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الملخص:

تعتبر مواضيع البيئة من المواضيع القديمة والماتجدة بااتمرار ،نتيجة إرتباط

اإلناان ومعاشه بعناصر البيئة الطبيعية ،ومع إتجاه الحياة اإلجتماعية من البااطة نحو
التعقيد ،بدأت تظهر المشاكل البيئية وتزداد حدة يوما بعد يوم ،خاصة مع إنتشار ظاهرة
التصنيع ،وايادة عادات اإلاتهالك الوااع لمختلف الالع والخدمات ،هذا الواقع أفرز
ظواهر ومشكالت بيئية أكثر تعقيدا ،ولم تكن معروفة من قبل مثل تلوث الماء والهواء
والتربة ،التصحر وزحف الصحراء ،هشاشة الغطاء النباتي ،إنقراض بعض أصناف

الحيونات ،التغير المناخي  ،إرتفاع ح اررة األرض ،الفياضانات وغيرها من المشكالت
البيئية.
هذا الواقع دفع بالعديد من الدو :والحكومات إلى ان تشريعات وقوانين ،الهدف منها

القضاء أو الحد من المشكالت البيئية ،والجزائر كغيرها من الدو :التي اارت في هذا

المنحى ،عن طريق ان القوانين وايجاد التنظيمات ووضع التدابير والترتيبات من أجل

حماية البيئة وترقيتها ،لذا كان قانون حماية البيئة في إطار التنمية الماتدامة واحد من
بين مجموعة من القوانين والتنظيمات في هذا المجا ،:كما جاء هذا القانون بمجموعة من

اآلليات التي يراها المشرع أنها كفيلة بحماية البيئة ،واإلعالم البيئي كان من بين هذه

اآلليات في حماية البيئة ،ومن الواائل المعو :عليها في هذه المرحلة لمجابهة مشكالت
البيئة.
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. حماية البيئة، اإلعالم البيئي، الطبيعة،الكلمات المفتاحية البيئة
Abstract
Environmental topics are always one of the old topics that evolve
constantly due to the relation between man simplicity to
complexity, a lot of problems began to appear and became
increasingly a cute, especially with the spread of the phenomenon
of industrialization and the widespread of consumption habits of
different goods and services. This reality has resulted in more
complex problems such water, air and soil pollution, desertification
extinction of certain species, climate change, global warming.....
This situation has led many countries and governements to enact
laws and legislations for limiting environmental problems. Algeria,
like other countries, followed this trend and established measures
and arrangements for the protection and promotion of the
environment.
Environmental media was amono thes mechanisms in the
protection of the environment and it is considered as a reliable
means to address environmental problems.
Key words: environment, nature, environmental media,
environmental protection.
:مقدمة
،يعتبر موضوع حماية البيئة الطبيعية من المواضيع القديمة والماتجدة بصفة دورية

 فكان، انة بعد انة،بالنظر إلى أن مشكالت البيئة معقدة تتعاضم وتتفاقم يوما بعد يوم
، وأثارها الالبية على االناان،اإلهتمام بالشأن البيئي يزيد ويتطور حاب طبيعة المشكلة

 اعت إلى ان: لهذا نجد العديد من الدو،ومختل ف عناصر البيئة المشكلة للنظام البيئي
 الغرض منها حماية البيئة ومعاقبة،قوانين وتشريعات واتخاذ جملة من التدابير التنظيمية
 إضافة الى إصالح األضرار الناجمة والوقاية من،المتاببين في الجرائم الواقعة عليها
.األضرار التي يمكن أو يحتمل حدوثها

 التي اارعت إلى تبني نصوص قانونية وتشريعات في هذا:الجزائر كغيرها من الدو

، األمر الذي إاتوجب أامى أنواع الحماية، نظ ار لخطورة اإلعتداء على البيئة،:المجا
 مختلفة من الجرائم البيئية الذي يقابله نظام جنائي خاص بهذا النوع من:إلنتشار أشكا
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الجرائم ،إلنتشارها الاريع وأثارها الالبية المؤثرة على حياة االناان ،ومصادر رزقه
وموطن حياته ،مع أخذ بالمقاربات التنموية الجديدة ،إنتشر مفهوم التنمية الماتدامة
كنظرة ماتقبلية لحياة الشعوب واألمم ،التي أخذت بها الكثير من الحكومات وادراجها
ضمن مخططاتها التنموية في شتى المجاالت ،فالجزائر لم تبقى بعيد عن هذه الحركية

العالمية بل أخذت بها وفقا لواقعها اإلقتصادي واإلجتماعي ،وما يتماشى مع ضرورة

صيانة البيئة والمحافظة على مواردها ،فكان قانون حماية البيئة في إطار التنمية

الماتدامة

()1

الذي جاء بجملة من المفاهيم ،والمبادئ ،والترتيبات ،والتنظيمات الجبائية

والمواد الجزائية ،وكل المعنين والشركاء في حماية البيئة ،ودورهم وكيفة تدخلهم في إطار
المشاركة ،هذا القانون جاء كألية متكاملة لحماية البيئة الطبيعة ومختلف عناصرها.

إن اإلعالم البيئي هو واحد من بين أهم المبادئ التي جاء بها هذا القانون  ،فمبدأ

اإلعالم و المشاركة يكون بمقتضاه الفرد على علم بحالة البيئة ،كما يعد من بين أدوات
تايير البيئة الطبيعية وجعله على شكل هيئة وبمقتضاها ينشأ نظام شامل لإلعالم البيئي.

يتميز اإلعالم واإلتصا :بمكانة مرموقة في أغلب المجتمعات ،لما يتميز به من

خصائص واألدوار التي يقوم بها في تشكيل الحياة اليومية لألفراد والمجتمعات ،وتفعيل
مظاهر الحياة المختلفة ،كما يعتبر أحد أهم القنوات التي بوااطتها تتالقى أفكار األفراد
والشعوب واألمم ،كما أن واائل اإلعالم واإلتصا :المختلفة تلعب دور مهم في حل
العديد من المشاكل والقضايا اإلناانية ،ومع التطور اإلقتصادي ألغلب المجتمعات

وانتشار ظاهرة التصنيع واتااع اإلاتهالك صاحبها مشكالت متعلقة بالبيئة الطبيعية
وعناصرها ،كما أن هذه المشكالت ليات نتاج حركية التنمية االقتصادية وظاهرة التصنيع
بل تتعداها في الكثير من الدو :خاصة النامية منها إلى أاباب أخرى ،مثل عدم التحكم

في التكنولوجيات ،غياب الوعي البيئي ،الفقر وغيرها من العوامل.

