احلية والسواعد التي تسعى
إلى خدمة البالد وتنميتها.
وضمن هذا الـمنظور ،فقد أفرد السيد رئيس اجلمهورية ضمن إلتزاماته األربعة واخلمسني ) ،(54حيزا هاما
لـمسألة تطوير اإلعالم بصفة عامة والعمومي بشكل خاص حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعال حقيقيا في
مسيرة بناء الـمجتمع وتطويره،
وعلى هذا األساس ،تعكف احلكومة على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية
ومسؤولة ،حتترم قواعد الـمهنة وأخالقياتها؛ وهذا في إطار موائمة النصوص مع أحكام دستور  ،2020مبا
يستجيب لتطلعات الـمواطن وضمان حقه في احلصول على معلومة موثوقة ،وخدمة عمومية فعالة
لالتصال ،وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات االجتماعية والديناميكية
السياسية التي تعرفها بالدنا.

وهنا بودي اإلشارة إلى إستكمال أربعة نصوص قوانني من شأنها النهوض بهذا القطاع احلساس
واإلستراتيجي ،ويتعلق األمر حتديدا بالنصوص اآلتية:
 القانون العضوي الـمتعلق باإلعالم، والقوانني الـمتعلقة بالسمعي البصري ،واإلشهار وسبر اآلراء.إضافة إلى ذلك ،تعكف احلكومة على استكمال إعداد الـمرسوم التنفيذي املتعلق بتنظيم نشاط وكاالت
اإلتصال.
أيتها السيدات أيها السادة،
إننا نتطلع ألن تكون وكالة األنباء قوية بفضل مهنية صحافييها وإدارتها العصرية ،وتؤدي
دورا محوريا فـي الـمشهد اإلعالمي الوطني ،وهي لذلك ،مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب
البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس اجلمهورية ومن خالله مخطط
عمل احلكومة ،وذلك باالضطالع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبرا موثوقا ذا جودة ومصداقية.
كما نتطلع لوكالة رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على الـمستوى الدولي ،تواكب أحدث مستجدات
اإلعالم الرقمي والتقنيات احلديثة من أجل الوصول باخلبر الـموثوق إلى الـمتلقي في أقصر وقت.
وال يفوتني بهذه الـمناسبة ،أن أؤكد دعم احلكومة جلهود تطوير وكالة األنباء اجلزائرية ،حيث أسديت
التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها األساسي ،الذي يعود إلى سنة  ،1991وحتيينه حتى يتكيف
مع التغيرات احلاصلة في حقل اإلعالم واالتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء اإلعالم وفق الـمعايير
الدولية.
إن الوكالة مطالبة بضرورة التفكير فـي صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة أنباء ضمن تصور
اإلعالم الشامل  ،Global mediaتعزيزا حلضورها في الـمشهد اإلعالمي الوطني ،لكي متتلك أدوات
الـمنافسة على الـمستوى اإلقليمي ،دفاعا عن صورة اجلزائر وما حققته من مكاسب في كل الـمجاالت.
فضال عن ذلك ،يجب أن تتناسق مع الوضع احلالي للقطاع خاصة بالنسبة للنشاطات السمعية البصرية،
كما يجب أن تفتح هذه الــمراجعة للوكالة الـمجال من أجل زيادة مواردها اخلاصة بالشكل الذي يتيح لها
مسايرة التطورات بتكوين طواقمها واحلصول على الـمعدات الالزمة لذلك.

وفي األخير ،وإذ أترحم وإياكم جميعا على كل عمال الوكالة الذين فقدناهم بعد أن أفنوا حياتهم في
خدمة وطننا العزيز من خالل الوكالة منذ نشأتها ،فإنني أتقدم بأحر التهاني إلى
أسرة اإلعالم واإلتصال من صحفيني وإداريني وعمال ،مع متنياتي لهم بالتوفيق في معركة البناء،
سالحهم في ذلك القلم والصورة ورسالتهم ،رسالة أمل وشحذ الهمم واليقظة بكل جتلياتها.
واهلل ولي التوفيق والسالم عليكم
ورحمة اهلل تعالى وبركاته"

