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ملخص:

ٌػد اليؼاغ ؤلاػهازي زيحزة ؤطاطُت في جمىٍل اإلااطظاث ؤلاغالمُت بٍل ؤهىاغها والهىىاث
الخلكصٍىهُت زصىصا ،قكحها ًجد اإلاػلىىن طالتهم مً ؤحل التروٍج إلاىخجاتهم غبر الؼاػاث،
بطاقت بلى ذلًَ ،لجإ مصممى ؤلاػهازاث بلى الٌثحر مً الاطتراجُجُاث مً ؤحل حرب ؤيبر غدد
ممًٌ مً اإلاظتهلٌحن ،مجها اطخسدام ألاػكاُ لخإدًت ؤدواز مسخلكت في هره السطاثل التروٍجُت.
وفي هره الدزاطت ازجإًىا ؤن هددد حاهبا مً الدؼسَػاث اإلاهخمت بهرا الؼإن ومػسقت مدي
اخترامها غلى ؤزض الىانؼ مً زالُ جدلُل غُىت غؼىاثُت مً ؤلاػهازاث اإلابثت غلى نىاة البالد
الجصاثسٍت.
الكلماث املفتاحيت :بػهاز ،ألاػكاُ ،الخلكصٍىن ،الدؼسَؼ.
Abstract:
Advertising is an essential pillar to finane all kinds of media companies, including
television channels in which advertisers exploit to promote different products.
Moreover, ad designers use many strategies to attract large numbers of consumers, such
as the use of children to play different roles in commercial messages. In this study, we
will define a part of the legislation concerned in this regard and determine the extent to
which it is respected in the field by analyzing a random sample of advertisements of the
Algerian channel Al-Bilad.
Keywords : advertising, children, television, legislation
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.I