إن أغلب المشاكل البيئية تتعلق بماببات إجتماعية تتعلق أاااا بدرجة الوعي البيئي،

الذي يكتابه الفرد من خال :التنشئة اإلجتماعية في جميع المراحل ومختلف المؤااات
الفاعلة ،أين يكتاب الفرد تربية وثقافة بيئية ،تجعل منه الفرد أو المواطن اإليكولوجي
الذي يااهم ويشارك في حماية البيئة الطبيعية ،ولعلى من بين أهم واائل التنشئة
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اإلجتماعية المعو :عليها في العصر الحديث نجد المنظومة اإلعالمية بكل واائلها
ومضامينها ،لتحقيق وتعميق اإلحااس وترايخ قيمة البيئة لدى األفراد.
إن اإلعالم له دور كبير في تشكيل الوعي البيئى لدى االفراد ،عن طريق التأثير في
اإلتجاهات وتبني المواقف الصديقة للبيئة ،ومع اإلنفتاح اإلعالمي الذي تشهده الجزائر،

ودخو :القطاع الخاص في المنظومة اإلعالمية خاصة الثقيلة منها ،فإنه ينبغي توجيه

وترشيد الالوك البيئي للفرد الجزائري ،وتحفيز دافعية المشاركة لديه في الحفاظ على

المحيط الذي يعيش فيه ،من خال :مشاركة فاعلة وجادة ،وهذا ال يتأتي إال عن طريق
رفع كفاءة واائل اإلعالم واإلتصا :و وضع برامج بالتنايق مع مختلف الفاعلين في

المجا :البيئي ،وتوظيفها بصورة عقالنية لخدمة قضايا البيئة ،وتوعية األفراد ونقل
الحقائق البيئية بطريقة مدرواة وصادقة عن الواقع بعيدا عن التهويل والتهوين.
من خال :ما ابق وتأاياا عليه فإن أوراقنا البحثية هاته تبحث في دور اإلعالم

كألية في حماية البيئة الطبيعية ،من خال :تحليل بعض النصوص القانونية التي تعنى
بهذا الجانب ،وعليه ننطلق في هذه الدرااة من إشكالية محورية وهي ماهو دور اإلعالم
في حماية البيئة الطبيعية ومختلف عناصرها؟
 -10تحديد بعض المفاهيم:

أوال/مفهوم البيئة :يعتبر مصطلح البيئة من بين المصطلحات التي إهتمت بها مجموعة
من العلوم بالدرااة والتحليل ،كونها من صلب مباحثها ،أو لها عالقة مباشرة بالعلم

الدارس أو إعتبارها أحد المتغيرات ذات التأثير والتأثر ،وعليه تشعبت التعاريف لهذا
المصطلح حاب اإلهتمام العلمي والحقل المعرفي والزاوية التي تمت بها درااة موضوع
البيئة.
البيئة لغة يقا :في اللغة العربية "تبوأ" أي حل ونز :وأقام ،واإلام في هذا الفعل هو

البيئة ،كما أنها تعني مكان اإلقامة والمنز :أو المحيط.

()2

أما في اللغة االنجليزية "  "environnementتعني األشياء ،اإلقليم ،الظروف
المحيطة المؤثرة على النمو والتنمية ،المكان الذي يحيط بالفرد ويؤثر على مشاعره
وأخالقه وأفكاره( ،)3كما تم تعريفها على أنها مجموعة الظواهر الطبيعية والبشرية التي
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يعيش فيها االناان ،والعالقة بين اإلناان وهذه الظواهر( ،)4أي أنها مجموع المؤثرات
الخارجية التي يعيش فيها الفرد تؤثر عليه ويؤثر فيها إيجابا والبا.

عرفت البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التمية الماتدامة من خال :مكوناتها،

فهي تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء ،والجو ،والماء ،واألرض،

وباطن األرض ،والنبات والحيوان ،بما في ذلك التراث الوراثي ،وأشكا :التفاعل بين هذه
الموارد وكذا األماكن ،والمناظر والمعالم الطبيعية.

()5

وتعرف أيضا أنها اإلطار الذي يعيش فيه اإلناان ،ويحصل على مقومات حياته

من غذاء وكااء ومأوى ،ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من البشر ،كما تم تعريفها
بصورة شامله على أنها مجموعة العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل اإلجتماعية

والثقافية واإلقتصادية  ،تؤثر على اإلناان والكائنات األخرى بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة( ،)6فهي مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة اإلناانية .

فالبيئة تعني الطبيعة ومختلف العناصر من ماء ،هواء ،الفضاء ،التربة وما عليها وبها

من كائنات حية ،وكذلك البيئة الوضعية التي وضعها االناان في البيئة الطبيعية من
منشآت ومرافق إلشباع حاجاته.
ثانيا/مفهوم االعالم :اإلعالم هو تقديم األخبار والمعلومات الدقيقة للناس ،والحقائق التي
تااعدهم على إدراك مايجري حولهم ،عن طريق مجموعة من الواائل التي تنقل هذه

المضامين واألخبار إلى الناس ،واإلعالم هو جزء من العملية اإلتصالية وأحد جوانبها،
فاإلتصا :عام وشامل وتقابل كلمة اتصا :باللغة الفرناية " " comminicationوهي
مشتقة من الكلمة الالتينية  communicnicateبمعنى يشيع أو يجعل الشيء

شائعا.

()7

وهناك من يرجعها إلى الكلمة الالتينية  ،communisومعناها" common" :

عام أو مشترك( ،)8أو المشاركة ،مما يؤدي إلى التفاهم حو :فكرة أو إتجاه أو الوك(،)9
أما في اللغة العربية فتعود كلمة إتصا :إلى الجذر وصل أي وصل الخبر إلى فالنا أي
بلغه ،ويقا :إتصل فالن بفالن إجتمع به وخاطبه ،وكلمة إتصا :جمعها إتصاالت
وتعني نقل المعلومات عن طريق واائل.

()10
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ويعرف اإلعالم أنه كافة أوجه النشاط اإلتصالية التي تاتهدف تزويد الجمهور
بالحقائق واألخبار والمعلومات الصحيحة عن القضايا بطريقة موضوعية ،للوصو :إلى
أكبر درجة من الوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة للمتلقين بكافة الحقائق عن القضايا
والوقائع والمشكالت المطروحة.

()11

مما ابق يمكن القو :أن اإلعالم هو إشاعة األخبار والحقائق بين الناس(الجمهور)

ونقلها ،عن طريق مجموعة من الواائل (واائل اإلعالم الجماهيرية) ،ولإلعالم العديد
من األغراض منها اإلخبارية ،الترفيهيه ،التثقيف ،التربية والتعليم وغيرها ،يتميز بالصدق
والدقة والموضوعية والحياد ،يهدف إلى إثارة إهتمام المتلقين نحو الموضوع أو القضية

قصد التأثير فيهم واقناعهم.

