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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 ـــــ احلاج خلضر  1جامعة ابتنة 
 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات                                                            كلية العلوم االنسانية واالجتماعية     
 ختصص مسعي بصري                                                                          سنة أوىل ماسرت

 

 يف مقياس اتريخ السمعي البصري يف اجلزائر  أمنوذجاإلجابة 
 

  :مقارابت أتريخ السمعي البصري يف اجلزائر  اجلواب األول 

 ن( 06)............................................ :  مقارابتإن التأريخ للسمعي البصري يف اجلزائر حمدد ثالث  

 ن02. ...الفرتة.املقاربة األوىل: التتبع التارخيي لفرتة حمددة ودراسة وحتليل الوسائل السمعية البصرية اليت ظهرت يف تلك  
 ن 02....املقاربة الثانية: اختيار وسيلة حمددة وتتبع تطورها الكرونولوجي ضمن السياق السياسي، التنظيمي والتشريعي.

 ن02.............................................................املقاربة الثالثة: جتمع بني املقاربتني السابقتني.
مميزات مراحل التطور التارخيي للقطاع السمعي البصري يف اجلزائر خالل واأللفية الثالثة  :اجلواب الثاين 

  :  ن(06)................................... ....اإلعالم السمعي البصري يف عهد التعددية احلزبية  مميزات أوالا

، الذي ساهم يف ظهور اجمللس األعلى لإلعالم، 1990االنفتاح السياسي الذي شهدنه اجلزائر، وظهور قانون اإلعالم  
 تعامل حبذر مع القطاع السمعي البصري رغم أمهيته وأتثريه، إال أن اجمللس أّقر بضرورة:إال أنه  
  ضمان استقاللية أجهزة القطاع العام للبث اإلذاعي الصويت والتلفزي وحياده 
  تشجيع البث ابللغة العريب بكل الوسائل املالئمة 
   البالدنشر اإلعالم املكتوب واملسموع واملرئي عرب خمتلف جهات 
 اجمللس مسؤول عن منح دفرت شروط استعمال ترددات اإلذاعية والتلفزية 

 ن(   06)..............................يف األلفية الثالثة  االنفتاح على خصخصة القطاع السمعي البصري   اثنياا:
وانفتاحا منذ سنة   اهتماما كبريا  البصري،  السمعي  القطاع  السمعي ف ،2002عرف  اليت عرفها قطاع  النوعية  القفزة 

نون السمعي البصري اجلزائري الذي يُعد خطوة إجيابية حنو حترير هذا الفضاء يف بالدان، ومنح حرية البصري، بظهور قا
سنة  صدر الذيأكرب وأمشل وأوسع للشعب اجلزائري، متعددي املشارب واألهواء واألفكار، فقانون السمعي البصري  

 للقنوات  ميالد شهادة مبثابة كان  ،دائماً خبطوةميكن اعتباره "خطوة أوىل" يف مسرية األلف ميل اليت تبدأ    2012
 العتبارات ملحة ضرورة من أكثر اجلزائر كان  يف البصري السمعي اإلعالم قطاع  وفتح اخلاصة، والتلفزيونية اإلذاعية
 رأي عن خيتلف الذي اآلخر  للرأي اجملال وفتح اخلرب، مصادر  بتنويع  جمملها يف مرتبطة وعاملية إقليمية حملية عديدة
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 الدولة على حكراً  يعد  ومل اخلواص أمام البصري السمعي اجملال فتح على صراحة النص يتم مرة العمومي، وألول القطاع
العمومي،  القطاع وأجهزة عمومية، مؤسسات هيئات: لقب  من ميارس البصري السمعي النشاط أصبح  إذ  لوحدها،

  اجلزائري. للقانون  ختضع  اليت الشركات أو املؤسسات
 البصري السمعي قطاع يف ملكية، والتعددية حيث من اخلاصة و العامة قنوات من العديد  لديه حاليا اجلزائري فاإلعالم
 السمعي بنشاط ، املتعلق2014قانون   على املصادقة ت  لذا وحرفية القنوات مصداقية لتضمن ينظمها قانون  تتطلب
 البصري السمعي العامة حول نشاط ابألحكام األول خاص أبواب، سبعة إىل  مقسمة  مادة 113متكون من   البصري

 ، البصري ضبط السمعي لسلطة  خمصص الثالث والباب البصري االتصال السمعي خلدمات خمصص الباب الثاين أما
 أما ، يةاإلدار  العقوابت يتضمن اخلامس والباب البصرية السمعية واألرشفة القانوين لإليداع خمصص الرابع  الباب أما

 والنهائية. ابالحتكام االنتقالية خاص السابع  اجلزئية والباب األحكام يتمحور حول السادس الباب
 السمعي لإلعالم قانون  آخر كان  والذي  2014 اإلعالم قانون تضمنه ما عقب أنه اإلشارة بنا جيدر املراحل هذه وبعد 

 ومل فقط، للقانون  جزئية تعديالت عن عبارة كانت واليت ،2016 قانونية سنة تعديالت من  تبعه مما ابلرغم البصري،
  .بذاهتا  مستقلة مرحلة تكن

 

 

 

 
 


