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  الشكر والعرفان

نشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا و أعاننا  على اجناز هذا العمل 

  املتواضع

الذي " حسني زاوش"نتوجه خبالص الشكر اجلزيل اىل االستاذ املشرف 

ذه بنصائحه وتوجيهاته وانتقاداته طوال اعدادنا هلمل يبخل علينا 

ر اىل جلنة املناقشة املوقرة اليت قبلت شكاملذكرة وال يفوتنا ايصال ال

  مناقشة مذكرتنا

كما نتقدم بالشكر اىل كافة أساتذة قسم العلوم السياسية جبامعة 

مولود معمري تيزي وزو الذين أنارو عقولنا واحسنو الينا بعملهم طوال 

اليت كانت " خلفوين فازية"وات الدراسة واالخص بالذكر الدكتوراه سن

  لنا سندا يف اجناز هذا العمل

على "و" سامل خلوي"كما نتقدم بالشكر واالمتنان اىل الصحفيني 

  ملا قدماه لنا من مساعدات" أبري

  واىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل



أهدي ثمرة جهدي الى الوالدينبكل بساطة وتقدير  

  الكريمين راجية من المولى عز وجل أن يحفظهما لي

الى كل من ارى السعادة بأعينهم وارتاح بينهم اخوتي  

  والى اخواتي وأزوجهم واوالدهم

الذي كان لي سندا في انجاز  " ابراهيم"الى خطيبي  

  هذا العمل

  "ة، سلمىليزة، روز "الى صديقـاتي  

في اتمام  من قريب أو بعيد    الى كل من ساعدني

  .هذا العمل

شافية



الى من علمتني أن الحب ليس له عمر وان العطاء ليس  

له حدود أمي الحنونة

  .الى مثلي االعلى وسندي في الحياة أبي الغالي

أقـاسي،  "الى اعز ما هاداني اهللا اخوتي وأخواتي  

  "أعمر،حياة، فروجة

  .الى خالي وخالتي وكل العائلة

  ".ليزة، روزة، سلمى"الى  صديقـاتي  

  

خوخة



  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



مقدمة

أ

:مقدمة

ویركز ا عالیا في الكثیر من المساراتیشهد عالمنا الیوم تقدما علمیا وتكنولوجی

التي أنهكت باسم األخیرةسلبیة على البیئة، هذه التي لها انعكاسات اهتمامه على التقنیات 

ما جعل حاجات المجتمعات بشكل عام واإلهمالالصناعة والتجارة والنقل والتكدس السكاني 

البیئي ملحة ومستمرة وتزداد یوما بعد یوم لما للبیئة من اإلعالمإلىوالتنمیة بشكل خاص 

البیئي حاضرا واقعا وتطبیقا اإلعالمیجب أن یكون إذلبشریة، أهمیة في استمراریة الحیاة ا

والكوارث البیئیة الحاصلة والجمهور المتلقي، ولما له األحداثكونه یشكل حلقة وصل بین 

من دور بارز في توعیة وتثقیف الناس وتوسیع دائرة المعرفة واالهتمام بالبیئة لدیهم كما 

جهود لحمایة البیئة والحث على انتهاج سیاسات یساهم وبشكل جید في دعم الأنیمكن 

  .متوازنة وتنمیة العنایة بالقضایا البیئیة والحد من مشكالتهاإنمائیة

فالعدید من دول العالم نجدها تعاني من مشاكل بیئیة مختلفة تسعى الى مواجهتها والحد      

حاسما في ایصال بمختلف وسائله كونه یمارس دورا اإلعالممنها ومعالجتها عن طریق 

من المعلومة وزیادة الوعي البیئي ، والجزائر مثلها مثل باقي هذه الدول نجدها تعاني

مشكالت بیئیة والتي في أغلب االحیان مسببها الرئیسي هو االنسان، ولتدارك الوضع البد 

من تظافر الجهود لنشر الوعي البیئي بین أوساط المجتمع الجزائري من أجل حمایة البیئة

مؤسسات مجتمعیة والتي من بینها االذاعة التي لمن المخاطر التي تهددها وذلك من خال

تسعى دائما الى محاولة ایصال رسالة اعالمیة بیئیة الى الجمهور الخارجي من خال تقدیمها 

كافة جوانب الحیاة، وتعمل على موضوع عام یمس هالبرامج ومواضیع خاصة بالبیئة كون

ختلف المشاكل التي تعاني منها البیئة واالضرار التي تسببها هذه المشاكل الم الجمهور بماع

واالسباب التي تؤدي الى حدوث أو ظهور هذه المشاكل، وتقدیم حلول لكیفیة معالجتها 

  .وحمایة البیئة



مقدمة

ب

ــــــــراد     ــــــــد األفـــ ــــــى تزویـــ ـــــــوم علـــــ ــــــــرى تقــــ ــــــالم األخـــ ــــــائل االعـــــ ــــــن وســـــ ـــــــا مـــــ ـــــة كغیرهــــ فاالذاعــــــ

ـــــــــا  ـــــــا كونهــــ ــــــة علیهــــــ ــــــــرة المحافظـــــــ ـــــیخ فكـــــ ـــــــة وترســــــــ ـــــة بالبیئــــــ ــــــــ ـــــــــارف متعلق ــــــــات ومعــــ بمعلومـــــ

  .ركیزة أساسیة للتمتع ببیئة سلیمة وصحیة

  :أهمیة الدراسة  

  :تكمن أهمیة الدراسة في

 ـــــــــي للرســــــــــالة ـــــــور المتلقـ ـــــــى الجمهـــ ــــــــاثیر علـــ ـــى التــ ـــــــ ـــــــي عل ــــــــالم البیئـــ ــــــــدرة االعــ ــــــــراز قــ ــ اب

  . االعالمیة البیئیة 

 ـــــــى ـــــــوعي البیئــ ــــــي نشـــــــــر الــ ـــــذي یلعبـــــــــه فـــ ـــــــدور الــــ ـــــــالم والــ ـــــــة االعــ ـــــى معرفــ ـــــــول الــــ الوصــ

  .لدى األفراد والجماعات

 ـــــــر ــــــــي الجزائـــــ ــــــــة فــــ ــــــة البیئــــ ــــي حمایــــــ ـــــــى فــــــــ ــــــالم البیئـــــ ــــــــاهمة االعــــــ ـــــــة مســــ ــــة كیفیـــــ معرفــــــــ

  . خاصة االعالم المسموع

 ـــــــاالخص ـــــــة وبـــــــ ــــیع البیئیـــــــ ـــــــ ــــــــري للمواضـــ ـــــــــالم الجزائــــــ ـــــــة االعـــــ ــــــة معالجـــــــ ــــة كیفیــــــــ ـــــــ معرفـــ

  .االعالم المسموع وما مدى اهتمام اذاعة تیزي وزو الجهویة بالبیئة

محاولة التعرف على مدى اهتمام الجمهور بوسائل االعالم

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  

محاولة معرفة ما المقصود باالعالم البیئي.