مقذمة
ًهىم ؤلاػهاز بدوز حىهسي في التروٍج للظلؼ واإلاىخىحاث اإلاسخلكت ،يما ًدبىؤ مٍاهت زاصت في انخصاد اإلااطظت
ؤلاغالمُت؛ بذ ؤن نىة اإلااطظاث ؤلاغالمُت مسجبؼت ازجباػا وزُها بمدُؼها الانخصادي ،وباألزص بػاثداث
ؤلاػهاز ،قهد ؤصبدذ هره ألازحرة غلى زؤض مصادز جمىٍلها ،وؾالبا ما ًسجبؽ ػىُ غمس اإلااطظاث ؤلاغالمُت
ومدي صمىدها في الظاخت ؤلاغالمُت غلى مدازُلها مً غاثداث ؤلاػهاز ،قهي التي جظمً لها الاطخهساز غلى
اإلادي الهسٍب والبػُد.
مً حهت ؤزسي حظعى الػدًد مً اإلااطظاث الانخصادًت بلى جدظحن صىزتها وجلمُؼ غالمتها الخجازٍت لٌظب
شباثً حدد ًل ًىم ،ومً ؤحل ذلَ جخىحه هره الؼسًاث بلى بث زطاثل بػهازٍت غبر وطاثل ؤلاغالم اإلاسخلكت
وزاصت الخلكصٍىن الغخماده غلى الصىزة اإلاخدسيت ،وجدسص ؤن جٍىن هره ؤلاػهازاث مصممت بؼسم بنىاغُت
وقىُت زصُصا مً ؤحل اطتهداف الجماهحر ،ولؼاإلاا غمدث الؼسًاث اإلاػلىت غلى جؼىٍس ػسم حدًدة لجػل
السطاثل ؤلاػهازٍت ؤيثر انىاغا وؤيثر حربا للجماهحر اإلاسخلكت ،وبدؤ الخىحه بلى قئت ألاػكاُ للػب ؤدواز مهمت في
ؤلاغالهاث الخلكصٍىهُت التي ذاع صُتها غلى مظخىي الػالم بإطسه ،مػخبرًً ؤن لألػكاُ زاصُت ممحزة لجرب
الجمهىز إلنىاغه بانخىاء اإلاىخىحاث اإلاسخلكت بما قحها جلَ اإلاىحهت للبالؿحن.
وند غسف اطخسدام ألاػكاُ في ؤلاغالهاث الخلكصٍىهُت مىر طىىاث غدة ،خُىما جم ايدؼاف ألازس الهىي
للسطاثل التي ًدملها ظهىز ألاػكاُ في ؤلاغالهاث الخلكصٍىهُت ،ختى نُل بإهه "بذا ؤزدث الٌظب الجُد في خهل
ؤلاغالن قما غلَُ طىي اطخسدام نؽ مطخَ ؤو ػكل صؿحر"  ،قصاز برلَ اطخسدام ألاػكاُ في الىصالث
ؤلاغالهُت ظاهسة غامت محزث ختى يبرًاث اإلااطظاث ؤلاغالمُت واإلاجالث الػاإلاُت ،التي طػذ للتروٍج لػدة
مىخىحاث مً زالُ صىز البراءة ،لخػم هره الؼسٍهت التروٍجُت الػدًد مً بلدان الػالم ،مجها الجصاثس التي
ؤصبدذ اإلااطظاث ؤلاغالمُت قحها حعج باإلغالهاث اإلاظخسدمت لألػكاُ يممثلحن ؤو يمؼازيحن ؤو يإبؼاُ ،ومً
هىا حاء الدظائُ آلاحي:
هل ًلتزم اإلاػلىىن في الجصاثس بالىصىص الدؼسَػُت اإلاىظمت لظهىز ألاػكاُ في السطاثل ؤلاػهازٍت الخلكصٍىهُت؟
الدظائالث الكسغُت:
قُما جخمثل الدؼسَػاث الخاصت بخهىحن ظهىز الؼكل في ؤلاػهاز الخلكصٍىوي بالجصاثس؟
هل هىاى التزام بالدؼسَػاث اإلاىظمت لظهىز الؼكل في ؤلاػهازاث الخلكصٍىهُت؟
ما هي ؤبسش اإلاسالكاث اإلاسجٌبت غىد ظهىز الؼكل في ؤلاػهاز الخلكصٍىوي؟
ونهدف في هره الدزاطت الاطخؼالغُت بلى مػسقت خهُهت جؼبُو الىصىص الدؼسَػُت غىد ظهىز ألاػكاُ في
السطاثل ؤلاػهازٍت بالهىىاث الجصاثسٍت ،يما وظعى بلى ؤلاخاػت ببػع الخجاوشاث والخسوناث التي ًسجٌبها
اإلاػلىىن غىد اطخسدامهم ألػكاُ نصس في زطاثل بػهازٍت وذلَ بةطهاغ مدخىي الىصىص الدؼسَػُت
اإلاػمىُ بها غلى مظمىن السطاثل ؤلاػهازٍت اإلابثت غلى نىاة البالد الجصاثسٍت.
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أوال :تحديد المفاهيم:
ٌػخبر خهل ؤلاػهاز مجاال واطػا وزسٍا للدزاطت ،ومً ؤحل الخىض قُه وحب غلُىا –بداًت -جهدًم بػع
اإلاكاهُم الخاصت به ،ومجها:
 .1إلاشهار:
ٌػ ر ر ررسف ن ر ر ررامىض الزوض ؤلاػ ر ر ررهاز بإه ر ر رره"هى وؼ ر ر رراغ ته ر ر رردف بل ر ر ررى الخػسٍ ر ر ررل بماطظ ر ر ررت ،ؤو الخر ر ررث غل ر ر ررى انخى ر ر رراء
مىخىج...الخ").(Larousse, 1984, p:820
فرري خررحن غسقرره معجررم مصررؼلخاث ؤلاغررالم والاجصرراُ بإهرره" مجمىغررت مررً الخهىُرراث والىطرراثل اإلاىخ جررت مررً ؤحررل
الخػسٍل ؤو بغؼاء نُمت إلاىخج ،زدمت ،ماطظت ،هُئت ؤو شخص").(Balle & Als, 2006, p:347
يم ررا ؤدزج اله ررامىض الخهج رري ل ػ ررهاز حػسٍك ررا مك رراده" :ؤن ؤلاػ ررهاز ه ررى جهىُ ررت اجص رراُ وظُكته ررا بى رراء ص ررىزة غالم ررت
ججازٍت بؼسٍهت جبرش غىد الجمهىز اإلاظتهدف غادة بًجابُت ججاه اإلاىخىج ؤو الػالمت" )(Caussette, 2006, p: 221
.الطفل:
وَػسف الؼكل بإهه" ؤلاوظان مىر والدجه وختى مسخلت ما نبل البلىؽ"( )Grawitz, 2004, p : 148
 .2التشزيع:
" الدؼسَؼ هى نُام الظلؼت اإلاسخصت في الدولت بىطؼ الهىاغد الهاهىهُت في صىزة مٌخىبت ،خُث جهىم هره
الظلؼت بىطؼ نىاغد ملصمت لخىظُم الػالناث في اإلاجخمؼ ػبها ل حساءاث اإلاهسزة لرلَ .و الدؼسَؼ بهرا
اإلاػجى ٌػخبر مصدزا للهاهىن" (مىصىز.)125 ،2212 ،
 .3التلفزيون:
"وطُلت بغالم حماهحرًت بامخُاش ،و هى خاطس في الؿالبُت لػظمى مً البُىث ،و هى يرلَ وطُلت بغالم نىٍت
ال ًصاُ ٌظخؼُؼ حمؼ اإلاالًحن مً ألاشخاص في ونذ واخد"(.) Carera &Barre, 2015, p: 94
ثاىيا :كروىولوجيا تيظيه اإلشهار يف اجلسائر:
ًسي ؤوطٌحن ؤن " ؤلاػهاز لم ًدظ باألهمُت التي ًان ًيبغي ؤن ًدظى بها" وذلَ بظبب طُاطت الاخخٍاز التي
يظذ مكهىم ؤن ال نُمت ل ػهاز ػاإلاا هىاى ُمىخج واخد ُوم َى ّشع وخُد لظلػت مػُىت .يما ّ
ؤن ؤلاػهاز ًان ٌػخبر
ِ
ِ
ُ
ْ
وؼاػا ؾحر مسؾىب قُه في الدوُ التي جدبجى الىظام الاػتراًي ومسيصٍت الخسؼُؽ واغخ ِبر " ؤداة ل زػاد والخىحُه
والخبلُـ" (ؤوطٌحن،2219 ،ص ،)25 :طل بلى ذلَ جإمُم نؼاع ؤلاػهاز بمهخض ى اإلاسطىم  321-63اإلاىظم
ل ػهاز الخجازي.
وبذا ؤزدها الػىدة بلى اإلااض ي ،قبالسؾم مً ؤلازر الاطخػمازي اإلاخجظد في وًالت "هاقاض" الكسوظُت التي ًاهذ
جيؼؽ في الجصاثس نبل الاطخهالُ ،والتي طُؼسث غلى الظُاطت ؤلاغالمُت في الجصاثس وحػلتها طىنا لهره ألازحرة
التي حػخمد ؤؾلبها غلى غاثداث ؤلاػهازاث في جمىٍلها ،وؾالبا ما ًسجبؽ ػىُ غمس اإلااطظاث ؤلاغالمُت ومدي
صمىدها في الظاخت ؤلاغالمُت غلى مدازُلها مً غاثداث ؤلاػهاز ،ومىخىحاتها (ؤوطٌحن ،2219 ،ص.)26 :
وجماػُا مؼ اخخٍاز الدولت لٍل ألاوؼؼت الانخصادًت والظُاطُت والثهاقُت ،جم جٍلُل ماطظت غمىمُت
(اإلااطظت الىػىُت لليؼس وؤلاػهاز) باخخٍاز ما جبهى مً اليؼاغ ؤلاػهازي.
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هبذة عن جأسيس الوكالت الوطنيت للنشز وإلاشهار وعملها:

