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 :للملتقىالرئيس الشرفي 
 مدير الجامعة – أحمد بوطرفاية .د.أ

 :الملتقى رئيس
 قوي بوحنية.د.أ

 : رئيس اللجنة التنظيمية
  تومي فضيلة.أ

  :الملتقىمنسق 
 عبد القادر يو مهدا.د   

 

 :اللجنة العلمية للملتقى
 جامعة ورقلة       قوي بوحنية              .د.أ                 

 جامعة ورقلة    عيسى محمد المهدي بن. د.أ      
 جامعة ورقلة          األخضري نصر الدين. د                 
 جامعة ورقلة          منمجدوب عبد المو  .د                 
 3جامعة الجزائر               د لعقاب محمد .أ                 
 المدرسة العليا للصحافة       د ابراهيم ابراهيمي      .أ                 
 3جامعة الجزائر        الطاهر بن خرف اهلل .د.أ                 
 جامعة ادرار                 عزوق الخير .د.أ                 
  جامعة البليدة  السعيد بومعيزة              . د. أ                 
                            3جامعة الجزائر     نبيلة بوخبزة               .د       

 جامعة ورقلة        قاسم مولود            .د   
 :للملتقى  اللجنة التنظيمية

 صانع رابح                          .أبلحبيب عبداهلل         . أ          
 لقمان بامون.أبن بوزيان عبد الرحيم   . أ          
 بودربالة عبد القادر.أ   ناصالحي عبد الرحم. أ          
 يسعد زهية. أ         بوطيب بن ناصر. أ          
 الشريف فؤاد. أ              ليندةزموري .أ          
  سويقات بلقاسم.أ         محرز حمايمي  .أ          
                  غزيز محمد الطاهر. أ           ثابت مصطفى.أ          

 

  :لىإه هدعوة موجال
  السادة االساتذة والباحثين من كل

 .الجامعات والمعاهد ومخابر البحث
  
 : شروط المداخلة

 وضمن منشورة غير أن تكون المداخلة أصيلة 
 .محاور الملتقى

  بمناهج البحث العلمي واالمانة أن يلتزم الباحث
 .العلمية

  شكلأن  تكتب المداخالت فيword   
 Simpilfied arabic 14   بخط

 بالنسبة للمداخالت باللغة العربية 
      Time New Roman 12  

 بالنسبة للمداخالت باللغة الفرنسية
 :مواعيد مهمة

 5102 فيفري  05 :أخر اجل الرسال الملخصات 
 5102 فيفري 52:أخر أجل الرسال البحث كامال 

 : ترسل المشاركات على البريد االلكتروني
 

Bouhania2000@yahoo.com 
amksaa@yahoo.fr 
 

 

 
 قاصدي مرباح ورقلةجامعة 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية
 االتصالقسم علوم اإلعالم و بالتعاون مع 

 واإلجتماعية كلية العلوم اإلنسانيةب
 و بدعم من مؤسسة هانس صيدل األلمانية

 
 

 ي حلقوق اإلنسانبليوم العرل احياءإ

 حتت شعار 

 -حرية الرأي و التعبري"
 "حق و مسؤولية 

 

:حول الملتقى الدولينظم ت  

                5151 مارس /51/51 ييوم
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 :االشكالية  .1
عترب حرية الرأي والتعبري واإلعالم وحرية وسائل اإلعالم ركيزة من ركائز ت

اجملتمع الدميقراطي األساسية، وهي الضمانة األساسية للدميقراطية،  
التعبري   وإحدى مظاهرها األكثر تأثريا، كما يعترب احلق يف حرية الرأي و

حبيث تعد قضية محاية حقوق االنسان . لإلنسانمن احلقوق األساسية 
ي والتعبري بشكل خاص من اهم القضايا املطروحة أبشكل عام وحرية الر 

ونظرا ألمهية هذا احلق للفرد والدولة . على الساحة الدولية واإلقليمية
عليه ووضعت املعايري القوانني  والدساتري  املواثيق الدولية ومعا، أكدت 

 .ملمارستهاملقبولة 
نظرا لإلهتمام املتنامي حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والتوجه حنو و  

احلماية لتلك احلقوق واحلريات، ومنها حرية الرأي والتعبري املزيد من توفري 
اليت تعد مقدمة اساسية لتشكيل شخصية االنسان اجتماعيا وسياسيا 