محاولة معرفة أهمیة االعالم البیئي واالهداف التي یرمي الیها.

 ــــــــه ــــدى اهتمامـــ ـــــــا مـــــــ ـــــــه ومــــ ــــان ببیئتــــ ــــــــربط اإلنســـــــ ــي تـــ ـــــــ ــــة التــ ـــــــــة العالقـــــــ ــــــة معرفــ ـــــ محاول

.بقنوات االتصال

التعرف على الدور الذي یلعبه اإلعالم في حمایة البیئة.



مقدمة

ج

 ــــــا تقدمــــــــه ـــــالل مــ ـــــن خـــ ـــــــا مـــ ـــــــة وحمایتهـ ـــــى البیئـ ــــة كیفیــــــــة المحافظــــــــة علـــ اإلذاعــــــــة معرفــــ

  .من برامج تحسیسیة وحصص خاصة بالبیئة

  :  مبررات اختیار الموضوع

ـــــــوع ـــــــار موضــــ ــــا نختــــ ـــــدة جعلتنـــــــ ــــــباب عدیــــــ االعـــــــــــالم البیئـــــــــــى ودوره فـــــــــــي "هنـــــــــــاك أســـــ

  :ومن بین هذه األسباب نذكر" حمایة البیئة في الجزائر

  :تتمثل األسباب الموضوعیة في:األسباب الموضوعیة)1

 باالعالم البیئي حدیثا نسبیااعتبار موضوع االهتمام.

 ـــــكل فعــــــــال ــــــر یســــــــاهم بشـــ ــــــالم البیئــــــــى فــــــــي الجزائــ ــــــة مــــــــا اذا كــــــــان اإلعــ ــــــة معرفــ محاولــ

ـــــــى  ـــــــوعي البیئــ ــ ــــــــر ال ـــــكالتها وكـــــــــذلك نشـ ــــــن مشــــ ــــــد مـــ ـــــــة والحـــ ـــــى البیئــ ــــــــاظ علــــ ـــــــي الحفـ فــ

.في المجتمع

 ـــــــور ـــــى الجمهــــــ ـــــــــائله علــــــــ ـــــــف وســــ ــــالم بمختلــــــ ـــــــ ــــــاثیر االعــ ــــــدى تـــــــ ــــــة مـــــــ ــــــة معرفـــــــ محاولـــــــ

.البیئیةالمتلقي للرسالة االعالمیة 

محاولة معرفة مدى اهتمام الدولة بالبیئة وقضایاها

 ـــــــي ــــة فــــ ـــــــ ــــــة البیئ ـــــ ــــة بحمای ـــــــ ـــــــل المكلف ــــــــات والهیاكــــ ــــــــف المؤسســـ ـــــــة مختلـــ ــــــة معرفــــ ـــــ محاول

.الجزائر

  :تتمثل في:األسباب الذاتیة) 2

اثراء الرصید المعرفي.

الرغبة والمیول الشخصي لدراسة هذا الموضوع.

ـــــــوع باعتبـــــــــا ـــــــول الموضــ ــــث حــ ــــــي البحـــــ ـــــة فـــ ــــــــة الرغبــــ ــــس البیئـ ـــــــاس یمـــــ ـــــــوع حســ ره موضــ

.التي نعیش فیها



مقدمة

د

 ــــــــف ــــالم بمختلـ ــــــــا اإلعـــــ ــــي یتناولهـ ــــــــة التـــــ ــــــایا البیئیـ ـــــة مختلـــــــــف القضـــ ـــــي معرفــــ الرغبـــــــــة فــــ

وسائله خاصة اإلعالم المسموع

 ــــــــذي ـــ ـــــــدور ال ــــ ـــــــــة ال ـــــــة لمعرفــ ــــــــــة للدراســــ ـــــــة كحالـ ــــــــزي وزو الجهویــــ ـــــة تیـــ ــــــــا الذاعــــــ اختیارنـــ

.البیئةتلعبه في نشر الثقافة البیئة وتوعیة المواطن حول أهمیة 

  :أدبیات الدراسة

ـــــــوع        ـــــــول موضــــــ ـــــــاث حــــــ ــــــــات واألبحــــــ ــــــــــن الدراســـــ ــــــد مـــ ـــــــى العدیـــــــ ـــــــالع علــــــ ــــــد االطــــــ بعـــــــ

ــــــــر" ــــــــي الجزائـــ ــــــــة فـــ ــــــة البیئـــ ــــي حمایـــــ ـــــــي فـــــــ ــــــالم البیئــــ ــــــــه "دور اإلعـــــ ـــــــي فانـــ ــــــــراء المعرفــــ ولإلثـــ

  :یمكن إبراز أهم الدراسات في مجال اإلعالم البیئي وحمایة البیئة فیما یلي

ـــــدكتوراه - ــــــــى للـــــــ ـــــــة االولــــ ــــــــناء "الدراســـــ ـــــــورســــ ـــــــد الجبـــــ ـــــــي " محمـــــ ــــــالم البیئـــــ ـــــــوان اإلعــــــ بعنـــــ

ـــــــر  ــــــي نشـــ ـــــــاهمته فــــ ـــــــدى مســـ ـــــــا مـــ ــــــي ومـــ ــــــالم البیئــــ ـــــــوم اإلعــــ ـــــه مفهـــ ـــــــت فیـــــ ـــ ـــــي تناول التـــــ

ــــــــع  ــــــــا مـ ــــــة علیهـ ـــــــة والمحافظـــ ــــــة البیئــ ــي تنمیـــ ــــــــه فـــــــ ـــــذي یلعبـ ـــــــدور الــــ ــ ــــــي وال ـــــــوعي البیئـــ ــ ال

ــــــــة  ــ ـــــى أهمی ـــــ ـــــــــارت إل ـــــــــالم البیئي،كمــــــــــا أشـ ـــــــتراتجیات اإلعـ ــــــــرامج واســـ ــ ــــــف ب ــــ ــــــــراز مختل إبــ

ــــــــرق ــــــــف الطـــــ ـــــــة ومختلـــــ ـــــالت اإلعالمیــــــ ــــــــالم الحمــــــــ ــــــي اإلعـــــ ـــــــــدة فـــــــ ــــــالیب المعتمــــ واألســـــــ

ــــــق هـــــــــذه الطـــــــــرق مـــــــــن  ـــة تطبیـــ ـــــــة وكیفیــــــ ـــــة البیئیــ ــــــل نشـــــــــر الرســـــــــالة اإلعالمیــــ ــــــن أجـــ مـــ