جإطظذ الىًالت بمهخض ى ألامس زنم  279-67يماطظت غمىمُت ذاث ػابؼ صىاعي ججازي ،جخمخؼ بالصخصُت
اإلادهُت والاطخهاللُت اإلاالُت ،وهي جدذ وصاًت وشازة الاجصاُ مهسها بالجصاثس الػاصمت (
.)Belimane,2011,59
ومن مهامها:
 جصمُم وحظُحر محزاهُاث التروٍج لٌباز اإلاػلىحن وغلى مظخىي اليؼاػاث الٌبري.
 حجص مظاخاث بغالهُت في وطاثل ؤلاغالم ،الخلكصٍىن ،ؤلاذاغت ،الصخاقت اإلاٌخىبت والالٌتروهُت.
 دزاطت وجؼىٍس ؤلاػهاز بٍل الىطاثل وبجمُؼ الؼسم البصسٍت والظمػُت (ًاإلغالهاث وألاقالم
والخساثؽ واليؼساث وؾحرها)...
 وؼس اإلاجالث واإلاالكاث وألاقالم الىاػهت ذاث الؼابؼ ؤلاػهازي ؤو الخمىٍل.
 وؼس ًل ما هى مسجبؽ ؤو ذو غالنت باإلػهاز ؤو ٌظخػمل لرلَ الؿسض.
 الخػامل مؼ الهُئاث الصخكُت واإلاىظماث الصىاغُت والخجازٍت بهدف ؤلاػهاز إلاىخىحاث وزدماث هره
ألازحرة في ألامايً اإلاخاخت لدي الهُئاث الصخكُت.
 صىؼ وامخالى واطدئجاز اللىخاث وألامٌىت الخازحُت الصالخت ل ػهاز الخازجي (مىنؼ الىًالت
الىػىُت لليؼس و ؤلاػهاز.)2222،
وَػخبر مصؼكاوي ؤن اإلااطظت الىػىُت لليؼس وؤلاػهاز ،جخمخؼ "باخخٍاز الؿالف اإلاالي للمػلىحن الجصاثسٍحن
ذوي الخهىم الػامت") ، (Moustfaoui,2013,81قهد ؤطظتها الدولت زصُصا مً ؤحل بخٍام نبظتها غلى
ؤلاغالن ،وباليظبت لؼسٍل بدزَع قُػخبر ؤن الجصاثس غٌع الدًمهساػُاث الؿسبُت" ،ؤلاغالن قحها ال ًدخٌم بلى
نىاهحن الظىم وبهما بلى مىؼو طُاس ي بدث").( Dris,2012
يما حػخبر الىًالت ؤنها هُئت مً ؤحل مسانبت وجهىحن ؤلاػهاز خظب ألامس  285-86الري ًٍلكها بخؼبُو
الىصىص الخاصت بدىظُم ؤلاػهاز في الجصاثس ،واإلاظاهمت في مسانبت هىغُخه والخدهو مً مصدانُخه"
).(Belimane,2011,59
بال ؤن هره السنابت مهخصسة غلى الخدهو مً مصدانُت مدخىي و هىغُت السطاثل ؤلاػهازٍت مً دون الخؼسم

بلى الخسوناث التي ند جدملها هره السطاثل ،يػبازاث الػىل ؤو الخسًاث الخؼحرة ؤو ؾحر ذلَ.
.2

املجلس ألاعلى لإلعالم:

بػد صدوز ناهىن بغالم  ،1992ؤصبدذ مهمت مسانبت ؤلاػهاز مىًلت بلى اإلاجلع ألاغلى ل غالم ،يظلؼت
طبؽ بدازٍت مظخهلت ،وهي ؤًظا جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىىٍت والاطخهاللُت اإلاادًت ،ومً مهام هره الهُئت
"الظهس غلى اخترام اإلاػاًحر قُما ًسص ؤلاػهاز الخجازي ،ومسانبت اإلاىطىع واإلادخىي ومػاًحر بسمجت اإلاػلىمت
ؤلاػهازٍت اإلابثت غبر مسخلل وطاثل ؤلاغالم".i
وًاهذ وزُهت جإطِع اإلاجلع ألاغلى ل غالم ند هصذ مً زالُ اإلاادة  42غلى غدم اإلاظاض بصخصُت
الؼكل وغدم الخػسض لساخخه في السطاثل ؤلاػهازٍت) .(Moustfaoui,2013,146
بال ؤن هره الهُئت التي جخمخؼ بثالر صالخُاث زثِظُت :الخهسٍس ،الانتراح ،واإلاسانبت لم حػمس يثحرا؛ بذ دامذ
خىالي زالر طىىاث :مً حىٍلُت  1992بلى نهاًت  ،( Dris,2012)1992وبمجسد مؿادزة خٍىمت خمسوغ
واطدبدالها بدٍىمت طُد اخمد ؾصالي ،بدؤ جإزحر اإلاجلع باالهدصاز يما ؤهه جإزس بالظُام ألامجي آهراى
والخظُِو غلى اإلاػلىمت بلى ؾاًت جكٌٌه في ؤيخىبس .( Dris, 2013)1994
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سلطت الضبط السمعي البصزي:

جإطظذ بمهخض ى الهاهىن الػظىي ل غالم  12-25الري ؤخدر جدىالث في الظاخت ؤلاغالمُت الجصاثسٍت،
وجددًا بالظماح بخإطِع نىىاث مىطىغاجُت ،هره الظلؼت جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىىٍت والاطخهاللُت اإلاالُت،
وند جم الخكصُل في مهامها والظلؼت اإلاسىلت لها وجٍىٍجها وطحرها بمهخض ى ناهىن  24-14اإلاخػلو باليؼاغ
الظمعي البصسي.