 -2بعض المفاهيم التي جاء بها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

:

()12

جاء هذا القانون وحدد مجموعة من المفاهيم المتعلقة بعناصر البيئة الطبيعة ومن بينها

نجد
 المجا :المحمي وهو مكان أو منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعيةالمشتركة مثل الحضيرة الوطنية بالشريعة واليتي البليدة وعين الدفلى ،حضيرة ثنية الحد

بوالية تيامايلت ،الحضيرة الوطنية بتا از والية جيجل...الخ.

 الفضاء الطبيعي وهي المناطق التي تتميز بخصائص بيئية ،ويشمل معالم طبيعيةومناظر مثل المناطق الرطبة بالرغاية ،و الطارف وكذا القالة...الخ.
 التنمية الماتدامة وهي التنمية االجتماعية و االقتصادية القابلة لالاتمرار ضمن حمايةالبيئة مع ضمان حاجيات االجيل الحاضرة و الماتقبلية.

 -التنوع البيولوجي وهي مختلف األنظمة البيئية البرية والبحرية

وكذا تنوع األصناف

واألنواع الحية.
 النظام البيئي هي مجموعة مشكلة من أصناف مختلفة من حيونات ونباتات وطبيعة،تفاعلها يشكل وحدة وظيفية مثل النظام البيئي للبحيرة ،النظام البيئي الخاص باألودية

واألنهار ،النظام البيئي الغابي ،هذه األنظمة معتمدة على بعضها البعض في جميع أوجه
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الحياة واليمكن فصل أحد العناصر المشكلة للنظام وان حدث أي خلل في الالة النظام
ايتعرض النظام البيئي بدوره إلى إختالالت .

 التلوث وهو التغيير المباشر أو غير المباشر للبيئة ،يكون له تأثيرات على صحة اإلناانوالحيوان والنبات نتيجة تأثيره على الهواء والماء واألرض.
-10أهم التشريعات الخاصة بحماية البيئة الطبيعية في الجزائر :يعود تاريخ التشريعات
واألوامر الخاصة بحماية البيئة الطبيعية إلى ما قبل القرن التااع عشر ،أين نجد العديد

من حكام المقاطعات و دو :كثيرة أصدرت أوامر تمنع إلقاء المخلفات أو التبو :في
األنهار والبحيرات حفاظا على الصحة العامة ،كما إهتم البعض بان قوانين تحرم صيد
أنواع معينة من الطيور أو الحيوانات ،وكان ذلك بدافع الحفاظ على االالت بعض
الحيونات لخدمة اإلناان.

()13

والجزائر كغيرها من الدو :إهتمت بالبيئة الطبيعية ،وانت العديد من القوانين

والمراايم حاب اإلدارة المركزية التي كانت تتبعها مهمة حماية البيئة الطبيعية ،ومختلف

اإلتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها ،حيث أن تدخل الدولة يكون دائما أم ار مرغوب
فيها بإمتالكها اإلمكانات المادية والبشرية المنظمة أين يكون لها تأثير في حماية

البيئة( ،)14ومع اإلهتمام العالمي بالبيئة وانعقاد مؤتمر اتوكهولم عام  ،0299ومؤتمر
نيروبي عام  0299أصدرت الالطات قانونا يحمي البيئة ،والمؤرخ في .0290/39/30
الذي كان يهدف إلى ضرورة إدراج ماألة حماية البيئة في كل عملية تخطيط وطني ألنها
مطلب أاااي للتنمية الوطنية واالجتماعية.

()15

وفي عام  0220تم تكوين هيئة إدارية مكلفة بحماية البيئة على ماتوى الوالية،

وهي مفتشية للبيئة وذلك بمراوم تنفيذي رقم  03-02المؤرخ في 99جانفي ،0220
الذي يتضمن إحداث هذه المفتشية في الوالية تابعة للو ازرة المكلفة بحماية البيئة (،)16
وهي جهاز رئياي تابع للدولة في مجا :مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة
بحماية البيئة ،أو تتصل بها وتكلف بم ـا يلي


()17

تتصور وتنفذ برامج حماية البيئة في كامل التراب الوطني .

 تالم الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في ميدان البيئة.
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 تقترح التدابير والتشريعات التي لها صلة بحماية البيئة.
 إتخاذ التدابير الرامية إلى وقاية البيئة.
 ترقية أعما :اإلعالم والتربية والتوعية في مجا :البيئة وتحاين إطار الحياة وجودتها.

ويليها في عام  9339القانون رقم  39-39المؤرخ في  0فيفري يتعلق بحماية

الااحل وتنميته( ،)18الذي يهدف إلى تحديد مجموعة من األحكام الخاصة المتعلقة
بحماية الااحل وتنميته ،وقد نصت المادة  30منه على « أن تندرج جميع أعما :التنمية
في الااحل ضمن بعد وطني لتهيئة اإلقليم والبيئة ،وتقتضي تنايق األعما :بين الدو:
والجماعات اإلقليمية والمنظمات والجمعيات التي تنشط في هذا المجا :وترتكز على

مبادئ التنمية الماتدامة والوقاية والحيطة »

()19

 ،وقد تطرق هذا القانون إلى مجموعة

من األدوات لتاير الااحل ومتابعته بصفة دائمة ،وهذا مانصت عليه المادة  90في
الفقرة األولى حيث وضع « نظام إعالمي شامل ياتند إلى مقاييس لتقييمه ،تامح بمتابعة
تطور الااحل متابعة دائمة واعداد تقرير عن وضعية الااحل ينشر كل انتين »(،)20
وحمايته عن طريق أحكام جزائية وعقوبات متعلقة بالمخالفات المرتكبة عن عدم إحترام

القوانين والتشريعات.
وفي نفس الانة جاء المراوم التنفيذي رقم  900-39المؤرخ في 09أوت 9339
المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية ،أين نصت المادة رقم  30من هذا

القانون على مهام المعهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحايس( ،)21وعليه

يتبين أن المراوم حدد أهداف ومهام معهد التكوينات البيئية ،الذي ركز على التكوين

والتربية وغرس الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع .
وجاءت المادة رقم  0منه لتشرح هذه المهام وذلك في

()22

أوال /مجا :التكوين تقديم التكوين المتخصص في مجا :البيئة الطبيعية وحمايتها ،تطوير
أنشطة خاصة في مجا :تكوين المكونين ،تكوين رصيد وثائقي وتحيينه.

ثانيا /مجا :التربية البيئية والتحايس وضع برامج التربية البيئية وتنشيطها ،القيام بأعما:
تحاياية تالئم كل فئات المجتمع .
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وبعد انة من صدور المراوم المذكور أنفا ،صدر القانون الثاني المتعلق بحماية
البيئة تحت رقم  03-30المؤرخ في  02جويلية  9330المتعلق بحماية البيئة في إطار
التنمية الماتدامة .