ـــــــي ـــــــل . طــــــــرف المتلقـ ــــــي الفصـ ـــك فــ ـــــ ــــــر وذل ـــــكل كبیــ ـــــــى هــــــــذه الدراســــــــة بشـــ ـــــدنا علـ اعتمـــ

ـــــــي ــــــالم البیئــ ـــــــول االعـــ ــــاهیمي حــ ـــــــار مفـــــ ـــــــه اطــ ـــــــا فیــ ــــــذي تناولنــ ــي بحثنـــــــــا 1االول الـــ ، وفـــــــ

ـــــدیم تعریـــــــــف لالعـــــــــالم  ـــــى تقــــ ـــــذا نتطـــــــــرق الــــ ـــــــر هــــ ــــــي نشــ ـــــــاهمته فـــ ـــــــدى مســ ــــــي ومــ البیئـــ

ـــــــــات ــــــــراد والمجتمعــ ــــــــدى االفـــ ـــــــي لـــ ـــــــوعي البیئــــ ــــــــه الــــ ـــــذي یلعبـــ ـــــــدور الــــــ ــــــــى الــــ اضـــــــــــافة الـــ

.االعالم المسموع في تحقیق ذلك

ــــــــة - ـــــــة للباحثــــ ـــــــة الثانیـــــ ــــــــة"الدراســـــ ـــل فتیحــــ ـــــــ ـــــــوان " كیحــ ـــــــر "بعنـــــ ـــــــد ونشـــــ ـــــــالم الجدیـــــ االعـــــ

ـــــــي ـــــــوعي البیئــــــ ـــــــال، "الـــــ ـــــــالم واالتصــــــ ـــــــوم االعــــــ ــي علـــــ ـــــــ ـــــتیر فــــ ـــــــذكرة ماجســــــــ ـــــــي مـــــ ، وهــــــ
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مقدمة

ه

ـــــــــا تناولـــــــــــت البا ـــــة كمــ ــــــــفة خاصــــــ ـــــــد بصـــ ـــــــالم الجدیــــ ـــــــوع االعــــ ـــــــــذا الموضــــ ــــــي هــ ــــــــة فـــــ حثـــ

ــــــــه  ـــــــف وظائفـــ ـــــــه ومختلــــ ــــــــراز أهمیتــــ ـــــــع ابـــ ـــــي مــــ ــــــالم البیئــــــ ـــــــول االعـــــ ــــــة حــــ ـــــدمت لمحـــــ قــــــ

ـــــــى  ـــــ ــــــــة عل ــــــــزت الباحثــــ ـــــــــا ركــــ ـــــر كمـــ ــــــــي الجزائـــــــ ــــــــة فــــ ـــــدیات البیئیــــ ــــــى التحـــــــ ـــــــــــافة الــــــ اضـ

ـــــــي  ـــــة،و فـــ ـــــة البیئیـــــ ـــــــــیم الثقافـــــ ـــــــر قـ ــــــي نشـــ ــــــــه فــــ ـــــذي یلعبــ ـــــــدور الـــــ ـــ ـــــــد وال ـــــــالم الجدیـــ االعـــ

ـــــــدیم ـــــى تقـــ ــــــــرق الـــــ ـــــذا نتطــ ــــــــا هـــــ ــــــــع بحثنــ ــــــه مــ ـــــــم أنواعــــ ــــــي و أهـــ ــــــالم البیئــــ ـــــــف االعــــ تعریـــ

ـــــــائل  ــــــمن وســــ ـــــــنف ضـــــ ـــــــي تصــــ ـــــــــة التــــ ـــي االذاعــ ـــــــ ــــــــرى وهـ ـــــــــیلة أخـــ ــــــى وســ ـــــ ـــــــز عل التركــــ

.1ةاالعالم القدیمة  ودورها في الحفاظ على البیئ

ــــــــة - ـــــــة للباحث ـــــــوان"فاطمـــــــــة الزهــــــــراء مـــــــــزوز"الدراســــــــة الثالثــ دور االعـــــــــالم البیئـــــــــي "بعنــ

ــــــــة ــــــــة البیئ ــــــــي حمای ــــــــوع ف ـــــة تحلیلیــــــــة-المطب ـــــــي ،-دراســـ ـــــــي وهـ ــــــتیر فـ رســــــــالة ماجســ

ـــــــة، ــــــــاع البیئـــ ـــــــم اجتمــ ــــــــه علـــ ـــــــوم بــ ــــــــذي یقـــ ـــــــدور الــ ــیح الـــ ـــــــ ـــــى توضـ ــــة الـــــ ــــــعت الباحثــــــ ســــ

ـــــــــان  ـــــــــا اذا كـــ ــــــة مـــ ـــــى معرفــــــ ـــــــول الـــــــ ـــــــة والوصـــــ ــــــة البیئـــــ ــــي حمایــــــ ـــــــ ــــــــي فـ ــــــالم البیئــــ االعــــــ

ــــــــة  ـــ ـــــــــالل تغطی ـــــن خــ ــــــة مــــــ ـــــــورات البیئیـــــ ـــــــوالت والتطــــ ـــــــف التحــــ ــــ ــــــــایرا لمختل ـــــــالم مســـ االعــــ

ـــــــور  ـــــــا للجمهـــــ ـــــــة ونقلهـــــ ــــــداث البیئیـــــ ـــــــالل االحــــــ ـــــن خـــــ ـــــــــا اعتممـــــــ ـــــــحادهـــ ـــــــــى الصـــــ افة علـــ

ــــــــة  ــــــــــة البیئـــ ـــي حمایـ ـــــــ ـــــــه فـ ــــــذي تلعبــــ ـــــــدور الـــــ ــــــان الــــ ـــــ ــــــــراز وتبی ـــــــوع البـــ ـــــــــالم المطبــــ واالعــ

ـــــــالغ  ـــــیلة البــــــ ــــــــزي وزو كوســــــــ ـــــة تیـــــ ـــــــــة اذاعــــــــ ــــــــة حالــــ ـــــــى دراســـــ ــــــــف علــــــ ــــتنا تتوقـــــ ـــــــ ودراســ

2.الرسالة االعالمیة البیئیة

ــــــــة - ــــــاحثینالدراســـــ ــــــــة للبـــــــ ـــــــي" الرابعـــــ ــــــــب رامــــــ ــــد نجیـــــ ـــــــ ــــــــب"و" محمــ ــــــــرزاق غریـــــ ـــــــــد الـــــ " عبــــ

ــــــي تفعیــــــل "المعنونــــــة  ــــــدور االعــــــالم البیئــــــي ف ــــــتخلص مــــــنب ــــــة لل الثقافــــــة البیئی