ومن مهامها:
 الظهس غلى ؤال ًادي البث الخصسي لألخدار الىػىُت ذاث ألاهمُت الهصىي اإلادددة غً ػسٍو
الخىظُم بلى خسمان حصء مػخبر مً الجمهىز مً بمٍاهُت مخابػتها غلى اإلاباػس ؤو ؾحر اإلاباػس غً ػسٍو
زدمت جلكصٍىهُت مجاهُت.
 جؼبو طلؼت طبؽ الظمعي البصسي الهىاغد اإلاخػلهت بؼسوغ ؤلاهخاج والبرمجت وبث خصص الخػبحر
اإلاباػس باإلطاقت بلى خصص الىطاثؽ الظمػُت البصسٍت زالُ الخمالث الاهخسابُت ػبها للدؼسَؼ
والخىظُم طازَي اإلاكػىُ.
 جددد الؼسوغ التي حظمذ لبرامج الاجصاُ الظمعي باطخسدام ؤلاػهاز اإلاهىؼ للمىخىحاث ؤو بث
خصص الانخىاء غبر الخلكصٍىن.
 جمازض السنابت بٍل الىطاثل اإلاىاطبت غلى مىطىع ومظمىن ويُكُاث بسمجت الخصص ؤلاػهازٍت.
 الظهس غلى خماًت الؼكل واإلاساهو.
وفي اإلاجاُ الاطدؼازي جبدي طلؼت الظبؽ آزائها في ؤلاطتراجُجُت الىػىُت لخىمُت اليؼاغ الظمعي البصسي
وفي ًل مؼسوع هص حؼسَعي ؤو جىظُمي ًخػلو باليؼاغ الظمعي البصسي يما جهدم جىصُاث مً ؤحل جسنُت
اإلاىاقظت في مجاُ ألاوؼؼت الظمػُت البصسٍت.
ثالجا :احلناية القاىوىية لألطفال مً اإلشهار:
مً اإلاػسوف ؤن الجصاثس ًاهذ ند صادنذ غلى حملت مً اإلاػاهداث واللىاثذ الدولُت السامُت بلى
خماًت صىزة الؼكل غبر وطاثل ؤلاغالم و مً ؤبسشها:
 خو الؼكل في ؤلاغالم وخسٍت الخػبحر مٌكىُ بمهخض ى مػاهدة خهىم الاوظان (Mbpille,2012,p:11
) ،التي قخدذ للمصادنت غلحها في هىقمبر  ،1989وجم الػمل بها ابخداء مً طبخمبر  ،1992وجىص
اإلاػاهدة غلى ؤن "للؼكل الخو في خسٍت الخػبحر ،هرا الخو ًخظمً خسٍت البدث ،اطخهباُ وبػث
مػلىماث وؤقٍاز مً ًل ألاهىاع بدون مساغاة الخدود ،طىاء بؼٍل ػكهي ،مٌخىب ،قجي ؤو غً ػسٍو
وطُلت ؤزسي مً ازخُاز الؼكل"
 وجايد هره اإلاػاهدة ؤًظا في مادتها  17غلى ؤهمُت " الىظُكت التي جادتها وطاثل ؤلاغالم زاصت في
مجاُ جؼىٍس ازجباػه الاحخماعي ،السوحي وألازالقي ويرلَ صخخه الىكظُت
والجظدًت").(Mbpille,2012,p:11
 يما ؤن وشازة الاجصاُ الجصاثسٍت وؼؼذ -زالُ الظىىاث ألازحرة اإلااطُت -الدوزة الخٍىٍيُت السابػت
لؼبٌت ؤلاغالمُحن لخػصٍص خهىم الؼكل ،هره الدوزة جدزل في بػاز بسهامج اإلاكىطُت الىػىُت لخماًت
خهىم الؼكل بلى حاهب وشازة الاجصاُ السامي بلى جٍىًٍ ؤلاغالمُحن لخػصٍص خهىم الؼكل زاصت وؤن
" ؤلاغالم ًلػب دوزا مدىزٍا في الخػسٍل بدهىم الؼكل وخماًتها وجسنُتها في ظل حػسطهم للصخل
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الخٌىىلىجي الهاثل والاهدؼاز الىاطؼ للبث ؤلاغالمي وؤلاذاعي والالٌترووي ،بذ ؤصبدىا مً الكئاث
اإلاظتهدقت بهرا اليؼاغ باغخبازه غامال مً غىامل الخىحُه والخثهُل وحؼٌُل شخصُت ؤلاوظان مىر
اإلاساخل ألاولى مً غمسه (مىنؼ وشازة الاجصاُ. )2222،
 باليظبت للجصاثس ،ؤبدي اإلاؼسع الجصاثسي اهخمامه بمجاُ ؤلاػهاز غمىما وجإزحره غلى الؼكل زصىصا،
قهد وزد في مؼسوع ناهىن الػمل الجدًد الصادز حىٍلُت  2214الخدًث غً غمالت ألاػكاُ في
مؼازَؼ بغالمُت؛ قكي اإلاادة  49مىه جم الخػسض بلى "حؼؿُل ألاػكاُ دون الظً  16في ألاقالم
والىصالث ؤلاػهازٍت والدسجُالث الصىجُت والصىز الكىجىؾساقُه وغسض ألاشٍاء وًل ؤػٍاُ غسوض
الكسحت خُث اػترػذ اإلاادة جسزُصا مٌخىبا مً ألاولُاء ،ؤما صاخب الػمل قِؼترغ مجهم ؤن
ًدصل غلى جسزُص مظبو مً الىلي غلى ؤن جىطؼ وسخه مىه لدي مكدؼُه الػمل اإلاسخصت
بنلُمُا") ؤوطٌحن،2219،ص)254:
 يما ؤن اإلاسطىم الخىكُري  ،92-286الخاص بهؼاع الصخت ،ؤظهس اهخمامه بمدخىي ؤلاػهازاث
اإلاىحهت للجمهىز واإلاسصصت للمىخىحاث الصخُت ،خُث خث غلى غدم جىححهها بؼسٍهت مباػسة بلى
قئت ألاػكاُ; ).(Belimane,2011
 يما ظهس الاهخمام باألزالنُاث قُما ًسص السطاثل ؤلاغالمُت اإلاىحهت للؼكل في غدة هصىص ناهىهُت
وغبر غدة هُئاث ،غلى ؾساز نساز بوؼاء الهُئت التربىٍت الاطدؼازٍت لدي اليؼسٍاث اإلاىحهت لألػكاُ ؤو
ُ
الؼباب بمهخض ى اإلاسطىم الخىكُدي زنم  ،96-15والتي ًظهس مً زالُ مدخىي مىادها بإنها ح ْػ َجى
بمظامحن ؤلاغالم اإلاٌخىب اإلاىحه لكئت الؼباب وألاػكاُ ،ومً مهامها خظبما حاء في اإلاادة السابػت
للمسطىم الخإطِس ي "الخإيد مً ؤن مظمىن اليؼسٍت اإلاىحهت لألػكاُ ؤو الؼباب ال ٌؼٍل ؤي زؼس
غلى ؤزالم الؼباب (صىز ؤو زطىم ؤو يخاباث ؤو زطاثل بػهازٍت ؾحر مؼسوغت ؤو مدظىزة في الدؼسَؼ
اإلاػمىُ به)".
 وند خسص اإلاؼسع الجصاثسي غلى جسصُص بىىد غدًدة لخماًت الؼكل واإلاساهو في مسخلل
الىصىص الهاهىهُت الظازٍت اإلاكػىُ ،واإلاخػلهت بدهل ؤلاغالم غمىما وؤلاغالم الظمعي البصسي
زصىصا؛ قكي الهاهىن زنم  14-4اإلاازر في  24قُكسي  2214اإلاخػلو باليؼاغ الظمعي البصسي
ًىص في اإلاادة  48غلى طسوزة وطؼ آلُاث ووطاثل جهىُت لخماًت ألاػكاُ الهصس واإلاساههحن في
البرامج التي ًخم بثها ويرلَ غدم بلخام الظسز بدهىم الؼكل يما هي مددده في الاجكاناث الدولُت.
وؤغؼى ذاث الهاهىن الصالخُاث الٍاملت لظلؼت الظبؽ الظمعي البصسي بإن حظهس غلى خماًت
الؼكل واإلاساهو ،وذلَ في اإلاادة  48مً الباب الثالث.ii
 يما ظهس الاهخمام بأزاز مظامحن السطاثل ؤلاػهازٍت غلى قئت ألاػكاُ مً زالُ اإلاسطىم جىكُري زنم
 222-16اإلاازر في  11ؤوث طىت  2216واإلاخظمً دقتر الؼسوغ الػامت الري ًددد الهىاغد
اإلاكسوطت غلى ًل زدمت للبث الخلكصٍىوي ؤو للبث ؤلاذاعي ،خُث ًىص في مادجه  64غلى ؤهه "ًجب
ؤن جدترم السطاثل ؤلاػهازٍت اإلابثىزت لكاثدة ألاػكاُ واإلاساههحن اإلابادت الػامت اإلاخػلهت بدماًت