 -10حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة :حددت المادة األولى من هذا القانون

قواعد حماية البيئة في إطار التنمية الماتدامة ،كما تهدف حماية البيئة في إطار التنمية

الماتدامة إلى ما يأتي

()23

 تحديد المبادئ األاااية وقواعد تايير البيئة الطبيعية .


ترقية وتنمية وطنية ماتدامة بتحاين شروط المعيشة ألفراد المجتمع.

 الوقاية من كل أشكا :التلوث واألضرار الملحقة بالبيئة الطبيعية .
 إصالح األوااط المتضررة .

 االاتعما :اإليكولوجي العقالني للموارد الطبيعية .
 ااتعما :التكنولوجيا األكثر نقاء.
 تدعيم اإلعالم والتحايس ومشاركة االفراد ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة
وهذا ما أكدت عليه العديد من الدرااات وأقرته ،لذا نجد أنه يمنع ااتثمار الموارد

الطبيعية التي تضر بالبيئة وابعاد خطر التلوث مع المحافظة على البيئة في ااتعما:
التكنولوجيا ،كما يتحمل الملوث نفقات تجنب التلوث والتخلص من الفضالت ،واألخذ في
درااة مشاريع التنمية والبيئة واق ارراها ( .)24إن الحفاظ على البيئة ومواردها من األولويات
في جميع األنشطة االقتصادية والتنموية ،واصالح األضرار التي تلحق بها عن طريق

فرض الضرائب والتعويض عن األضرار ،وغيرها من اإلجراءات ،كما تم تأكيد تدريس
علم البيئة في الجامعات ،واعتباره علما إلزاميا ألهميته الكبيرة ،كما يتطلب تعليم القوانين

الوطنية المختصة بالبيئة والقانون الدولي

()25

.

 -10المبادئ العامة لحماية البيئة في ظل قانون التنمية المستدامة :لقد نصت المادة
 30من القانون رقم  03-30المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الماتدامة على

مجموعة المبادئ التي يقوم عليها هذا القانون وهي

()26



مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي وتجنب كل نشاط يلحق الضرر بهذا التنوع.
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مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية وهو تجنب الحاق الضرر بالعناصر الطبيعية كالماء
والهواء واألرض وباطنها.



مبدأ االاتبدا :وهو إاتبدا :عمل مضر بالبيئة بأخر يكون أقل خطورة ،ويختار األخير
حتى ولوكانت تكلفته مرتفعة مادامت مناابة للقيم البيئية موضوع الحماية.



مبدأ االدماج وهو دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الماتدامة عند إعداد

المخططات والبرامج القطاعية وتنفيذها.


مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولوية عند المصدر بإاتعما :التقنيات
المتوفرة ،وبتكلفة إقتصادية مقبولة ،والزام كل شخص الذي يمكن أن يلحق ضرر بالبيئة

مرعاة مصالح الغير قبل التصرف.
ا


مبدأ الحيطة وهو إتخاذ التدابير الفعلية والمناابة للوقاية من األخطار الجايمة المضرة
بالبيئة وبتكلفة إقتصادية أقل.



مبدأ الملوث الدافع وهو تحمل كل شخص يتابب أو يمكن أن يكون نشاطه محل ضرر

بالبيئة نفقات كل تدابير الحماية والوقاية من التلوث ،والتقليص منه واعادة األماكن وبيئتها

إلى حالتها األصلية.



مبدأ اإلعالم والمشاركة وهو أن كل شخص له الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة،
والمشاركة في صناعة القرار الخاص بها.

من خال :هذا المبادئ التي جاء بها هذا القانون نالحظ مدى النظرة الشمولية

والماتقبلية للمشرع الجزائري ،التي تعد نظرة إاتشرافية وماتقبلية في معالجة األضرار
البيئية وجبرها ،واعتماده على أااليب الوقاية ،ومختلف الترتيبات الالزمة لذلك ألن الوقاية
خير من العالج ،كما أن إصالح وجبر األضرار البيئية تاتلزم تكلفة مالية كبيرة ،ونفقات
معتبرة على عكس األااليب الوقائية ،إال أنه ما يالحظ على هذه المبادئ أن بعضها

يخاطب أو موجه لألشخاص  ،فكان من األحرى مخاطبة األشخاص المعنويين مثل

مؤااات اإلنتاج والتصنيع التي غالب ما تكون تطرح مخلفات بشتى أنواعها ،التي تزيد
من حدة التلوث بانواعه اضافة الى ااتنضابها لبعض المواد ،كما أن التراانة القانونية
والردعية في جانبيها الضريبي والجزائي ال تكفي وحدها في حماية البيئة ،لهذا تم إدراج
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البعد اإلعالمي في النصوص القانونية كآلية في حماية البيئة عن طريق رفع الوعي
البيئي ونشر الثقافة الخاصة بها.
-10اإلعالم واإلتصال البيئي:

أوال/ماهية اإلعالم البيئي :اإلتصا :من أهم نقاط اإلرتكاز إلنطالق أي فكرة ،ألن

المشكالت البيئية تصدرت أجندة اإلهتمامات الدولية واإلقليمية والمحلية ،للحد من النتائج
واآلثار الالبية المتوقعة لهذه المشكالت ،وقد إتفقت غالبية المؤتمرات على ضرورة توعية
األفراد بها ،لذا ألقت ماؤولية التوعية والتبصر بهذه القضايا على كاهل اإلعالم ،بإعتباره
أداة إتصا :جماهيرية ولها أهميتها في مواجهة هذه الظاهرة ،وتزيد أهميتها في مواجهة
هذه الظاهرة ،إذا إاتعملت كأالوب للعمل الجواري والتحايس التوعوي .

إن المشكالت البيئة التي ترتبط بالالوك اإلنااني ،وتفاعل األفراد مع بيئتهم ،لذا
فاإل عالم البيئي بكافة صوره وأشكاله له القدرة على تحقيق األهداف في مجا :تحاين
نوعية البيئة ،وشرح القوانين والق اررات الخاصة بالبيئة وحمايتها بكفاءة وفعالية ،وهذا عن

طريق اإلعالم الموجه لمختلف فئات المجتمع ،أين أصبحت الظواهر البيئية من إهتمامات
المجتمعات على الصعيد المحلي والدولي ،وتمثل واائل اإلعالم المصادر الرئياية التي

يتم من خاللها معالجة المشاكل البيئية ،التي أصبحت معقدة ومختلفة بابب نشاط
اإلناان وتوجيه اإلعالم لخدمتها.