ــــــــة-النفایــــــــات الصــــــــلبة ــــــــة اذاعــــــــة تبســــــــة الجهوی ـــــي مــــــــذكرة ، "-دراســــــــة حال وهـــ

ــــییر،  ـــــــوم التســـــ ــ ـــــــي عل ـــــتیر فــ ـــــــان االثـــــــــار ماســــ ـــة بتبیــ ــــــي هـــــــــذه الدراســــــ ـــــاحثین فـــ قـــــــــام البــــ

                                                          
الفایسبوك موقع(ونشر الوعي البیئي،دراسة في االعالم الجدید استخدامات موقع التواصل االجتماعياالعالم الجدید"فتیحة كیحل، -1
  .2011/2012مذكرة ماجستیر في علوم االعالم واالتصال، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة ، ")موذجانأ

العلوم االنسانیة مذكرة ماجستیر في علم اجتماع البیئة، كلیة،"-دراسة تحلیلیة–دور االعالم البیئي في حمایة البیئة "فاطمة الزھراء مزوزو، -2
  .2010/2011واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة
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ــــــــالم  ــــــــراز دور االعـــ ـــــــع ابـــ ـــــــوث مــــ ـــــــــن التلــــ ـــــــة عــ ــــــــة الناجمــــ ـــــــــل الثقافـــ ــــــز وتفعیــ ـــــي تعزیـــــ فــــــ

ـــــــة  البی ـــــــى دراســـــــــة حالــ ــــة باالعتمـــــــــاد علــ ـــــــة الجهویـــــــــة تباذاعـــــــــة ئیـــــ باعتبارهـــــــــا وســـــــــیلة ســ

ــي بحثنــــــــا ـــــیتم التطــــــــرق الیــــــــه فــــــ ـــــــالم وهــــــــذا مــــــــا ســـ ــــــائل االعـ ــــــن وســ ـــــــى مــ باالعتمــــــــد علـ

1.دراسة حالة اذاعة تیزي وزو الجهویة

  :اشكالیة الدراسة

تحولت البیئة ومشكالتها مع تفاقم تدعیاتها الى قضایا تفرض نفسها بااللحاح في 

البیئة والمتخصصین بها وحسب بل على كل مكان من العالم ال على المعنین بشؤون

وضوع حساس وشامل یمس كافة جوانب الحیاة،وبهذا كون موضوع البیئة مجمیع الناس،

تناولته مختلف وسائل االعالم وعلى رأسها االذاعة التي تركز دائما على نشر الوعي 

الت التوعویة البیئى لدى المواطنین بأهمیة البیئة والحفاظ علیها من خالل البرامج والحم

  :التي تنظمها، ومن هذا المنطلق یمكننا طرح االشكالیة التالیة

ــــــــة  ــــــــة البیئیـ ــــــر وتعزیـــــــــز الثقافـ ــــــي نشـــ ــي فـــ ــــــالم البیئـــــــ ــــــــاهم االعـــ ـــــــف یسـ ــ كی

ـــــــي  ـــــــ ــــــــزي وزو فـ ــــــة لتیـــــــ ـــــــ ـــــــة الجهویــ ـــــــ ــــــــا دور االذاعـ ـــــر، ومـــــــ ـــــــ ـــ ــــــــي الجزائ فـــــــ

  تنمیة الوعي البیئي؟

  :تندرج تحت اإلشكالیة الرئیسیة عدة تساؤالت فرعیة متمثلة في

ا المقصود باالعالم البیئي؟م

كیف یساهم االعالم البیئي في ونشر الوعي البیئي؟

 ـــــــي ــــــــراد فـــــ ـــــــــدى االفــــ ـــة لـــ ـــــــ ـــــــــة البیئــ ــــــــرة حمایـــ ــــــیخ فكــــ ــــــة بترســــــ ـــــــوم االذاعــــــ ــــــف تقـــــ كیــــــ

المجتمع؟

                                                          
، مذكرة ماستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم "دور االعالم البیئي في تفعیل الثقافة البیئیة للتخلص من النفایات الصلبة" محمد نجیب رامي،-1

  .2015/2016ربي تبسي، سنة االقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الع
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 ــــــــدى ـــ ـــــــي ل ـــــــوعي البیئــــ ــــــــق الــــ ــــــــة لخلـــ ــــــتخدمها االذاعـــ ــــــي تســـــ ــــــــرق التـــــ ـــــــي الطـــ ــــــــا هــــ مـــ

  الجمهور المستمع؟

ــــــــ ــــــة تـــــــ ـــــــ ــــــــاؤالت الفرعیــ ـــــــكالیة والتســـــــ ـــــــى االشــــــــ ــــــــة علــــــــ ــــــــن ولالجابـــــــ ــــــة مـــــــ ـــــــ ــــــیاغة جملــ ـــــــ م صــ

  :الفرضیات وهي كاالتي

:الفرضیة الرئیسیة

ــــــــي كل ــــــــك  ف ــــــة كلمــــــــا أســــــــهم ذل ـــــة البیئیــ ــــاك تكثیــــــــف للبــــــــرامج االعالمیـــ مــــــــا كــــــــان هنــــ

.تثقیف االفراد بیئیا

  :الفرضیات الجزئیة

 ـــــــص ــي نقـــ ـــــــ ــــــك فـ ـــــــــا ســــــــــاهم ذلــــ ـــة كلمـ ـــــــ ــــــة البیئ ــــــــراد بأهمیــــ ـــة االفــ ـــــــ ـــــــــا زادت توعی كلمـ

.المشاكل البیئیة

 ـــــــي ـــــــك فـــ ـــــــهم ذلـــ ـــــي كلمــــــــــا أســـ ــــــب االعالمـــــ ــــــــام بالجانــــ ـــــة االهتمــ كلمــــــــــا اولــــــــــت الدولـــــ

  تسویق السیاسة البیئیة 

 ــــــــد ــــــــزي تعــ ـــة تیــ ـــــــ ــــــي والی ـــــــــة فــــ ـــــة البیئـ ـــــ ــــــة لحمای ــــــــیلة ناجعــــ ــــــــزي وزو وســ ــــــــة تیــ اذاعــ

  .وزو

  :حدود الدراسة

ـــــــي  ــــــــة فـــــــ ــــــة البیئــــــ ــــي حمایــــــــ ـــــــ ــــــي ودوره فـــ ــــــالم البیئــــــــ ـــــــة االعــــــــ ـــــــــــذه الدراســـــــ ـــــــت هـــ تناولـــــــ

