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وزارة التعلم العالي والبحث العلمي 
03جامعة الجزائر 

كلیة علوم اإلعالم واالتصال 
ینظم مخبر االتصال واألمن الغذائي 

الملتقى الوطني األول الموسوم ب: 

وسائل اإلعالم واالتصال وثقافة األمن الغذائي في 

الجزائر
إشكالیة الملتقى: 

حد على والمجتمع الفرد تمس التي الحساسة المواضیع من واحدا الغذائي األمن یعتبر 
وضمان المجتمع، أفراد لجمیع الغذاء تأمین على مفھومھ في یقتصر ال اعتباره على السواء 
الغذائیة، الموارد مستوى على الذاتي االكتفاء تحقیق ذاتھ الوقت في یشمل بل لھ، العادل التوزیع 
للوصول واالستھالك لإلنتاج الصحیة المعاییر مراعاة خالل من لھا العقالني االستغالل وضمان 

إلى االستقالل الغذائي.
االستقرار بعامل الوثیق الرتباطھ اإلنسانیة، المجتمعات في الغذائي األمن أھمیة تزداد          

 إذ..." ثقافیة اجتماعیة، اقتصادیة، أمنیة، سیاسیة، :" متعددةمستویات على ذلك ویكون فیھا 
توجیھ في الفعال دوره عن ناھیك أشكالھا، بشتى التبعیة مواجھة رھانات من رھانا توفیره یعتبر 

تحقیقھ، نحو الحثیث السعي وحتمیة  الغذائياألمن بأھمیة الوعي لمستویات تبعا التقدم بوصلة 
األجیال، أمانة لمبدأ ضمانا للدولة االستراتیجیة المخططات ضمن تجسیده یستدعي الذي الشيء 

عند یتوقف ال االخیر ھذا تكریس مسؤولیة ان العلم مع  المستدامة".التنمیة " ب:یعرف ما أو 
ھي بل والدولیة، اإلقلیمیة المحلیة االتفاقیات في علیھا المنصوص والتشریعات القوانین حدود 
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بأھمیتھا، وعیھ عن الناتج الیومي وسلوكھ لھا ومدركاتھ الفرد بتمثالت الصلة وثیقة الواقع في 
تبني علیھا یتعین والتي والمنظمات، للمؤسسات التنظیمیة الثقافة لتشمل األھمیة ھذه وتمتد 

الفرد سلوك في واقعیا لتكریسھ الغذائي األمن ثقافة بغرس الكفیلة والبرامج االستراتیجیات 
والمجتمع معا الشيء الذي یستدعي تكافل الجھود نحو ھذا المسعى سبیال نحو التقدم والرقي.

وسلوك كثقافة إلیھ اإلشارة منا یستدعي المنحى، ھذا وفق الغذائي األمن عن الحدیث إن 
الھیئات المؤسسات، لمختلف الوظیفي التكامل بفعل واالستمراریة بالممارسة معا یتعززان 
التي العملیة وھي المجال، ھذا في الخاصة واستراتیجیاتھ طرف كل لمسؤولیات وفقا واألفراد، 

مستویات عند حدودھا تتوفق وال لھا، المجتمع أفراد مختلف ودعم السلطة بإرادة إال تتأتى ال 
والحفاظ اإلنتاج في االستمراریة لتشمل تمتد بل الغذاء تأمین مجال في الذاتي االكتفاء تحقیق 
من الطرح ھذا إن . والدولياإلقلیمي الوطني المحلي، المستوى على الفقر على للقضاء علیھ 
من الغذائي األمن تحقیق استراتیجیات في األطراف لكافة المشتركة المسؤولیة یسند أن شأنھ 
توفیر وبالتالي اإلنتاج مستویات رفع نحو سبیال االقتصادیة، القطاعات بین التكافل تفعیل خالل 

المواد األولیة الكفیلة بسد مختلف حاجات المجتمع.
ومتابعة مرافقة لھا یتعین والتي االجتماعیة، القطاعات لبقیة ذاتھا المسؤولیة وتناط  
 التشریع من كل ویصنف فقدانھ، عن الناتجة المشاكل مختلف ومعالجة الغذائي، األمن برامج 

وممارسة وعیا الغذائي األمن ثقافة بغرس كفیلة تعتبر إذ أبرزھا ضمن والصحة اإلعالم التعلیم، 
كل على یتعین التي الرابحة الورقة الغذائي األمن مجال في واالتصال   اإلعالم،ویكون 

إدراج خالل من ذلك ویتجلى المسعى، ھذا نحو الموجھة برامجھا لمرافقة استثمارھا القطاعات 
المخططات توضیح في ألھمیتھ نظرا اإلنتاجیة، العملیة متطلبات ضمن اإلعالمي القطاع 

