جامعة محمد خيضر –بسكرة.
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

قسم العلوم اإلنسانية ينظم يوما دراسيا بعنوان:
أخالقيات العمل اإلعالمي في الجزائرفي ظل الواقع االجتماعي
الراهن
يوم  19أفريل2018

إشكالية اليوم الدراس ي:
يكتس ي موضوع أخالقيات املهنة اإلعالمية أهمية بالغة

لوسائل اإلعالم،
الواسعسراي
االنتشارسعاد
اسي :د/
الدرحيث
املعاصر،
وقتنااليوم
رئيس
خصوصا في
بمختلف أنواعها السمعية والسمعية البصرية واملطبوعة ،إلى جانب
اإلعالم اإللكتروني ،الذي أتاح خاصية التفاعلية للجمهور.

إن املتابع لوسائل اإلعالم الجزائرية بمختلف أنواعها،
خصوصا القنوات الخاصة ،يقف على العديد من التجاوزات
أثناء تغطية األخبار املتعلقة بهذه القضايا ،ويتجلى ذلك من خالل
التسرع في نشر املعلومة دون التأكد من صحتها ،إطالق اتهامات
دون انتظار نتائج التحقيقات ،نشر صور ضحايا الجرائم
والحوادث دون مراعاة مشاعر ذويهم أو الجمهور… ،.وهنا نطرح

وفي ذات السياق ،أولت التشريعات اإلعالمية اهتماما

التساؤل حول العالقة بين املسؤولية اإلعالمية من جهة ومسألة

الرئيس الشرفي  :أ/د أحمد فريجة عميد الكلية

بموضوع أخالقيات العمل اإلعالمي ،سواء على مستوى قوانين
اإلعالم ،أو مواثيق الشرف اإلعالمي ،حيث ّ
حددت الحقوق

تحقيق السبق الصحفي ،وتوظيف عنصري اإلثارة واملبالغة

اإلشراف العام :د/بلقاسم ميسوم رئيس القسم

والواجبات ،وحاولت حماية أفراد املجتمع من سوء توظيف مهنة

بقاعة املحاضرات الكبرى الورشة رقم05

املنسق العام :د /نجيب بخوش مساعد رئيس القسم للدراسات
العليا
رئيسة اليوم الدراس ي :د /سعاد سراي

اإلعالم خصوصا األطفال والقصر.
وتتزايد أهمية الحديث عن أخالقيات العمل اإلعالمي في
الجزائر في ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية الحالية التي تعيشها
البالد ،فتنامي أعمال العنف بمختلف أشكاله :العنف األسري،
العنف املدرس ي ،العنف ضد املرأة… وتفش ي الجريمة على اختالف
أنواعها :السرقة ،القتل ،الرشوة… ،إلى جانب التنامي الرهيب لظاهرة
االنتحار ،التي لم يسلم منها حتى األطفال والشيوخ ،وكذا جريمة
اختطاف األطفال ،وغيرها من الظواهر السلبية التي عرفت انتشارا
واسعا في الجزائر ،كل هذه الظواهر وغيرها تطرح إشكاال ذا بعد
أخالقي حول التناول اإلعالمي لهذه القضايا.

لكسب أكبر عدد من الجمهور من جهة أخرى.
أهداف اليوم الدراس ي:
 التأكيد على أهمية البعد األخالقي في ممارسة مهنةاإلعالم.
 اإلحاطة بالنصوص القانونية املتعلقة بأخالقياتالعمل الصحفي في التشريع الجزائري.
 الوقوف على مختلف التجاوزات التي تقع فيها وسائلاإلعالم الجزائرية أثناء سعيها لتحقيق السبق الصحفي.
 معرفة مدى تأثير اإلعالم الجديد على معايير أخالقياتاملمارسة اإلعالمية

مداور اليىم الدراس ي:
املحور ألاو :أخالكياتر لعملرإلاعالمير( افهحمر لنشأةرألا لتطحور
ألا همية)
املحور لثاني :أخالكياتر لعملرإلاعالميرمنر لناحيةر لتشريعيةر
فير لجس ئررر
املحور لثالث :لتناألاورإلاعالميرللضاًار لعنفرألا لجريمةربينر
إلاثاوةرألا اسؤألاليةرإلاعالميةر
املحور لر بع :ألا كعرأخالكياتر لعملرإلاعالميرفير لجس ئررفيرظلر
لتكنحلحجيار لحدًثةرلإلعالمرألاالاثصاور.
رئيس اللجىت العلميت :د /هجيب بخىش
أعضاء الجىت العلميت:

برهامج اليىم الدراس ي
الجلست الافتتاخيت 09.30 -09.00
 الاستماع إلى اليضيد الىطنياسيي ::دد//سعاد
الدراس
رئيست
 كلمتسرايراي
سعاد س
اليىمالدر
اليوم
رئيس
 كلمت رئيس القسم  :د /بلقاسم ميسىم كلمت عميد الكليت :د /أخمد فرٍجت وإلاعالن عً افتتاحأصغال اليىم الدراس ي
الجلست ألاولى 10.30 -09.30
رئيس الجلست :أ /مختار طه فرزولي.
 املداخلت ألاولى :جطىر مفهىم أخالقياث العمل إلاعالمي -ملاوبةروظريةرلح كعر اماوسةرإلاعالميةرفيرظلر لنظرياترإلاعالميةر-

الباخثت فاطمت خدروش …………… جامعت الجسائر 03
…………… .جامعت بسكرة
ألاستاذ طه فرٍجت
 -املداخلت الثاهيت :إصكاليت اجخاذ القرار املنهي عىد الصحفيين

د /ساميةرجفاو

د /مسعحدةرطلحةر

د /سعادرسر ي

د /حوياركحو وي

د /جفافلةرد ألادررررررر

د /بحزيدرومليرررررررررررررررررررررر

رأ /أحمدرأمينرفحو ور

أ /مملمدربشيررمملمحدير

دٌ /عقىب بً الصغير……………… جامعت قسىطيىت .3
د /مراد ميلىد ………………………جامعت قسىطيىت .3
املداخلت الثالثت :املطلب ألاخالقي في العمل إلاعالمي مً
مىظىر الصحافت الصفراء (مقاربت هقدًت)
أ  /هضام عبادة …………………… .جامعت بسكرة
املداخلت الرابعت :التعامل مع ألاخبار السائفت

أ/نهلةرحفيظيرر

أ /أماوروحمانيرررررررررررر

ررررررررربينرملتضياترثملليمر لسبمرألاأخالكياتر لعملر لصحفي

رررأ /بشيرر لدًنرمرغادر
رئيس اللجىت التىظيميت :أ /مختار طه فرزولي
أعضاء اللجىت التىظيميت:

واديروألا در لعلحمرإلانساوية
رئيس اللجىت إلاعالميت  :مدمد طه فرٍجت
ربمساهمةرر لناديرإلاعالمير

 -حينمارًصطدمر خالقيرباللاوحنيرفير لسياقر امللير-

-

ألاستاذ أخمد أمين فىرار ………………… جامعت بسكرة
الباخث رٍاض زروقي ………………………….جامعت بسكرة
املداخلت الخامست :ألابعاد ألاخالقيت في املمارست إلاعالميت
وعالقتها بااللتزام باملىاثيق املهىيت
أ /هبيل لحمر…………………………..جامعت بسكرة
الباخثت عائضت هاًت صغير…………جامعت بسكرة

الجلست الثاهيت11.40 - 10.40 :
رئيست الجلست :د /ساميت جفال
املداخلت ألاولى :التضليل إلاعالمي واستخدام مصادر الخبر في
الصحافت الجسائرٍت املكتىبت
دو سةرثملليليةرعلىرعينةرمنر خباور لحطنيةرفيرجريدةر لنهاور ليحمي

ألاستاذ :مدمىد عياد .…………………….جامعت بسكرة
الباخثت خىرٍت ومان…………..…..…….جامعت خميس ملياهت
املداخلت الثاهيت :التىاول إلاعالمي لقضاًا الحروب وألازماث
دو سةرثملليليةرفير بعادر لنفسية

دً /ىسف جىادي…………………….جامعت بسكرة
د /الهام قش ي…………………………..جامعت بسكرة
املداخلت الثالثت :أخالقياث وضر الصىرة الصحفيت في إلاعالم
الجسائري
د /سعاد سراي…………………… ..جامعت بسكرة
الباخثت سليـمت صيــقر …………… جامعت الجسائر3
املداخلت الرابعت :قضاًا العىف والجرٍمت في القىىاث الخاصت
الجسائرٍت بين السبق الصحفي واملسؤوليت إلاعالميت
أ /الخامست رمضان………………..جامعت بسكرة
الباخثت سعيدة غراب………..…….جامعت بسكرة
املداخلت الخامست  :أخالقياث العمل إلاعالمي في ظل وسائط
إلاعالم الجدًد في الجسائر
د /هجيب بخىش …………………..……….جامعت بسكرة
الباخثت سهام قىاسمي ………………… .جامعت الجسائر3
 12.00 -11.40مىاقضت عامت
التىصياث واختتام اليىم الدراس ي

الدعىة عامت