ــــــــر ــــــــة،الجزائـ ـــــــوم بدراسـ ـــــــا نقــ ــ ــــــا جعلن ـــــــذا مـــ ــــــتوى وهــ ــــــى مســـ ـــ ــــــــزي عل ــــــة تیـ ــــــي والیـــ ــــــــة فـــ الحالـ

  .االذاعة الجهویة للوالیة بهدف ابراز الدور الذي تلعبه في حمایة البیئة

ـــــم االعتمـــــــاد :منهجیـــــــة الدراســـــــة ــ ـــــذكر ت ــ ـــــل االجابـــــــة علـــــــى االشـــــــكالیة الســـــــابقة ال ــــــن أجــ مـ

  :على المنهجیة التالیة
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ـــــــــــاهج الدراســـــــــــة ـــــــــاهج :من ــ ــــــتخدام المن ـــــــــث اســـــ ـــــــة البحــ ـــــــة وطبیعــــ ــــــــــب الدراســــ تتطلـ

  :الیةالت

ـــــــــاریخي- ـــــــــنهج الت ــــــــه :الم ــــذي یتبعـ ـــــ ــــــــق ال ـــــــــك االداة أو الطریـ ـــــنهج تل ـــــــر هـــــــــذا المــــ ــ یعتب

ـــــــي  ــــــیة وفـــــــ ـــــــــائق الماضـــــــ ــــــــداث والحقــــ ــــــن االحــــــ ـــــــه عـــــــ ــــــع معلوماتــــــ ــــي جمــــــــ ـــــــ ــــــث فــ الباحـــــــ

ـــــــیرها  ــــــــا وتفســـ ـــــــها ترتیبهــ ـــــــي عرضـــ ـــــحتها وفـــ ــــــــن صـــــ ــــــد مــ ــــــــا والتأكــــ ــــــــدها وتحلیلهــ فهمها،نقــ

  1.واستخالص التعمیمات والنتائج العامة منها

ــــــى هــــــــذا  ـــــم االعتمــــــــاد علــ ـــــن تطرقنــــــــا الــــــــى تـــ ــــــل االول مــــــــن الدراســــــــة أیـــ ـــــنهج فــــــــي الفصــ المـــ

  .تقدیم نشأة االعالم البیئي وأسباب بروزه

ــــــــــي- ــــــــــنهج الوصــــــــــفي التحلیل ــــــیر :الم ــــــل والتفســــ ــــــــرق التحلیــــ ــــــن طــ ــــــة مــــ ـــــو طریقــــ وهـــــ

ــــــن تاظـــــــــاهرة   ــــــــع المعلومـــــــــات عـــ ـــــــى جمـ ـــــاد علــ ــــــــذا باالعتمــــ ــــنظم، وهـ ـــــــي مـــــ ــــــــكل عملــ بشـ

ــــــــة ـــــــي2المدروســــ ــــــــث فـــــ ــــــــذا البحــــ ــــــالل هــــ ـــــن خــــــ ــــــه مـــــــ ـــــــدنا علیــــــ ــــــث اعتمـــــ ــــــــة ، بحیــــــ دراســــ

ـــــــه،  ـــــــ ـــــــه ووظائفـ ـــــــ ــــــائله، مقوماتـ ـــــــ ـــــــف وســ ـــــــ ــــــي ومختلـ ـــــــ ــــالم البیئــ ـــــــ ـــــــول االعــــ ـــــــ ـــــــــاهیم حـ مفــــــ

  .ومفاهیم حول حمایة البیئة ومعاییرها وتحلیل نتائج الدراسة

ـــــــة- ــــى جمـــــــع البیانـــــــات العلمیـــــــة المتعلقـــــــة : مـــــــنهج دراســـــــة حال ــــو مـــــــنهج یتجـــــــه الـــ وهـــ

ـــــــــذا  ــــــــا وهـ ــــــاأو عامــ ـــــــا محلیــــ ــــــا أو مجتمعـــ ـــــــام اجتماعیــــ ــــــــة أو نظـــ ـــــــدة أو مؤسســ ــــــــاي وحـــ بــ

ــــــنهج ــــــــة المــــ ــــــــردا أو منظمــ ــــــــت فــ ـــــــواء كانــ ـــــــي دراســــــــــة الوحــــــــــدة ســـ ــــــق فـــ ـــــي  التعمــــ یقتضـــــ

ـــــــل  ــــــــم العوامــــ ــــــــة أهـــ ــــــــا ومعرفـــ ــــــــا وادراك خفایاهـــ ـــــة بهـــ ــــــد االحاطــــــ ـــــــــة قصـــــ ـــــــة أو دولــ اداریــــ

  3.المؤثر فیها
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مقدمة

ط

ــــــــة  ــــــــة حالــ ــــــــــك لدراســ ــــــة، وذل ـــــي مــــــــــن الدراســــ ــــق التطبیقـــــ ـــــنهج فــــــــــي الشــــــ ـــــدنا بهــــــــــذا المـــــ اعتمـــــ

ــــــــن ـــــــة مــــ ـــــــــات المقدمـــــ ــــــى المعطیـــ ـــــــــاد علــــــ ــــــة باالعتمـــ ــــــــزي وزو الجهویــــــ ــــــة تیــــ ــــــــرف اذاعــــــ طــــ

  .االذاعة وعمالها والدور الذي تلعبه في حمایة البیئة

  :تتمثل االقترابات التي تم توظیفها في هذه الدراسة فیمایلي:االقترابات

ــــــــراب االتصــــــــالي- ــــــــث :االقت ــــــــار حی ــــــــائق واالفك ــــــــال المعلومــــــــات والحق وهــــــــو انتق

ـــــــى الطریقـــــــة التـــــــي ننقـــــــل بهـــــــا االفكـــــــار والمعلومـــــــات بـــــــین النـــــــاس،  یشـــــــیر ال

ــــــن خــــــالل دراســــــة  ــــــاو النظــــــام م ــــــم المجتمع ــــــن فه ــــــراب یمك ــــــنخالل هــــــذا االقت وم

  1الرسائل االتصالیة وعملیة نقل المعلومات

ـــــــــــــراب القـــــــــــــانوني- ــــــــ:االقت ــــــــا بمقارنـــــ ــــــمح لنـــــ ـــــــذي یســـــــ ــــــــراب الــــــ ـــــو االقتـــــ ـــــــوى هــــــــ ة محتــــــ

ــــــــة  ـــــــ ـــــــة والتغطیــ ـــــــ ــــــــــات الواقعیـــ ــــــــــا للممارســـــــ ــــدى مطابقتهـــــــ ـــــــ ـــــــة ومــــــ ـــــــ ـــــــوص القانونیـــ ـــــــ النصـــ