()27

وتم تعريف اإلعالم البيئي أنه شكل من أشكا :اإلتصا :المعني بشؤون البيئة ،وهو

يعمل على التعامل اإلجابي مع البيئة ،وايجاد الحلو :لمشكالتها ،كما يعمل على التوعية
البيئية بوااطة التغطية اإلخبارية لألحداث بكل الواائل المتاحة في اإلعالم ككل

()28

،

أو هو اإلعالم الذي ياعى إلى تحقيق أهداف حماية البيئة ،من خال :خطة إعالمية
موضوعة على أاس علمية تاتخدم في واائل االعالم واإلتصا ،:تخاطب وتاتهدف فئة

إجتماعية أو عدة مجموعات ،وبعد تنفيذ الخطة يتم تقييم أداء هذه الواائل ومدى تحقيقها
لألهداف الماطرة للبرنامج أو الخطة الموضوعة.

()29

ثانيا/ضرورة اإلعالم البيئي :أصبحت قضايا البيئة في العصر الراهن متشابكة ومترابطة

مع كثير من القطاعات ،فكان الزما على قطاع اإلعالم أن يدخل البيئة بمختلف
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مشكالتها وقضاياها في دائرة اهتماماته ،لذلك ظهر اإلتصا :البيئي في العديد من الدو:

في اتينيات القرن الماضي ،جراء ما وصلت إليه وضعية البيئة من تدهور ،هذه
الوضعية جلبت إنتباه رجا :اإلعالم في الكثير من المؤااات اإلعالمية بحيث أصبحت
مادة مهمة تتناقلها ،وخاصة عند وقوع الحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية وغيرها .

لقد تنامى اإلعالم البيئي بعد إنعقاد مؤتمر اتوكهولم عام  0299و وصل ذروته

مع إنعقاد مؤتمر قمة األرض بريو دي جانيرو عام  0229حيث أصبح رهان حماية
البيئة وتنميتها قائم على اإلعالم البيئي.
منها

()30

ويحدد دور االتصا :في معالجة ومواجهة المشكالت البيئية في عدة عوامل
()31

 غ ازرة وكثافة الراائل اإلعالمية البيئة. -تزايد البعد اإلعالمي في إدارة الظواهر والمشكالت البيئية ومواجهتها مثل التصحر،

الجفاف ،التغيرات البيئية المناخية الحادة االحتباس الحراري ...الخ.

 -ايكولوجية الظاهرة البيئة حيث تصبح محل األحاديث واألخبار اليومية ،وبالتالي يزداد

اإلاتهالك اإلعالمي لهذه الظاهرة خصوصا لدى الفئات المهتمة بالمشكالت البيئية.
العوامل الاالفة الذكر لها دور كبير في تحديد نوع الوايلة اإلعالمية في بث الراائل
التوعوية التوجيهية ،تبعا لنفاية أفراد المجتمع ومدى تقبلهم وتفاعلهم مع الوايلة والراالة
في نفس الوقت ،واعتمادها على أراء مختصين وخبراء في الميدان .ومختلف العلوم
األخرى التي لها عالقة بالظاهرة من أجل اإلقناع والتأثير في األفراد .

ثالثا/ضرورة اإلعالم البيئي إن إكااب أفراد المجتمع الوكات بيئية اليمة ،واقناعهم

بترك اإلتجاهات والوكات بيئية غير اليمة وذلك عن طريق التأثير في الالوك
اإلنااني ،هو ما يقوم به من أنشطة مختلفة وما يؤتيه من أفعا :وردود أفعا :في حياته
اليومية الخاصة ،وفي عالقته مع اآلخرين ،فهو الفعالية والنشاط الذي يمكن مالحظته أو
تاجيله .أين تلعب واائل اإلعالم دو ار مهم في إكااب األفراد أنماط الوكية ماتحبة،
عن طريق تعديل الالوكيات واكاابهم أخرى جديدة ،تتماشى وقيم المجتمع

واحترام

عناصر البيئة الطبيعية ،ويرى المختصين إن الوك الفرد يعتبر إنعكااا للمواقف التي
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تحيط به نتيجة إتصاله بمجا :إجتماعي معين ،فهو مجموعة التصرفات والتغيرات
الخارجية والداخلية ،التي ياعى عن طريقها الفرد ألن يحقق عملية التكيف بين مقومات
وجوده الباطني ومقتضيات اإلطار االجتماعي الذي يعيش داخله.

()32

إن اإلعالم البيئي يهدف إلى تغير الالوكات وبناء قيم جديدة من خال :نشر

المعلومات والحقائق واآلراء التي تقدم الحلو :للمشكالت البيئية وأثارها ،والدور المطلوب
من الفرد للمااهمة في عالجها وحمايتها.
فاإلعالم البيئي له دور كبير في التأثير وتكوين االتجاهات وبناء قيم جديدة
لألفراد .لهذا يلعب اإلعالم البيئي حاف از في حث واذكاء الوك أكثر مالئمة إزاء البيئة،

وهو وايلة مثالية لرفد التربية بتوفير توعية بيئية لشرائح وااعة من المجتمع ،التي تلقت
تعليم متواط أو عا :أو حتى األفراد الذين لم يتلقوا تعليم نظامي ،وذوي الماتوى

التعليمي المحدود ،فهو يصل إلى مختلف الشرائح اإلجتماعية من خال :واائل اإلعالم و
إكاابهم وعي وميل ثقافي في مجا :البيئة وصيانتها.

()33

رابعا/خصائص اإلعالم البيئي :يتميز اإلعالم البيئي بمجموعة من الخصائص ،وذلك
حاب تطور اإلهتمام بالبيئة ودرااتها ،ومن أهم هذه المميزات نجد

 -التركيز على الراالة اإلعالمية المتخصصة التي تخاطب فئة معينة من المثقفين

والمهتمين .
 إهتمام واائل اإلعالم الجماهيرية الوااعة االنتشار بالتغطية اإلعالمية اإلخباريةللمؤتمرات والبحوث التي تعنى بالبيئة ،ونشر الحوادث التي تقع.

()34

 -تقديم المعلومات العلمية حو :البيئة والمشاكل بشكل مباط.

 تحقيق التجاوب مع الراائل اإلعالمية التي تاعى لتحقيق التوازن البيئي . إتااع المااحة المخصصة لمواضيع البيئة في مختلف واائل اإلعالم . -إزدياد درجة تحاين المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة .

()35

خامسا/أهداف اإلعالم البيئي :يمكن تحديد غايات وأهداف اإلعالم البيئي وفقا لما حدده

مؤتمر تبلياي بروايا عام 0299وهي

()36
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 تعزيز الوعي واإلهتمام بترابط الجوانب اإلقتصادية والايااية والبيئية في جميعالمناطق.
 إتاحة الفرص لكل فرد إلكتااب المعرفة والقيم وروح اإللتزام والمهارات الفردية لحمايةالبيئة وتحاينها.