ألاػكاُ واإلاساههحن .وٍجب ؤن ال حظخؿل بإي خاُ مً ألاخىاُ ،طراحت ألاػكاُ وؤن ال جخظمً ؤي
بػازة ؤو جلمُذ مً ػإهه ؤن ٌظبب لهم الظسز؛ وال ًمًٌ ؤن ًٍىن ألاػكاُ واصكحن للمىخىج ؤو
الخدمت مىطىع السطاثل ؤلاػهازٍت ،يما ال ًمًٌ ؤن ًٍىهىا ممثلحن زثِظُحن بال بذا وحدث صلت
زثِظُت بُجهم وبحن اإلاىخىج ؤو الخدمت اإلاػُىت" .هىا وظخؼُؼ الهىُ بإن هره اإلاادة هي ألايثر ازجباػا
بدماًت ألاػكاُ غىد الظهىز في السطاثل ؤلاػهازٍت؛ بدُث جخظمً صساخت الخث غلى غدم اطخسدام
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هره الكئت في وصل اإلاخىحاث و الخدماث مىطىع ؤلاػهازاث بال لظسوزة وحىد صلت وزُهت بُجهم و
بحن جلَ اإلاىخىحاث ؤو الخدماث ،و مً هرا اإلاىؼلو ًخػحن غلى بهُت اإلاػلىحن جكادي اطخسدام ؤػكاُ
زالُ التروٍج إلاىخجاتهم.
 يما ؤن اإلاسطىم الخىكُري زنم  92-121اإلاددد لدقتر ػسوغ اإلااطظت الػمىمُت للخلكصٍىن زصص
 11مادة مً بابه الظابؼ إلامازطت ؤلاػهاز ،وقُما ًسص ؤلاػهاز اإلاىحه للؼكل قهد زصص له اإلاادة
 42التي جددد الهاغدة ألازالنُت قُما ًسص خماًت الؼكل واإلاساهو ،خُث جىص غلى ؤن "ؤلاػهاز ال
ًجب ،بإي خاُ مً ألاخىاُ ،ؤن ٌظخؿل طراحت ونلت زبرة ألاػكاُ واإلاساههحن".
رابعا :ظهور الطفل يف اإلشهار التلفسيوىي بني األرضية القاىوىية وآليات التطبيق يف الواقع:
ً
لهد زلصذ الػدًد مً الدزاطاث بلى ؾُاب "هُاًل زنابُت لها يكاءة مهىُت ونىاهحن واضخت جىظم خهُهت
الػملُت ؤلاػهازٍت غامت واإلاخػلهت باألػكاُ زاصت" ( سطوطاح،2010،ص ،)410يما ؤن الهاهىن الجصاثسي ٌؼهد
"عجصا في جإػحر ؤلاغالن الخجازي").( Blimane,2011,p :15
وبالكػل ،بذا جإملىا الىصىص الهاهىهُت اإلاظخػسطت-ولى ؤهىا ند هٍىن ؤهملىا حصءا مجها -هالخظ غدم حسؤة
اإلاؼسع الجصاثسي في بصداز نىاهحن واضخت وصازمت ًالتي هساها في دوُ ؾسبُت التي في بػع مجها (طىَظسا ؤو
يىدا) ند خظسث بؼٍل يلي اطخسدام ألاػكاُ في السطاثل ؤلاػهازٍت ولى بترزُص مً ؤولُائهم بال في خالت ؤن
اإلاىخىج زاص باألػكاُ وَظخدُل جهدًمه مً دون وحىد ػكل (ًاإلغالهاث الخاصت بالخكاطاث).
بال ؤهه في الجصاثس ٌظمذ الهاهىن بصساخت وبالػمىم جمثُل ألاػكاُ في زطاثل طمػُت بصسٍت بذا اطخىفى الػمل
وحىد جصسٍذ لىلي الؼكل اإلامثل .ومؼ نلت مىاد الهاهىن الصادزة بؼإن جىظُم نؼاع ؤلاػهاز في الجصاثس ،بال ؤن
بػع الىصىص حاءث لخددد ؤطاطُاث السطاثل ؤلاػهازٍت التي جدىي مظمىها زاصا باألػكاُ ،ؤو باألخسي
ًٍىن ألاػكاُ قاغلحن قحها .وند ؤحمػذ ؤؾلب الدزاطاث التي جىاولذ مىطىع ؤلاػهاز في الجصاثس غلى هؼاػت
اإلاىظىمت الهاهىهُت في هرا اإلاجاًُ" ،ل هره اليؼاػاث ؤلاػهازٍت ال جصاُ غسطت للىهص الٌبحر في الخإػحر
الخىظُمي والؿُاب الخام في الهُئاث الخىظُمُت والجمػُاث اإلاهىُت (الخىظُم الراحي) ؤما غً الىهاباث اإلاخىاحدة
ُ
قهي حػجى باإلاؼاًل ألازسي لخىظُم اإلاهىت غلى مظخىٍاث ؤزسي يمصادز الخمىٍل وجدصُل الظساثب
).(Blimane,2011,p :15
"يما ؤن الىصىص الهاهىهُت التي جىاولذ بىطىح ؤلاػهاز الخجازي بصىزة ؤو بإزسي -بن ًان الزجباػه بيؼاػاث
ؤلاغالم ؤو لػالنخه اإلاباػسة بدماًت اإلاظتهلَ -لم جىظل ما ًٌكل السنابت الكػالت غلى اإلاادة ؤو السطالت
ؤلاػهازٍت نبل وصىلها بلى اإلاخلهي" ( مػحزي،2219،ص" .)382:هره الظُاطاث ؤلاغالهُت لم جسم بلى مظخىي
ًمٌجها مً اطخؿالُ هرا الهؼاع لخكظحر الػملُت الانخصادًت في ظل اخخٍاز مكسوض وقساؽ ناهىوي حػل
اإلاىظىمت جكخهس بلى حؼسَؼ ًظبؽ وَظحر وٍخدٌم في اإلامازطت اإلاهىُت الخاصت بالىًاالث ؤلاغالهُت واإلااطظاث
ؤلاغالمُت الخاصت ،وهى ما ؤدي بدوزه بلى الاقخهاد لهاهىن زاص ًددد مهامها وؤوؼؼتها" ( بىمىجل،2211،
.)431
هرا الىطؼ ؤدي بلى ونىع غدة ججاوشاث في بغالهاث حػسض غلى الهىىاث الخاصت ؤو ختى الػمىمُت قحها
ًسص جىظُل ؤػكاُ يممثلحن ،واإلاؼٍل ألايبر هى ؤن الىصىص الهاهىهُت اإلاىحىدة ال ًخم جؼبُهها بؼٍل
حدي غلى ؤزض الىانؼ ،قجري مثال بث بػهازاث مىحهت لألػكاُ لكتراث شمىُت ػىٍلت بمدخىي مىانع إلاا
هصذ غلُه الدؼسَػاث الظازٍت اإلاكػىُ ،ؤو اطخؿالُ ألاػكاُ في زطاثل بػهازٍت مىحهت للجمهىز الىاطؼ
وجصىٍسهم بؼسم مىاقُت للىصىص الخامُت لخهىم الؼكل واإلاساهو.
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وهٌرا جبحن ّ
ؤن الىطؼ الساهً ًدخم غلُىا بغادة الىظس في الهىاهحن الظابؼت لهؼاع ؤلاػهاز غمىما وؤلاػهاز
اإلاظخسدم للؼكل زصىصا؛ قمً زالُ اإلاالخظاث ألاولُت سجلىا بػع الخجاوشاث وؤلازالُ بخؼبُو
إلاظخسدم له يممثل ؤو يظهىز ،وهى ما نادها بلى
الىصىص والهىاهحن اإلاىظمت ل ػهاز اإلاىحه للؼكل وزاصت ا
ِ
الهُام بدزاطت اطخؼالغُت خاولىا مً زاللها الىنىف غلى هره ؤلاػٍالُت.
 .IIالطرق واألدوات
لهد جىاولىا في هره الدزاطت الاطخؼالغُت غُىت غؼىاثُت مً ؤلاػهازاث التي بثتها نىاة البالد الجصاثسٍت زالُ
ألاطبىع ألازحر مً ػهس ماي  ،2221خُث ػملذ الػُىت  21زطالت اػهازٍت جم بازخُازها غؼىاثُا ،يما
اطخسدمذ الباخثت جدلُل اإلادخىي يإداة بدث.
 قناة البالد:
هي نىاة حصاثسٍت مىبثهت غً ًىمُت البالد التي جصدز غً ػسيت بًدًىم لليؼس وؤلاػهازً ،ان ؤوُ ظهىز لها في
الظاخت ؤلاغالمُت الىػىُتً ،ىم  2هىقمبر  ،1999مهسها ًاثً بالجصاثس الػاصمت ،وند ػسغذ الهىاة في بث
ً
بسامجها بدءا مً ػهس مازض ( 2214مىنؼ نىاة البالد.)2221 ،
وند جم جكسَـ البُاهاث وجكظحرها يما ًلي:
الجدول رقمً :11بين هوع املنتجاث املعلن عنها في قناة البالد الجزائزيت.
نوع المنتج المعلن عنه
غذائي