ـــــــوص ـــــــذه النصـــ ـــــــوى هـــ ـــــــل 2لمحتـــ ــــــى الفصـــ ــــــــرب فــــ ــــــذا المقتــ ــــتعانة بهــــ ـــــــــم االســــــ ـــــد تـ ، وقـــــ

ــــــــا،  ـــــــة وحمایتهــــ ـــــ ـــــة بالبیئ ـــــــوانین المتعلقـــــــ ـــــــــف القـــــ ــــــــرض مختلـــ ـــــــالل عــــ ـــــن خـــــ ـــــاني مـــــــ الثـــــــ

.كقانون حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة

ــــــــن : االقتــــــــــراب المؤسســــــــــاتي- ـــــــات مــ ــــــــة المؤسســـ ـــــــى دراســ ــــــــراب علـــ ــــــــذا االقتــ ـــــــز هــ یركـــ

ــــــــاتها ــــــــا واختصاصــ ــــــــة بنیتهــ ـــــــوین الهیئــ ـــــن تكـــ ــــــــرض مـــــ ـــــا منهــــــــــا الغــ ـــــــي ، 3عــــــــــدة زوایـــــ وفـــ

  .دراستنا وظفنا هذا االقتراب في الفصل الثالث

  :أدوات جمع البیانات

ـــــــواهر :المالحظــــــــــــة- ــــــــلوك الظـــــ ـــــــــــاهدة لســــ ــــــة أو مشـ ــــــة أو مراقبــــــ ـــــــا عملیــــــ ــــــــرف بأنهـــــ تعــــ

ـــــــة وا ــــــــداث والمكونـــــــــــات المادیــــ ـــــــــا واالحـــ ــــــــا وعالقتهــ ـــــــیرها واتجاهاتهـــ ـــــــــة ســــ ـــــــة ومتابعــ لبیئــــ

                                                          
المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة ، 01ط،"منھجیة البحث العلمي وتقنیاتھ في العلوم االجتماعیة"كتاب جماعي، -

.171، ص2019المانیا، سنة -واالقتصادیة، برلین 1

  .146، ص2007االسكندریة، دار الوفاء، ، "مناھج البحث وتطبیقاتھ في االعالم والعلوم السیاسیة"مصطفى حمید الطاني، -2
  .119محمد شلبي، مرجع سابق، ص-3



مقدمة

ي

ــــــــة  ـــــــا لخدمــ ـــــــــاهرة وتوجیههـــ ــــــــلوك الظـ ـــــؤ بســ ــــــــرات والتنبـــــ ــــین المتغیــ ـــــي بــــــ ــــــــلوبها العلمـــــ باســ

ــــــــه ـــــة احتیاجاتــــــ ـــــــ ــــــــان وتلبیــ ــــــــراض االنســــــ ـــــــي 1أغــــــ ــــــــرة هـــــــ ـــــــــة المباشــــــ ــــــت المالحظـــــ ــــــــ ، وكان

  .المعتمدة في زیارتنا المتكررة الذاعة تیزي وزو

ــــــخص :المقابلـــــــــــــة- ــــــین شـــــــ ـــــــوث أو بـــــــ ـــــــث ومبحــــــ ـــــین باحــــــ ــــــــ ـــــي ب ـــــــوار لفضــــــــ ـــــي حــــــ وهــــــــ

ــــــــذر  ــــة یتعــ ــــــــات دقیقــــــ ـــــى معلومــ ـــــ ـــــــول عل ــــــــرض الحصـــ ـــــخاص بغــ ــــــــن االشـــــ ــــــة مــ ومجموعــــ

ـــــــة أو  ــــــق الكتابـــ ــــــن طریــــ ــــــتم عــــ ــــــــرى ویــــ ـــــــات االخــ ــــــــاالدوات أو التقنیـــ ـــــــا بــ ـــــــول علیهـــ الحصـــ

  2مسجل صوتي

ــــــــن : االســــــــــتبیان- ـــــــات مــ ـــــــى المعلومـــ ـــــــول علـــ ـــــــیلة هامــــــــــة للحصـــ ـــــتبیان وســـ ـــــــر االســـــ یعتبـــ

ــــــاس، و  ــــــــ ــــــــن الن ـــــر مــــــ ـــــــ ــــدد كبیــ ـــــــ ـــــــي عـــ ـــــــتخداما فـــــــ ـــــــــة اســـــــ ـــــــر االدوات المیدانیـــــ ــــــن أكثـــــــ مــــــــ

ــــــــئلة  ــــــــن االســــــ ــــــة مــــــ ـــــــ ــو مجموعـ ـــــــ ــــــة، فهـــــ ـــــــ ـــــــة والقانونیـ ــــــیة واالعالمیـــــــ ـــــــ ـــــــوث السیاسـ البحـــــــ

ـــــــخاص  ــــــــل لألشـــ ـــــــتمارة ترســ ــــــــي اســـ ـــــــعها فــ ـــــتم وضـــ ــــین یـــــ ـــــــوع معــــــ ـــــــول موضـــ ــــــة حـــ المرتبــــ

ــــــــئلة  ـــــــــة االســــ ـــ ــــــى أجوب ـــــــول علــــــ ــــــــــدا للحصـــــ ــــــد تمهیــ ــــــلیمها بالیــــــ ــــــــرى تســــــ ــــد أو یجــــ ـــــــ بالبریـ

ـــــــــا ـــــــواردة فیهـــ ـــــــــذه اال3الـــــ ــــــى هـــ ـــــــــاد علــــــ ـــــم االعتمـــ ــــــــن ، تـــــــ ــــــث مــــ ـــــــــل الثالــــــ ـــــــــي الفصـــ داة فـــ

ـــــــى  ـــــــول علــ ـــــة الحصــ ـــــــور بغیــــ ـــــــتبیان للجمهــ ـــــــتمارة اســ ــــع اســ ـــــ ـــــالل توزی ــــــن خــــ ــــــــة مـــ الدراسـ

ــــــــزي  ـــــة تیــ ـــــذي تلعبــــــــــه اذاعـــــ ـــــــدور الـــــ ــــــي والـــ ــــــالم البیئــــ ـــــــول االعــــ ــــــة حـــ المعلومــــــــــات الكافیــــ

ــــــدى اهتمامهــــــــــا  ـــــى مــــ ــــــــرف علـــــ ـــــــة والتعــ ــــــة البیئـــ ـــــى أهمیــــ ــــــــراد علـــــ ــــــــة االفــ ـــــي توعیــ وزو فـــــ

  .بالبیئة

  :تقسیم الدراسة

ــــــــة  ــــــا یخــــــــص منهجی ــــــع خطــــــــة لفیمــ ــــــــالث لدراســــــــةوضــ ـــــى ث ــــیمها إلـــ ـــــــد قمنــــــــا بتقســــ فقـ