 -خلق أنماط جديدة من الالوك إتجاه البيئة لدى األفراد.

كما يمكن ادراج أهداف اخرى لالعالم البيئي وهي
-

()37

المعرفة التي تتضمن المعلومات والمفاهيم التي ينبغي أن يعرفها األفراد والجماعات عن
النظم البيئية ،ومختلف الموارد والعالقات بين عناصر الطبيعة ،وما تتعرض له من

مشكالت ،وكذا عالقة االناان بمختلف عناصر الطبيعة ،وهنا يكمن دور المؤااات

اإلجتماعية في عملية التعليم والتثقيف البيئي لترايخ البعد االدراكي للفرد إتجاه بيئته.
وتعتبر واائل اإلعالم أكثر فاعلية في نشر المعرفة البيئية بين األفراد ،لذا ينبغي
اإلهتمام بقنوات اإلتصا :لقدرتها على إيصا :المعلومات والبيانات البيئية ،وطرح
المشاكل البيئية وطرق التصدي لها.

-

تكوين المواقف والقيم والعمل على تحفيز األفراد والجماعات على إكتااب مشاعر
اإلهتمام بالبيئة الطبيعية ،وخلق أنماط اإلتجاهات اإلجابية ومختلف القيم لتعزيز الوعي،
وتغيير الالوكات الالبية المضرة بالبيئة وتبني اإلجابي صديق البيئة.

-

إكتااب المهارات لتحديد مشكالت البيئة وكيفيات والطرق الكفيلة بحلها ،عن طريق

-

تفعيل مشاركة األفراد واتاحة الفرصة للجميع للمااهمة في حل المشكالت البيئية ،أين

التعليم التدريب الماتمر.

تعمل واائل اإلعالم إلى إعداد أفراد المجتمع لتحمل الماؤولية عن قناعة ،مع فتح قنوات
اإلتصا :للحوار والتشارك وتقديم اإلقتراحات واألراء ونقل مشاكلهم البيئية إلى صناع
القرار ومتابعة الحلو :المقترحة لها ،مع العمل على تقريب الخبراء من األفراد والعكس

صحيح.
 -10اإلتجاهات الرئيسية في اإلعالم البيئي:هناك ثالث اتجاهات في مماراة اإلعالم
البيئي .

()38
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االتجاه األو :النشر المطلق لجميع األخبار والوقائع التي تدور أحداثها حو :البيئة ويعد
بمثابة زجر وردع إجتماعي ،ألن معرفة الجرائم البيئية يؤدي الى تبصر الجمهور بأعداء
البيئة ،ويجبر الالطة وخاصة المحلية منها على اإلهتمام بالبيئة الطبيعية ومكوناتها إذا
كان لها جانب من التقصير أو الماؤولية في ذلك.

اإلتجاه الثاني وهو اإلتجاه الذي يري بعدم أو منع نشر مثل هذه األخبار والحقائق ،كون
النشر يؤدي لزيادة إنتشار الجرائم البيئية من خال :التشهير الذي يعتبر تعليم للذين لهم
رغبة في ذلك ،وصناعة الرغبة لألفراد الذين ال توجد عندهم ،خاصة مع التااهل مع

هؤالء المجرمين من حيث العقوبات الجزائية والغرامات ،هذا الواقع يمكن أن يدفع آخرون

إلرتكاب جرائم مماثلة ،أو أكثر منها فضاعة.

اإلتجاه الثالث يرى أصحاب هذا اإلتجاه بأنه ال داعي للنشر المطلق للجرائم البيئية،
ولكن يفضل فيها اإليجاز ،وتقرن األخبار باألخالق واألحكام القضائية ،ألن اإلعالم من

حق األفراد مهما كانت القضية ،كما يجب تجنب المعالجة اإلعالمية بالحيل ،حتى ال

تاتغل قضايا البيئة ألغراض الايااة ضد الحكومات أو معها أو المؤااات غير
الحكومية.

من خال :عرض اإلتجاهات أو التيارات الثالثة في المعالجة اإلعالمية لقضايا البيئة

ومختلف األخبار المتعلقة بها ،يمكن القو :أن االعالم هو أحد الحقوق التي أقرت

مختلف التشريعات للجمهور أو أفراد المجتمع ،وهذا ما جاء في قانون حماية البيئة في

إطار التنمية الماتدامة ،أين يكون اإلعالم أحد أليات حماية البيئة وأحد واائل التوعية
الري العام إن صح التعبير ،فاإلعالم البيئي
والتثقيف البيئي ،كما أنه يعد أحد مصانع أ
حتى يؤدي راالته الحقيقية في معالجة القضايا البيئية وطرحها للمجتمع يتوجب إتباع

مجموعة من الابل لعل أهمها نقل الحقيقة والوقائع كما هي دون زيادة أونقصان ،إتباع
األالوب المنطقي والتدرج في الطرح عن طريق الحجج العلمية وأدلة االثبات ،إتباع
الشفافية والوضوح ،اإلبتعاد عن التعتيم والتضليل ،عدم مماراة التهوين والتهويل وتغليط
الري العام،
أ

وغيرها من أخالقيات مماراة مهنة اإلعالم والوصو :به الى الجودة

المطلوبة في ظل القيم اإلجتماعية واالناانية .
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 -10دور االعالم في مواجهة المشاكل البيئية :يكمن دور اإلعالم في مواجهة المشاكل

البيئية عن طريق توجيه وبغ ازرة وكثافة نوعية للراائل والمحتويات اإلعالمية البيئية ،وهو

مايزيد من التنافس بين الواائل األخرى ،أين تزداد الجهود لتقديم محتويات أكثر إلقناع
األفراد بالقضايا البيئية وضرورة حمايتها .كما أن الظاهرة البيئية أو المشكلة لها أبعاد

نفاية أين يكون اإلنتباه وردود األفعا :حو :الحادثة لمعرفة أخر التطورات ،كما يزداد
اإلاتهالك اإلعالمي وهنا يكمن دور اإلعالمي المتخصص والناجع في التغطية الحيادية

للحدث دون تهويل أو تهوين ،والعمل على بث الطمأنية واط األفراد عن طريـق المعالجة
المنطقية.
كما أن اإلعالم البيئي يقوم بإدارة الظواهر البيئية واإلاتم اررية في اإلعالم من أجل
رفع من درجة الوعي والتبصير بمختلف المشاكل التي تعاني منها البيئة ،ودور اإلناان

في تفاقهما عن قصد أو غير قصد ،مثل التلوث بكافة أشكاله وأنواعه ،التصحر ،حرائق
الغابات ،الرعي الجائر ،الصيد المكثق...الخ ،كما ياتند اإلعالم البيئي على مجموعة
من العلوم لتدعيم واثبات صحة محتوياته وإلقناع األفراد.

