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  د�����: 

ساير اإلعالم الجزائري منذ االستقالل وباألخص السمعي البصري كافة التحوالت التي 

شهدها المجتمع الجزائري، وظل يزود الجمهور بمختلف القضايا والمسائل التي تهمه ويعمل 

  على دعم الخطط التنموية المختلفة للبالد.

لقد عملت السلطات الجزائرية من خالل التشريعات اإلعالمية على اقرار مبدأ الخدمة 

العمومية التي تقدمها اإلذاعة الجزائرية سواء وطنية أو محلية، حيث أن الخدمة العمومية 

لوسائل اإلعالم تقتضي أن تعكس هذه األخيرة في مضامينها الثقافة الوطنية بجميع مقوماتها 

  يستفيد منها كل المواطنين على حد سواء.   الحضارية وأن

وعلى غرار باقي وسائل اإلعالم، تعرف اإلذاعة الجزائرية الوطنية وحتى اإلذاعات 

المحلية تطورا تقنيا مشهودا سواء من ناحية البث اإلذاعي أو حتى التنوع في المضامين، فعلى 

لعصرنة لوسائل العمل واإلنتاج بما المستوى التقني ركز القائمون عليها على عملية التجديد وا

يتالءم والمقتضيات التكنولوجية الحديثة لإلعالم اإلذاعي كما رفعت تحدي الرقمنة مما عزز 

مكانتها في ظل التحديات الراهنة، كما ركزت في الجانب اآلخر على تطوير المضامين وما 

  يصاحبه من ضرورة التطوير في األداء والتميز في العمل.



ار اإلذاعة الجزائرية مرفقا عموميا فهي تضطلع بواجب أداء الخدمة العمومية من وباعتب 

إعالم، وتثقيف، وترفيه، وفق المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية، كما يقع على عاتقها 

جملة التغيرات السريعة التي تشهدها الجزائر في خضم هذه التطورات، وعليه فإن مسايرة 

أصبح أحد أبرز السبل الواجب اللجوء إليها لمعالجة بعض القضايا االتصال العمومي 

وايضا التركيز على المضامين  والمشكالت التي تعرفها البالد وعبر  مختلف واليات الوطن، 

التي تساهم في عملية التنمية بمختلف مجاالتها وأبعادها و طرح مشاكل وهموم مستمعيها 

  حلول سريعة.ومحاولة ايصالها للمسؤولين إليجاد 

وعليه فإننا نسعى من خالل هذه الندوة العلمية إلى التعرف على واقع االتصال العمومي 

عبر اإلذاعة الجزائرية وعن رهاناته المستقبلية في ظل المنافسة الشديدة من قبل مختلف 

  وسائل اإلعالم األخرى خاصة في ظل االنفتاح السمعي البصري. 
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