عن ناھیك علیھ، والحفاظ التنموي الوعي خلق في ولقدرتھ  التنمیة مجال في االستراتیجیة 
واالستغالل التغذیة سوء عن الناتجة المخاطر بمختلف والتحسیس التوعیة مجال في مسؤولیتھ 

اإلعالمیة للوسائل قطاع كل استثمار یستدعي الذي الشيء الغذائیة، للموارد الالعقالني 
التي االجتماعیة المسؤولیة منحى وفق وتقییمھا، بنقدھا برامجھا، ومرافقة إلعداد واالتصالیة 

عن بعیدا الغذائي األمن قضایا معالجة في المصداقیة تبني الحساس القطاع ھذا على تفرض 
األفراد مصالح وتخدم المعلومة، تعتم ومضامین محتویات تمریر خالل من السلبي االستثمار 

حیث من اإلعالمي المحتوى مراقبة یستدعي الذي الشيء العمومیة، الخدمة واجب حساب على 
التزامھ بأخالقیات المھنة لنشر ھذه الثقافة .

االتصالیة االستراتیجیات مراقبة المتخصصة الھیئات على یتعین الوتیرة، ھذه وعلى 
معلومات لتقدیم المجتمع، أفراد مع والتواصل االتصال مجال في لتصویبھا الحساسة للمؤسسات 

قد التي واالعتباطیة االرتجالیة عن بعیدا الغذائي، األمن بأھمیة الوعي مستویات برفع كفیلة 
من یقلل وإتاحتھا المعرفة توفیر :" أنحیث االتصالیة، للرسالة الخاطئ الفھم في سببا تكون 

". plus de savoir moins de risques المخاطر""

أمنھا لتعزیز بھا والعمل االستراتیجیة ھذه تبني البلدان من كغیرھا الجزائر حاولت لقد        
لمختلف واالتصال اإلعالم مرافقة خالل من ذلك ویتجلى علیھ، الحفاظ ثقافة وتكریس الغذائي، 

معالجة نستثني وال مجالھا. في والتوعیة التحسیس لتكریس أو التنظیمیة، ثقافتھا لنشر القطاعات 
المشاكل ثقل من المجتمع یعانیھ لما نظرا الحساسة برامجھ ضمن الغذائي األمن لقضایا اإلعالم 
مستوى على سواء المجال ھذا في والتسییر االستغالل وسوء الغذائي، االكتفاء عدم عن الناتجة 

الفرد أو الھیئات والمؤسسات.
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رؤیة تقدیم على  الغذائي"واألمن االتصال " مخبر:یعمل النقطة، ھذه من وانطالقا 
وسائلھ بمختلف واالتصال  اإلعالماستثمار وواقع الجزائر، في الغذائي األمن لثقافة تشخیصیة 

وترسیخ الغذائي األمن لتجسید فعالة استراتیجیات لبناء منطلقا  ذلكوسیكون ، مجالھا فيوتقنیاتھ 
الوعي تعزز أن شأنھا من تكاملیة برامج وفق والھیئات القطاعات كافة فیھا تساھم ثقافتھ، 

التنموي واألمني.
أھداف الملتقى:

األمن ثقافة واقع تحلیل إلى الملتقى  ھذاخالل من الغذائي" واألمن االتصال " مخبر یھدف       
واالتصال اإلعالم وسائل استثمار واقع وتشخیص الغذائي األمن الجزائري المجتمع في الغذائي 

في مجال تنمیتھا وتعزیزھا، ویتحقق ذلك من خالل ما یلي:

 مراجعة وتصویب المفاھیم الخاصة باألمن الغذائي في المجتمع الجزائري
قیاس مستویات الوعي واألھمیة باألمن الغذائي في الجزائر
 بناء أسس مفاھیمیة صحیحة كفیلة بغرس ثقافة األمن الغذائي
 في الغذائي األمن ثقافة تكریس مجال في واالتصال اإلعالم استثمار واقع تشخیص

الجزائر 
 ثقافة تعزیز الستراتیجیات المرافقة والھیئات للمنظمات االتصالیة المخططات ونقد تقییم

األمن الغذائي في الجزائر 
 ثقافة ترسیخ في الجماعیة المشاركة لتعزیز بدیلة واتصالیة إعالمیة استراتیجیة بناء

األمن الغذائي في الجزائر.

:محاور الملتقى 
 مدخل مفاھیمي حول ثقافة األمن الغذائي
  األمن الغذائي في المحتوى اإلعالمي الجزائري
 األمن الغذائي في االستراتیجیات االتصالیة للمنظمات والھیئات المتخصصة في الجزائر
 المجتمع في االستھالكي السلوك على الغذائي األمن مجال في التوعویة البرامج تأثیر

الجزائري.
 عرض ( الجزائر في الغذائي األمن ثقافة لترسیخ فعالة اتصالیة استراتیجیة بناء نحو

النماذج الناجحة).