()39

-10اإلعالم البيئي من منظور قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة(:)40
جاء هذا القانون ليحدد القواعد العامة لحماية البيئة الطبيعية في إطار التنمية الماتدامة،

أين جاء في المادة الثانية من هذا القانون مجموعة من المبادئ واألاس وقواعد تايير
البيئة ،إضافة إلى تدعيم اإلعالم وتحايس ومشاركة الجمهور ،وهو من بين أحد المبادئ
األاااية ،كما جاء في الباب الثاني من هذا القانون أدوات تايير البيئة ،ومن بين هذه

األدوات نجد هيئة لإلعالم البيئي ،فماذا يعني االعالم البيئي في هذا القانون؟

أوال/اإلعالم البيئي :جاء في المادة  30من القانون الاالف الذكر أنه ينشأ نظام شامل
لإلعالم البيئي ،الذي يتضمن شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص

الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص ،إضافة الى كيفية تنظيم هذه الشبكات

وشروط جمع المعلومات واجراءات معالجة واثبات صحة المعطيات البيئية ،من الناحية
التقنية

والعلمية واإلحصائية والمالية واالقتصادية ،المتضمنة للمعلومات البيئية

الصحيحة .إضافة إلى إجراءات التكفل بطلبات الحصو :على المعلومات البيئية.

()41
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من خال :ما ابق يتبين أن نظرة قانون حماية البيئة في إطار التنمية الماتدامة لإلعالم
البيئي أنه نظام شامل يتضمن شبكة لجمع المعلومات البيئية ومعالجتها ،في إطار
نصوص تنظيمية التي تكفل طلبات الحصو :على هذه المعلومات والمعطيات في حين

ترى األوااط األكاديمية أن اإلعالم البيئي هو إتصا :يعنى بشؤون البيئة والتعامل
اإلجابي معها ،عن طريق التغطية اإلعالمية وليس جمع المعلومات فقط ،فهذه النظرة
لإلعالم البيئي تجعل الممارس لهذا اإلعالم ياير في إتجاه واحد وهو جمع المعلومات
البيئية من مصادرها فقط ،وحتى وان تفاعل معها يصيغها في شكل بيان وغير ذلك
عكس العملية اإلتصالية اإلعالمية التي هي عملية تفاعلية ديناميكية تشمل العديد من

األفراد ،وتكون محل نقاش ونقل للمحتويات عبر واائل اإلعالم التي تزيد من قوة
انتشارها وتفاعل األفراد حو :األفكار والمضامين المرالة ،حتى تكون هناك نتيجة إيجابية

من اإلعالم البيئي وهو اإلعتناء بالبيئة الطبيعية وايجاد الحلو :لمشكالتها.

ثانيا/الحق العام في اإلعالم البيئي( :)42جاء في المادة  39من هذا القانون أن كل
شخص طبيعي أو معنوي له الحق في الحصو :على المعلومة البيئية في حا :تقديم
طلب الى الهيئات المختصة بذلك ،وتتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة بحالة
البيئة ومختلف التنظيمات والتدابير واالجراءات الموجهة والمتخذة لضمان حماية البيئة

الطبيعية وتنظيمها ،ويتم هذا الحق أو إمكانية اإلاتفادة منه من طرف األفراد أو
المؤااات اإلجتماعية وخاصة المجتمع المدني الذي يعتبر شريك أاااي في عملية
حماية البيئة الطبيعية عن طريق نصوص تنظيمية تكفل هذا الحق.

ثالثا/الحق الخاص في اإلعالم البيئي( :)43جاء في المادة  39من قانون حماية البيئة في
إطار التنمية الماتدامة أنه يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي إن كانت بحوزته

أو إطلع على معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكن أن يكون لها تأثير بصورة

مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية ،ياتوجب عليه تبليغ هذه المعلومات الى

الالطات المحلية أو الالطات المكلفة بالبيئة .

كما جاء في المادة  32من نفس القانون أن للمواطنين الحق في الحصو :على

المعلومات عن مختلف األخطار التي يمكن أ ن يتعرضوا اليها في بعض المناطق،
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إضافة الى مختلف التدابير واالجراءات الوقائية واالحت ارزية التي تخص المواطنين،
خاصة في ما يتعلق بألخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية التي يمكن توقعها ،كل هذه
اإلجراءات المتمثل في الحصو :وتبليغ المعلومة ومعرفة التدابير الخاصة والعامة للوقاية

من األخطار تكون عن طريق النصوص التنظيمية.

-01المعوقات التي تواجه ممارسة االعالم البيئي في الجزائر :في ظل قانون حماية

البيئة في إطار التمنية الماتدامة فإن اإلعالم البيئي يواجه العديد من التحديات

والمعوقات ،التي تؤو :دون الوصو :إلى الغاية المنشودة وتحقيق األهداف المرجوة ،وهذا
يعود إلى غياب نصوص تنظيمية وتدابير إجرائية ،التي توضح كيفية مماراة الحق في
اإلعالم البيئي ،واإلطالع على كافة المعلومات البيئية ،اواء كان هذا الحق عام أو

خاص ،و لما ابق ذكره تبقى النصوص التنظيمية غائبة بالنابة لهذا القانون الشيئ الذي

يؤثر البا على مماراة هذا الحق من جهة ،ومن جهة أخرى كيفية تطبيق هذا القانون
على أرض الواقع ومماراة الحق في اإلعالم وتفعيله ميدانيا ،أين يماراه المختصين
ومؤااات المجتمع المدني وباقي أفراد المجتمع.
كما نالحظ عزوف مؤااات المجتمع المدني خاصة الجمعيات المختصة في حماية

البيئة ،جمعيات األحياء ،وكذا المختصين من رجا :اإلعالم والصحافة المهتمين بالشأن
البيئي عن مطالبة المؤااات والجهات الرامية بالمعلومات والمعطيات الخاصة بالبيئة
الطبييعية ،ومختلف األخطار التي يمكن أن تهددها واألضرار التي تتعرض لها ومختلف
اإلجراءات المتخذة لصيانة موارد البيئة ،لهذا ياعى المختصين إلى الحصو :على
المعلومات من جهات غير رامية التي يمكن أن تحتمل الصدق أو الكذب ،أو كثي ار من

التهويل أو التهوين ،كما يمكن أن تاتغل هذه المعطيات غير رامية ألغراض أخرى،

كما وقع عام  9300اثناء عمليات التنقيب إلاتغال :الغاز الصخري بالجنوب وما حدث

من تدعيات على الماتوى المحلي واإلقليمي وحتى الدولي.