التكرار
04

النسبة%
19.04

صيدالني

09

42.85

مواد تجميل

03

14.28

خدمات

03

14.28

أخرى

02

9552

المجموع

21

100

املصدر :الدزاطت الخالُت.
ًدبحن مً الجدوُ ؤغاله ؤن اؾلب اإلاىخىحاث اإلاسوج لها هي صُدالهُت بيظبت  %42.85جلحها اإلاىخجاث
الؿراثُت بيظبت ً %19.24لي ذلَ ًل مً اإلاىخجاث الخدماجُت ومىخجاث مىاد الخجمُل التي بلؿذ بيظبتها
 .%14,28ألامس الري ٌظخدعي الخدلُل والىظس في مثل هره الىخاثج؛ خُث ؤن اإلاىخجاث الصُدالهُت ممىىغت مً
ؤلاػهازاث في ؤؾلب بلدان الػالم ،بِىما جظهس بهىة غلى نىاة حصاثسٍت وألاؾسب مً ذلَ غبر زطاثل بػهازٍت
جىظل ؤػكاال نصس.
وبالىظس بلى هره الىخاثج هره ألاولُت التي ػملذ غُىت مً السطاثل ؤلاػهازٍت اإلاىحهت بلى غامت الجمهىز ،وبلى
جكانم ظاهسة اطخؿالُ الهصس في زطاثل بػهازٍت ججازٍت ،وحب ألازر بػحن الاغخباز مسانبت اخترام الىصىص
ُ
الهاهىهُت اإلا َى ِظمت ل ػهاز غمىما وؤلاػهاز اإلاظخسدم للؼكل زصىصا ،مً نبل اإلاػلىحن ووطاثل ؤلاغالم في
الجصاثس ،وبًجاد ػسم لظبؽ هٌرا زطاثل وذلَ لخكادي الظىاهس الظلبُت في هرا اإلاجاُ.
جدول رقم ً :12مثل الجمهور املستهدف:
الجمهور المستهدف
لجمهور عام

التكرار
17

النسبة
85

جمهور آباء

02

10

جمهور األزواج

01

05

المجموع

20

100
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املصدر :الدزاطت الخالُت
مً زالُ الجدوُ ؤغاله ،هالخظ ؤن ؤؾلب ؤلاػهازاث اإلابثت حظتهدف الجمهىز الػام وذلَ بيظبت  ،%85بما
ًدُ غلى ؤن اإلاىخجىن ٌظػىن بلى الخصىُ غلى وظبت ؤيبر ممٌىت مً الجمهىز بهدف التروٍج إلاىخجاتهم
والخصىُ غلى ؤيبر ندز ممًٌ ممً اإلاخابػحن ،بِىما ندز حمهىز آلاباء بر  %12مً وظبت ؤلاػهازاث اإلابثت وذلَ
نصد اللػب غلى الجاهب الاهكػالي للجمهىز ،غلى طبُل اإلاثاُ جسصُص حصء مً ؤلاغالهاث إلاىخجاث
صُدالهُت لِظتهدقىا بها قئت آلاباء بدغىي ؤن هره اإلاٌمالث الؿراثُت جكُد صخت ؤبىائهم الجظدًت والػهلُت
مما ٌظمذ لهم بالخصىُ غلى هخاثج دزاطُت ممخاشة في الازخبازاث السطمُت .وباليظبت لكئت ألاشواج قهد ًاهذ
اليظبت  % 25قهؽ وهي وظبت طئُلت هىغا ما مهازهت بباقي اليظب ،وحػلو ألامس بإمس ًخػلو بالصوححن بصىزة
مدظت ،ومؼ ذلَ ظهس قُه الؼكل في غمس ؾحر مظمىح به (الؼكل السطُؼ).
جدول رقم ً :13مثل اللغت املستعملت في إلاشهاراث:
اللغة المستعملة
العربية