  :فصول

                                                          
  .73، ص1999دار وائل للطباعة والنشر، : ، عمان"منھجیة البحث العلمي والقواعد والمراحل والتطبیقات"محمد السادات وأخرون، -1
  .99، ص2002، جامعة ورقلة جوان8واالجتماعیة، العدد، مجلة العلوم االنسانیة "المقابلة في البحث االجتماعي: "نبیل حمیدشة-2

  .81- 80، ص ص2011دار الیازوردي  العلمیة للنشر والتوزیع، سنة : ، عمان01،ط"منھجیة البحث السیاسي"عبد النور ناجي، -3



مقدمة

ك

ـــــــص  ــــــل األول خصـــــ اإلعــــــــــــالم البیئــــــــــــي حــــــــــــوليمفــــــــــــاهیمالطــــــــــــار لإلالفصـــــ

ــــــــائف وحمایـــــــــة البیئــــــــــة ـــــــه ووظــ ــــــــرز مقوماتــ ــــــي وأبــ ـــــــوم اإلعـــــــــالم البیئـــ ـــــه مفهـــ ـــا فیــــ تناولنــــــ

  .مع توضیح العالقة التي تربط اإلعالم بحمایة البیئة

ـــــــوان  ــــــــت عنــــ ــــــــدرج تحـــ ــــاني ینــــ ـــــــ ـــــــل الث البیئیــــــــــــة فــــــــــــي اإلعالمیـــــــــــةالسیاســــــــــــة"الفصــــ

ــــــــه "الجزائـــــــــر ــــا فیـ ـــــ ــــــــة تناولن ــــــة البیئیـ ـــــــوم السیاســـ ــــــــف أبعادهـــــــــا و مفهــ ــــــــة بمختلـ السیاســـــــــة اإلعالمیـ

ــــــــومصــــــــــادرها  ـــــــا بــ ـــــــا قمنـــ ــــة، كمـــ ـــــة البیئیــــــ ـــــة اإلعالمیـــــ ــــــــرق إلــــــــــى السیاســـــ ـــــــع التطــ ــــــــزة مـــ ذكر أجهــ

ـــــــــة ــــــات البیئی ـــــــــةتنفیـــــــــذ السیاســـ ــــــة البیئ ــــة بحمایـــ ـــــــــراز والمكلفـــــ ــــــى إب ظـــــــــاهر اإلعـــــــــالم مإضـــــــــافة إلـــ

  .جزائرالبیئي في ال

ـــــــوان  ـــــ ــــة بعن ـــــــ ـــــــة الحالـ ـــــــــص لدراســـــ ــــــــد خصـــ ــــــــة فقــــ ــــــــــن الدراســــ ــــــــث مــ ــــــــــل الثالــــ ـــــــا الفصــ أمـــــ

ــــــــة" ــــــــزي وزو الجهوی ــــــــي اذاعــــــــة تی ــــــــةودورهــــــــا ف ــــــــة البیئی ــــــــة الثقاف ـــــــا فیــــــــه "تنمی ، قمنـ

ــــــــرامج  ـــــــة وأهـــــــــدافها والبـ ــــــى نشـــــــــأة االذاعــ ـــ ــــــــرق ال ـــــــالل التطـ ـــــن خــ ــــــة مــــ ــــــــف حالـــــــــة الدراســـ بتعریـ

ـــــــق ــــــــا والتعلیـــ ــــــــات وتفریغهــ ــــــع توزیــــــــــع البیانــ ــــــدمها مــــ ـــــي تقــــ ـــــ ــــــــة الت ــ ــــــــرض البیئی ـــع عــ ـــــــا مـــــــ علیهـــ

  .نتائج الدراسة وتقییمها

ـــــــى  ــــــــة علـــ ــــــع االجابــ ــــــث مــــ ـــــــائج البحــــ ــــم نتـــ ـــــــلة ألهــــــ ـــــن حوصـــ ــــــة عبــــــــــارة عـــــ خاتمــــــــــة الدراســــ

ـــــــویر  ـــــدف تطـــــ ــــل بهـــــــ ـــــــب العمــــــــ ــــــــــات الواجـــــ ـــــــول والمقترحــ ــــــــدیم الحلـــــ ـــــــة وتقــــ ــــــــكالیة المطروحـــــ االشــــ

  .عالم البیئي ونشر الوعي البیئي وغرس قیم المحافظة على البیئة اال
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  :تمهید

الحفاظ علیه وحمایته، وان یعتبر المجتمع الدولي البیئة ذلك الوسط الذي یجب 

المشاكل البیئیة تعد اهم تحد لبقاء االنسان واستمرار رفاهیته ولهذا وجب معالجتها عن طریق 

  .االعالم كونه یمارس دورا حاسما في ایصال المعلومات البیئیة وزیادة الوعي البیئي

تخذام واصبح وبهذا ظهر االعالم البیئي الذي اخذ بالتطور في التعریف والمفهوم واالس

له خطط وسیاسات لتحقیق اهداف مختلفة لما له من اهمیة بالغة بانسبة للمجتمعات التي 

یمكن ان تدرك مختلف المشاكل التي تواجه البیئة وكذا الطرق واالسالیب الواجب اتخاذها 

اإلطار المفاهیمي حول وبهذا سنحاول في هذا الفصل التطرق الىلتجاوزها والحد منها

  :المباحث التالیةم البیئي و الحمایة البیئیة من خاللاالعال

  مفهوم اإلعالم البیئي: المبحث االول

  وظائف ومقومات اإلعالم البیئي : المبحث الثاني

  .عالقة اإلعالم بحمایة البیئة: المبحث الثالث
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االعالم البیئيمفهوم : المبحث األول

ـــــــاكل           ـــــــــــاقم المشـــــ ــــة لتفـ ـــــــ ـــــــل نتیجـ ـــــــــأداة تعمـــــ ـــــــي كـــ ـــــ ــــــالم البیئ ـــــــر االعــــــ ـــــة ظهـــــ البیئیـــــــ

ـــــــع، ــــــــراد المجتمـــ ـــــــین أفــ ـــــــدة بـــ ــــــار جدیـــ ـــــیم وأفكــــ ــــــــرس قـــــ ــــــى غــ ـــــــواتر علــــ ـــــــالتطور المتـــ ــــــذ بـــ وأخــــ

ــــــتخدام، ـــــــوم واالســــــ ـــــــف والمفهـــــ ـــــــي التعریـــــ ـــــــي فـــــ ــــــــة فـــــ ـــــــة هامــــ ـــــه مكانـــــ ـــــــبح لـــــــ ــــــــــالي أصـــــ وبالتــ