في الطرف األخر نجد اإلدارة ومختلف المؤااات الرامية أو المؤااات التي تقوم

بمجا :االاتثمار ،أين نجدها تتجاهل وعدم اكتراثها بمواقف أفراد المجتمع ومؤااات
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المجتمع المدني ،كما نجدها تجهل اجراءات نشر أو عدم نشر المعطيات والمعلومات
الخاصة بالبيئة.
خاتمة:

اإلعالم واإلتصا :هو النقل الموضوعي والصادق لألخبار والوقائع ،وتزويد المجتمع

بالحقائق ،فعن طريق اإلعالم الموضوعي الهادف يمكن نشر الوعي البيئي ،وترايخ ثقافة
بييئية بين األفراد ،وتكوين الفرد االيكولوجي المدافع عن البيئة الطبيعية ،والتحلي

بالوكيات صديقة لها ،فالقيم البيئية يتم نشرها عن طريق واائل اإلعالم واإلتصا :بجميع
أشكالها القديم والحديث ،من أجل ترقية البيئة الطبيعية وصيانتها ،واصالح ما تضرر
منها وتنميتها بطريقة ماتدامة ،لضمان حق األجيا :القادمة ،فاإلعالم البيئي من بين أهم
األليات الحديثة المعو :عليها في حماية الطبيعية .
الهوامش المراجع المعتمدة:
( )1قانون رقم  03-30في 9330/39/02يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية
الماتدامة.

( )2إبن منظور  ،لاان العرب  .دار المعارف ،القاهرة  ،ب س ن ،ص .099

( )3الاخاوي مصطفى ،االيكولوجيا الثقافية .دار المعرفة الجامعية ،0229 ،ص.90

( )4صاب محفوظ  ،دور النشاط الجمعوي البيئي في تفعيل الثقافة البيئية درااة ميدانية
بوالية عين الدفلى – جمعية أصدقاء البيئة وحماية التراث بمدينة العطاف نموذجا.
راالة دكتوراه ،جامعة الجزائر  ،9309-9300 ،39ص .09
( )5الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية  ،العدد  ، 9339/39/93 ،00ص .03
( )6بن عمارة محمد وأخرون ،مرجع اابق ،ص .999

( )7حاين شفيق ،ايكولوجية اإلعالم درااات متطورة في علم النفس .دار فكر وفن
للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون مكان النشر ،9339 ،ص .93

( )8أحمد محمد مواى ،المدخل إلى االتصا :الجماهيري .مكتبة زهراء الشرق،
المنصورة ،مصر ،ب س ن ،ص .09
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( )9محمد مزيان ،مدخل إلى نظريات االتصا :المعاصرة ،مؤااة اللة اكينة للطباعة
والنشر ،ط ،30الجزائر ،9339 ،ص.02
( )10أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة .عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،30
المجلد الثالث ،9339 ،ص ،ص .9009،9002،9003

( )11حاين عبد المجيد رشوان  ،العالقات العامة واإلعالم من منظور علم اإلجتماع.
المكتب الجامعي الحديث ،االاكندرية ،0220 ،ص .900
( )12الجريدة الرامية ،العدد  ،00بتاريخ  ،9339/39/93ص  ،ص .32،03

( )13الايد عبد الحميد عطية ،التشريعات ومجاالت الخدمة اإلجتماعية .المكتب
الجامعي الحديث ،مصر  ،9330،ص ،ص .922 ،929
( )14اعيد الايد قنديل ،آليات تعويض األضرار البيئية درااة في ضوء األنظمة
القانونية واالتفاقيات الدولية ،دار المعرفة الجامعية الجديدة ،مصر ،9330،ص .90
( )15علي اعيدان ،محاضرات ماتناخة حو :االدارة البيئية ،دورة تكوينية للحماية
المدنية ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،بن عكنون ،9332 ،ص .39

( )16الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية ،العدد ،0220/30/99 ،39ص .39
( )17نفس المرجع ،ص .32
( )18الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية،العدد  ،9339/39/03،09ص .90
( )19نفس المرجع الاابق ،ص .90
( )20نفس المرجع ،ص .99
( )21الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية ،العدد ،00بتاريخ  ،9339/39/09ص .32
( )22نفس المرجع ،ص .03
( )23الجريدة الرامية ،العدد  ،00بتاريخ  ،9339/39/93ص .30

( )24عامر محمود طراف ،أخطار البيئة والنظام الدولي .المؤااة الجامعية للدرااات
والنشر والتوزيع ،لبنان ،ط  ،0229 ،30ص .93
( )25نفس المرجع ،ص .000
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( )26الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية ،العدد ،00بتاريخ  ،9330/39/93ص .32
( )27رضوان االمنة ،اإلعالم والبيئة درااة ااتطالعية لعينة من الثانويين والجامعيين،
مدينة عنابة نموذجا .مذكرة ماجاتير ،جامعة الجزائر ،9330-9330 ،ص .99

( )28بن عمارة محمد وأخرون ،الثقافة البيئية..الوعي الغائب .مطبعة مزوار للنشر
والتوزيع  ،والية الوادي ،9339 ،ص.900
( )29أحمد ملحة ،الرهانات البيئية في الج ازئر .مطبعة النجاح ،9333 ،ص 000
( )30نفس المرجع الاابق  ،ص .99

( )31أديب خضور ،تصميم البحوث اإلعالمية .جامعة دمشق ،0299 ،ص .09
( )32جما :الدين الايد علي صالح ،اإلعالم البيئي بين النظرية والتطبيق .مركز
االاكندرية للكتاب ،االاكندرية ،9330 ،ص .932
( )33صاب محفوظ  ،الدور اإلتصالي للجمعيات البيئية في الجزائر درااة ميدانية على
عينة من الجمعيات في والية البليدة .مذكرة ماجاتير ،جامعة البليدة ،ص .039

( )34رضوان االمنة  ،مرجع اابق  ،ص .99
( )35نفس المرجع  ،ص .23

( )36ااماعيل ابراهيم  ،الصحفي المتخصص .دار الشروق للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،ط
 ،9330 ،30ص .900

( )37رضوان االمن ،مرجع اابق ،ص .090

( )38عمارة محمد و أخرون ،مرجع اابق ،ص .909
( )39رضوان االمن ،مرجع اابق  ،ص .90
( )40الجريدة الرامية للجمهورية الجزائرية ،العدد .9330 /39/ 93 ،00
( )41نفس المرجع  ،ص .03
( )42نفس المرجع  ،ص .03
( )43نفس المرجع الاابق  ،ص .03
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