التكرار
00

النسبة
00

األجنبية

00

00

عامية مهذبة

20

100

اللغة المستعملة

التكرار

النسبة

املصدر :الدزاطت الخالُت
خظب اليظب اإلاخدصل غلحها في الجدوُ ؤغاله هالخظ بإن ًل ؤلاػهازاث ًاهذ باللؿت الػامُت اإلاهربت
(ممصوحت بٍلماث غسبُت قصحى وؤخُاها قسوظُت) وهرا اإلاصج والتهرًب للؿت الػامُت ًان مً ؤحل الىصىُ بلى
ًل الجمهىز الجصاثسي ،هرا ألازحر اإلاخىىع زهاقُا ولؿىٍا ،وبرلَ ؤزاد اإلاػلىىن ؤن ال ًسيصوا في زطاثلهم غلى
ل جت مىؼهت بػُجها ؤو غلى اللؿت الػسبُت الصسقت ،قهامىا بتهرًب الل جت الػامُت لخدىاطب مؼ ًل الجمهىز
الجصاثسي.
جدول رقمً :14وضح إلاعالهاث املوظفت لألطفال في قناة البالد الجزائزيت
الخٌساز
اإلامثلحن الظاهسًٍ
10
ؤػكاُ
ؤلاػهازٍت
في السطاثل
11
بالؿحن
21
اإلاجمىع
الخٌساز
اإلامثلحن الظاهسًٍ
املصدر :الدزاطت الخالُت
في السطاثل ؤلاػهازٍت

اليظبت%
47.61
52.39
100
اليظبت%

حؼحر البُاهاث ؤغاله بلى ّ
ؤن اإلااطظت ؤلاغالمُت جبث بصىزة مخخالُت زطاثل بػهازٍت حظخسدم ؤػكاال يممثلحن
زثِظُحن ،وهرا ما ؤزبخه جدلُل مدخىي هره السطاثل ؤلاػهازٍت ،خُث جبحن ؤن وظبت  %47,61مً ؤلاغالهاث
اإلابثت جىظل ؤػكاال مً مسخلل ألاغماز ،مً خدًثي الىالدة بلى مساههحن طىاء ًاهىا ذًىزا ؤو بهار ،وهىاى
مً ألاػكاُ مً اطخدىذوا غلى ؤدواز زثِظُت في السطاثل ؤلاػهازٍت اإلادزوطت غلى ؾساز (بػهاز مىخج بالغ)؛ وهى
ما ًايد ّ
ؤن اإلاػلىحن قهمىا حُدا الدوز الري ًلػبه الصؿاز في الػاثلت ويُل ًمٌجهم الخإزحر غلى نسازاث ألاولُاء
ؤلاطتهاليُت ،وبرلَ ؤصبدىا ًلجإون بلى اطخسدام ؤػكاُ نصس يممثلحن ألدواز في السطاثل ؤلاػهازٍت مً ؤحل
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اللػب غلى الجاهب الػاػكي للجمهىز غمىما وألاولُاء زصىصا ،وبرلَ الدقؼ باألشخاص بلى انخىاء
اإلاىخىحاث اإلاسوج لها.
جدول رقم  :15الخزوقاث املسجلت في إشهاراث قناة البالد الجزائزيت

هىع الخسوناث
طلىًاث ؾراثُت ؾحر
صخُتالؼكل
غىل ججاه
خسًاث زؼحرة
اإلاجمىع

الخٌساز
03
01
00
04

اليظبت%
30
10
00
10

املصدر :الدزاطت الخالُت.

ًبحن الجدوُ ؤن مً بحن السطاثل ؤلاػهازٍت اإلابثىزت غلى نىاة البالد هىاى  %42مجها جدخىي غلى زسوناث
واضخت بذ ؤنها جسوج لظلىًاث ؾراثُت ؾحر صخُت بيظبت  % 32يما ؤنها جسوج للػىل طد ألاػكاُ بيظبت
 ،%12وحػد هره اليظبت مػخبرة مهازهت بحجم الػُىت اإلادزوطت ،وند ًمخد الخإزحر الظلبي إلاثل هره السطاثل بلى
قئاث مجخمػُت يبحرة.
 .IIIىتائج الذراشة
وغمىما زلصذ دزاطدىا الاطخؼالغُت ،التي ػملذ غُىت غؼىاثُت مً السطاثل ؤلاػهازٍت اإلابثت غبر نىاة
البالد ،بلى ؤن وظبت مػخبرة مً هره ؤلاػهازاث جىظل ؤػكاال نصس  ،%47.61يما ؤنها لم جلتزم بالهىاهحن
اإلاػمىُ بها قُما ًسص خماًت ألاػكاُ الهصس مً ؤي غىل مادي ؤو مػىىي ًظهس غلى ػاػت الخلكاش  ،بل
وؤيثر مً ذلَ قةن بػهازاث نىاة البالد ند ؤػسيذ قئت ألاػكاُ في زطاثل ؤهملذ قحها مػاًحر جىظُل
ألاػكاُ في الخلكصٍىن غمىما وفي ؤلاػهاز غلى وحه الخصىص؛ قبػع مً هره السطاثل ًظهس ؤػٍاال
مسخلكت مً الػىل (اإلامازض ؤخُاها طد الؼكل) بيظبت  ،%12والبػع آلازس ٌؼسى ألاػكاُ في زطاثل
مسلت بالصخت الػامت بما ٌظاوي  ، %32ولرلَ ّ
قةن ألامس ٌظخىحب جدزال غاحال وصازما مً الهُئاث
اإلاسخصت في مسانبت مدخىي ؤلاػهاز الخلكصٍىوي مً ؤحل جهىحن هٌرا زطاثل ولخد مً اإلاسالكاث اإلاسجٌبت
قحها.
 .IVخامتة:
و لهرا ًمًٌ الهىُ بإن بًجاد طىابؽ حدًت مً ؤحل جهىحن مؼازيت ألاػكاُ في هٌرا زطاثل بغالمُت
ؤصبذ خاحت ملخت ومظإلت ذاث ؤولىٍت ،وذلَ مً ؤحل الخد مً آلازاز الجاهبُت التي جتريها هره السطاثل غلى
اإلادي الهصحر والؼىٍل ،غلما ّ
بإن ألاػكاُ قئت هؼت جخإزس بمدخىي ؤلاػهاز الطُما بذا ًان مهدما في نالب
حمالي وقجي ،ألامس الري ؤيدجه الػدًد مً الدزاطاث  ،غلى ؾساز دزاطت طؼىػاح طمحرة ،التي زلصذ بلى ؤن
"هىاى اهخمام يبحر –مً نبل اإلاػلىحن -بجماُ الصىزة اإلاهدمت في اإلاؼاهد ؤلاػهازٍت وجدصُلها لدالالث
مسجبؼت ؤطاطا بالػىاصس الخظُت وؤلاًهىهُت ًالتريحز غلى ألالىان ،خسًاث الٍامحرا ،اإلاىطُهى ،والاطخماالث
الػاػكُت والػهلُت" ( طؼىػاح،2212،ص ،)423 :التي ًىدزج طمجها اطخؿالُ ألاػكاُ مً ؤحل اطخمالت
الٌباز مً زالُ جدكحز ػػىز الخىحن بلى الؼكىلت لدي اإلاؼاهد مً حهت ،ومً حهت ؤزسي الظؿؽ غلى
ألاولُاء غً ػسٍو حسخحر ؤػكاُ ممثلحن في هٌرا زطاثل ،لٍىن الؼكل ؤصبذ قاغال ؤطاطُا ومهسزا في
مؼترًاث ألاطسة.
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إلاحاالث واملزاجع:
الكتب باللغت العزبيت:
 .1يحًس حسٍٍ يُصىض ،انًسذم إنى انقبَىٌ :انقبػسح انقبَىٍَخ ،يُشىضاد انحهجً انقبَىٍَخ ،ط ،1نجُبٌ.0212 ،
 .0أوسكٍٍ ػجس انحفٍظ ،قبَىٌ اإلشهبض ،زٌىاٌ انًطجىػبد انجبيؼٍخ ،انجعائط.0212 ،
انكزت ثبنهغخ األجُجٍخ:
Sevane Barre et Anne Marie Gayrard Carera, la boite à outils de la pblicité, Dunod, Paris, 2015.
Moustfaoui Belkacem, médias et liberté d’expression en Algérie ; repères d’évolution et
éléments d’analyse critique, El Othmania, Algérie, 2013,.
Mbpille Pierre Essaie, les droits de la femme et l’enfant entre universalisme et africanisme,
l’Harmattan, Paris 2012.