ضوابط وشروط المشاركة في الملتقى
  المتعارف والمنھجیة المعرفیة المواصفات ویستوفي العلمیة، باألصالة البحث یتسم أن

علیھا.
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.أن ال یكون البحث قد سبق نشره أو عرضھ في فعالیات علمیة أخرى
 أن ینصب البحث ضمن محاور الملتقى وتعطى األھمیة للبحوث المیدانیة 
 ترفق البحوث بملخص عن السیرة الذاتیة للباحث
.تتضمن المداخلة ملخصا باللغة العربیة وآخر بالفرنسیة أو اإلنجلیزیة
  على المدخلة وتكتب صفحات،  10عن یقل وال صفحة  15عن المداخلة حجم یتعدى ال

وبخط العربیة، باللغة للبحوث  ) Traditional Arabic  (نوع ) 16(وبخط  A4حجم ورق 
السطور بین  1.15مسافة وتترك الفرنسیة، باللغة للبحوث  Times New Romanنوع  12

.
 بنظام التوثیق یتم )(APA   نھایة في المراجع قائمة في أو البحث متن في للتھمیش سواء

المداخلة.
تقبل المداخالت الفردیة والثنائیة واألولیة للدراسات المیدانیة

    تواریخ ھامة
بتقنیة  التحاضر عن بعد   تاریخ إجراء الملتقى google meet  2020 دیسمبر 13 یوم
 مصور فیدیو شكل على  مسجلة الفیدیوھات إلرسال أجال أخرMP4  )10  (دیسمبر 8 یوم   دقائق/

2020 
 :ترسل المداخالت كاملة على البرید اإللكترونيlacosacolloque@gmail.com

مالحظة: تطبع أعمال الملتقى في كتاب جماعي للملتقى.

الرئیس الشرفي للملتقى
/د مختار مزراق ، مدیر جامعة الجزائر أ  03 

الھیئة الشرفیة للملتقى
أ د / ملیكة العطوي  ..........................................عمیدة الكلیة  
أ د/ عصام صفوان حسیني ..........................رئیس المجلس العلمي  
03أ د بوعجبمي جمال.....................................جامعة الجزائر   
03أ د بلقاسم بن روان ....................................جامعة الجزائر   

mailto:lacosacolloque@gmail.com
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03 أ د أحمد عظیمي .........................................جامعة الجزائر
رئیس الملتقى 

أ/د نبیلة بوخبزة  مدیرة مخبر االتصال و االمن الغذائي 
رئیس اللجنة العلمیة 

د. وردیة راشدي 
أعضاء اللجنة العلمیة للملتقى 

03أ د . یوسفي اعمر .............................................جامعة الجزائر 
أ د. برقان محمد ..................................................جامعة وھران
أ د .فلة بن غربیة .................................................جامعة وھران
د. حراث سمیر ..................................................جامعة المدیة

د .فضیلة تومي ....................................................جامعة ورقلة
د. إدیر معیاش ..................................................جامعة المدیة

03                        د. كریمة شعبان ...............................................جامعة الجزائر 
03د عزوز سعیدة..............................................جامعة الجزائر 

03د .زراري عواطف ...........................................جامعة الجزائر 
03د. قاسمي أمال .............................................جامعة الجزائر 
03د .یریك زھرة ..............................................جامعة الجزائر 
03د .مقبل نسیمة ............................................جامعة الجزائر 
03د. قرموش فطیمة ..........................................جامعة الجزائر 
03د. بنان كریمة ..............................................جامعة الجزائر 
03د .كساي ثمیلة ............................................جامعة الجزائر 
03د. نبیل شایب ............................................جامعة المدیة 
 03د .بصاص یونس .........................................جامعة الجزائر 
03د. بوش ریم ..............................................جامعة الجزائر 
03د .بن یامي یوسف ........................................جامعة الجزائر 

 03  د.ھاجر میرزة......................................جامعة الجزائر 
03د. بوروبي عبد الھادي.............................جامعة الجزائر 

03                     د.معمري مروة،.................................جامعة الجزائر 
رئیس اللجنة التنظیمیة للملتقى 

د/ دلیلة فرشان 
أعضاء اللجنة التنظیمیة للملتقى 

علي الھادفي امال ، باھي ایمان ، لواتي ربیعة ، ، بوشقورة سوالف، شیخي رادیة،  قادري 
عائشة 

 لبیبة لعمایریة، نشاشدة صارة ، سعدون نوال، طیلب نسیمة، مكیري مالیة .
رئیس  لجنة الدعم التقني  

أ/د أحمد فالق 
أعضاء لجنة الدعم  التفني 

        دحمان نور الدین ، بویفر عبد الحق، داودي عبد الوھاب ، طفیاني زكریاء
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