 .آخربفكري أو وهي املدخل االساسي لتكوين قناعة ذاتية بإجتاه 
ويف هذا السياق، جاء تدوين هذه املبادى واحلقوق يف العديد من 

على غرار اإلعالن العاملي حلقوق . اإلعالنات واإلتفاقيات الدولية
والذي  8491اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

ويب تضمن حق كل شخص بالتمتع حبرية الرأي والتعبري، وامليثاق األر 
، وامليثاق األمريكي حلقوق اإلنسان 8491حلقوق اإلنسان سنة

، وامليثاق العريب حلقوق 8494، وامليثاق اإلفريقي سنة8494سنة
وجاء ذلك بعد ظهور هيئات ومنظمات اجملتمع  .وغريها .اإلنسان

الدويل املعنية حبقوق اإلنسان وحرياته ومحايتها، كما اليزال اجملتمع الدويل 
دا توفري أكرب قدر ممكن من الضمانات القانونية للحق يف حياول جاه

حرية التعبري اليت تشكل إحدى الدعائم اجلوهرية للمجتمعات 
 .الدميقراطية

وعلى ضوء هذه املساعي الدولية واإلقليمية والوطنية وبناءا على ماسبق  
   :وجب طرح التساؤل التايل

ير  والحق في اهي أبرز معالم وتجليات الحق في حرية التعبم
و التشريعات و االقليمية الدولية المواثيق  اإلعالم واالتصال في

                                ؟العربية

 
 

 
 .قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشان امن الصحافيين -

الدساتير في  ية الرأي والتعبيرحر نات ضما :لثالمحور الثا
 و القوانين العربية

 العرييةقوانين حرية التعبير في الدول  -

 حرية التعبير في الدول المغاربيةقوانين   -

حرية التعبير والحق في اإلعالم واالتصال : رابعالمحور ال
 في القوانين الجزائرية

 .قراءة في مختلف القوانين الجزائرية -

الخارطة اإلعالمية في ظل التعددية السياسية واإلعالمية  -
 .في الجزائر

الحق في اإلعالم واالتصال ومسار اإلصالح السياسي  -
 .والمؤسساتي في الجزائر

وقانون السمعي  5105حرية التعبير في قانون اإلعالم  -
 ،05/12قراءة في قانون اإلعالم )5102البصري 

، اإلعالم والنشر قانون السمعي البصريقراءة في 
   )اإللكتروني

 .اإلعالم الجزائري وحرية الصحفي -

مستقبل حرية التعبير في الجزائر في ظل اإلصالح   -
 .  السياسي

 
 

 

 

 

 

 :االهداف .5   
 : يهدف امللتقى إىل حتقيق الغايات التالية   

، بحرية التعبيرذات الصلة  ضبط المفاهيم والمصطلحات -0
 .، الحق في االتصالالحق في اإلعالم ،حرية اإلعالم: ومنها

التطرق إلى اإلطار النظري والتطبيقي لدور الضمانات  -5
 .لحرية الرأي والتعبيرالدستورية والقانونية 

تأكيد الدور الريادي للقانون الدولي في توفير متطلبات تحقيق الحماية  -3

 .الالزمة لحرية الرأي والتعبير
 ,المنطقة العربيةواقع و مستقبل حرية التعبير في  -2
في ظل اإلصالحات السياسية  التطرق إلى مستقبل حرية التعبير -2

 .واإلعالمية في الجزائر

  :محاور الملتقى. 3

 .اإلطار المفاهيمي لحرية الرأي والتعبير: المحور األول
 .حرية الرأي والتعبير وعالقتها بالحق في اإلعالم واالتصال -

 .والتعبيرالمقاربات النظرية لحرية الرأي  -

 .حدود حرية الرأي والتعبير في ظل ثورة اإلعالم واإلتصال -

 .حرية الرأي والتعبير وعالقتها بالحقوق المدنية والسياسية -

 .حرية الرأي والتعبير بين االنضباط القانوني والرقابة العامة -

في المواثيق  ية الرأي والتعبيرحر نات ضما :المحور الثاني
 .و االقليمية  الدولية
 .الضمانات على المستوى الدولي واإلقليمي -

المقرر الخاص حول حرية التعبير المقدم ) حرية الراي والتعبير في إفريقيا -
 (.داكار(من قبل اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  

 .العربيةالمواثيق حرية التعبير في  -

 ووضعيةقراءة في قوانين اإلعالم )اليوم العالمي لحرية الصحافة  -
 (.الصحافيني

 



 