1.
2.
3.

القواميس و املعاجم:
Le PetitLarousse illustré, édition Larousse, 1984.
Fancis Balle &als, lexique d’information communication, DALLOZ, Paris, 2006.
Claude Caussette, la publicité de A à Z, dictionnaire technique français-anglais, presse de
l’université Laval,Canada, 2006.
Grawitz Madeleine, Lexiques des sciences sociales, 8e 2édition, Paris , 2004.

1.
2.
3.
4.

رسائل الدكتوراه باللغت العزبيت:
.1
.0
.3

سطىطبح سًٍطح ،اإلشهبض وانطفم ،زضاسخ رحهٍهٍخ نألًَبط االرصبنٍخ زاذم األسطح يٍ ذالل انىيضخ اإلشهبضٌخ ورأثٍطهب ػهى
انسهىك االسزهالكً نهطفم ،ضسبنخ يقسيخ نٍُم شهبزح انسكزىضاِ ررصص ارصبل فً انزُظًٍبد ،جبيؼخ ثبجً يرزبض ػُبثخ،
.0212
يؼٍعي ذبنسٌخ ،انُظبو انقبَىًَ نإلشهبض انكبشة أو انًضهم ،أططوحخ زكزىضاِ ،جبيؼخ رهًسبٌ.0212 ،
فىظي ثىيُجم ،اإلػالٌ فً انجعائط ثٍٍ انقبَىٌ و انًًبضسخ ،ضسبنخ زكزىضاِ ررصص ػهى اجزًبع انًجزًغ ،جبيؼخ قسُطٍُخ،
.0211

رسائل الدكتوراه باللغت ألاجنبيت:
Belimane Yamina, Le droit et la publicité commerciale, Thèse pour l'obtention du diplôme de
doctorat en droit des affaires, Université, Mentouri, Constantine, 2011.

1.

املقاالث املنشورة على النت:
 .1انًىقغ انطسًً نهىكبنخ انىطٍُخ نهُشط واإلشهبضhttp://www.anep.com.dz/siege/index.php :رًذ ظٌبضح انًىقغ
ثزبضٌد  10أكزىثط  0202ػهى انسبػخ .0:22
 .0يىقغ وظاضح االرصبل انجعائطٌخhttps://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/7327 :
رًذ ظٌبضح انًىقغ ثزبضٌد  11أكزىثط  ،0202ػهى انسبػخ .10:22 :
 .3يىقغ قُبح انجالزhttps://www.elbilad.net/page/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-1 :
رًذ ظٌبضح انًىقغ فً َ 00ىفًجط  0201ػهى انسبػخ00:22 :
4. Chérif Dris, « La nouvelle loi organique sur l’information de 2012 en Algérie : vers un ordre
médiatique néo-autoritaire ? », L’Année du Maghreb [En ligne], VIII | 2012, mis en ligne le 01
janvier 2013, consulté le 25 janvier 2020. URL :
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1506 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.1506
5. Les enfants dans la publicité (sans auteur), publié sur le site :
https:www.com.gom.com, visité le 11/01/2021.

املناشير و القواهين:
.1
.0
.3
.5
.1
.9
.0
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انًبزح  12يٍ انقبَىٌ ضقى  20-22انًؤضخ فً  23أفطٌم  1222انًزؼهق ثبإلػالو
انًىاز  15-13-10يٍ انقبَىٌ  15-25انًؤضخ فً  05فٍفطي  0215و انًزؼهق ثبنُشبط انسًؼً انجصطي.
انًىاز  11-15يٍ انقبَىٌ  15-25انًؤضخ فً  05فٍفطي  0215وانًزؼهق ثبنُشبط انسًؼً انجصطي.
يطسىو رُفٍصي ضقى  29-11انًؤضخ فً أول أفطٌم سُخ  ،0211انًحسز نًهبو ورشكٍهخ انهٍئخ انزطثىٌخ اإلسزشبضٌخ انًىجهخ
نألطفبل و -أو انشجبة.
انًبزح  50يٍ انقبَىٌ  15-25انًؤضخ فً  05فٍفطي  0215وانًزؼهق ثبنُشبط انسًؼً انجصطي.
انًبزح 95 ،يٍ انًطسىو رُفٍصي ضقى  000-19انًؤضخ فً 11أغسطس سُخ  0219وانًزضًٍ زفزط انشطوط انؼبيخ انصي ٌحسز
انقىاػس انًفطوضخ ػهى كم ذسيخ نهجث انزهفعٌىًَ أو نهجث اإلشاػً.
انًبزح  50يٍ انًطسىو انزُفٍصي ضقى  20-121انًحسز نسفزط شطوط انًؤسسخ انؼًىيٍخ نهزهفعٌىٌ.