  .المجتمع

  االعالم البیئيوتعریف نشاة :المطلب االول

یعتبر االهتمام االعالمي بالقضایا البیئیة حدیثا نسبیا اذ لم یتسع اال بعد اكتشاف         

األثار السلبیة و المدمرة للبیئة، فبالتالى تزاید االهتمام بالقضایا البیئیة و استلزم قیام وسائل 

من  االعالم لتسلیط الضوء على المشكالت البیئیة في محاولة القضاء علیها و التخفیف 

  .حدتها

  نشأة االعالم البیئي: الفرع االول

ترجع األصول األولى الهتمام وسائل االعالم بالبیئة منذ السبعینات من القرن التاسع 

بالوالیات المتحدة األمریكیة التي حظت بأهمیة " مني سوتا"وذلك في مدینة ) 1870(عشر

اذ تم تأسیس مجلة , ن البیئةفي تاریخ العالقة بین وسائل االعالم والصراع المتعلق بشأ

»متعلقة بقضایا البیئة من طرف Hallok 1و التي ركزت على الحیاة البریة في المدینة«

كما أن لألحداث التي شهدتها حقبة الخمسینات والستینات دور في لفت انتباه العلماء بقوة 

دت الى وفاة التي ا1952الى القضایا البیئیة بالمنظور الشامل، كحادثة ضباب لندن 

، ومع مطلع الستینات 1953شخص وتكرار هذه الحادثة في نیویورك وبلجیكا عام4000

أ لمبیدات الحشائش المحتویة على الدیوكسین في .م.بدأت األخبار تتسرب عن استخدام الو

صدرت 1962حرب الفیتنام وما نتج عن ذلك من أثار صحیة خطیرة، وفي عام

                                                          
.368،ص)2017سبتمبر (، 30العدد ،نسانیة واالجتماعیةمجلة العلوم اال ،"دور االعالم في نشر الوعي البیئي" ،بادیس مجاني 1
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« Rachel carson وسلطت فیه الضوء على األثار " الربیع الصامت"نوان كتاب بع«

  1.البیئیة للمبیدات

ــــــــة  ــــــــذا الجمـــــــــاهیر بالقضـــــــــایا البیئیـ ــــــــاء وكـ ــــــام العلمـ ـــــي اهتمـــ ــــــــر فــــ ـــه أثـ ــــــ ــــــل هـــــــــذا ل وكـــ

ـــــــــات  ــــــى الحكومــــ ـــــــ ــــــغط عل ــــــــــــاه الضـــــــ ــــي اتجـ ـــــــ ــــط فــ ـــــــ ـــة تنشــ ـــــــ ـــــــــــات الجماهریـــ ــــــــــدأت الحركــ وبـــ

ـــــــــا أن  ــــــة،وكان طبیعیـــــ ــــــــ ـــــى البیئ ـــــــ ـــــــاظ علـ ـــــــــات للحفـــــــ ـــــــد االتفاقیـــــ ــــــــریعات وعقــــــ ــــــــدار تشــــــ الصـــــ

ـــــل مــــــــع قضــــــــایا یتحــــــــر  ــــــي التعامـــ ــ ـــــــاط الجمــــــــاهیري ویبــــــــدا ف ـــــــة هــــــــذا النشـ ـــــالم لتغطیـ ك االعـــ

ــــــــال  ــــــــذا المجــ ــــــي هــ ــــــــة فــــ ــــــــاث العلمیــ ـــــابع األبحــ ـــــذ یتـــــ ـــــــامل فأخـــــ ـــــــور الشـــ ــــــن المنظـــ ــــــة مــــ البیئــــ

ــــــــن  ــــــــف عـــ ــــــي تكشـــ ـــــ ــــــــة الت ـــــــة والتلفزیونیـــ ـــــحفیة واالذاعیــــ ـــــذیع التحقیقـــــــــــات الصــــــ ــــــر ویــــــ وینشـــــ

ـــــــم الحكومـــــــــة  ـــــــذا مـــــــــا أرغــ ــــــن كـــــــــل الزوایا،وهــ ــــــة مـــ ــــــدد البیئـــ ــــي تهـــ األمریكیـــــــــة األخطـــــــــار التـــــ

ـــــــر  ـــــــي أواخــ ـــــــة فـ ـــــة البیئـ ــة حمایـــ ـــــــة وانشـــــــــاء وكالــــــ ـــــة البیئـ ـــــــانون لحمایـــ علــــــــى اصــــــــدار أول قـ

ـــــــــام ـــــــة عـــــ ـــــتینات ووزارة البیئـــــــ ـــــــ ـــــــــدة 1970الســ ـــــــؤتمراألمم المتحـــــ ـــــــاد مـــــــ ـــــل انعقـــــــ ـــــــ ــــــك قبــ وذلــــــــ

ــــــتوكهولم ـــــــي ســــــ ــــــــریة فـــــ ـــــــــة البشــــ ــــــــذي 1972للبیئـــ ــــــتوكهولم والــــ ـــــــالن ســــــ ــــــــدر اعـــــ ـــــــــذي اصــــ الـــ

ــــــــــاه. ـــــت انتبــ ــــــامل ویلفـــــــ ـــــــــــا الشــــــ ــــة بمفهومهـ ـــــــایا البیئــــــــ ـــــــــدى لقضـــــ ـــــــى یتصـــ ـــــــــه الـــــ ـــــــــالم كلـــ العـــ

ــــــــه انشــــــــــاء  ـــــتج عنــ ـــــــا نـــــ ــــــا ممـــ ـــــــة واهمیتهــــ ـــــــایا البیئـــ ـــــــورة قضـــ ــــــم المتحــــــــــدة "خطـــ ــــــامج األمــــ برنــــ

ــــــــة ــــــــــالم " للبیئــــ ـــــــــاء العــ ــــــع أنحـــ ـــي جمیــــــ ـــــــ ــــــــة فــ ـــــــة واالهلیــــ ـــــــود الحكومیـــــ ـــــیق الجهـــــ ـــــــوم بتنســـــــ لیقـــــ

ــــــــالم  ــــــائل االعـــ ــــــــات وســـــ ـــــــة ومتطلبـــ ــــــــروف البیئیــــ ــــــــب الظـــ ـــــــة تناســـ ــــــة اعالمیــــ ـــــــداد عملیـــــ العــــ

.2  

ـــــــــي ال ـــــــانیرو فــــ ـــــــؤتمر ریودیجــــــ ـــــــاد مــــــ ــــــم انعقــــــ ـــــــا تـــــــ ـــــــــامكمــــــ ــــــل عــــ ــــــــذي 1992برازیـــــــ والـــــ

ــــــــه  ــــــق علیــــ ــــــــة األرض"یطلــــــ ـــــــؤتمر قمــــ ـــــــي " مـــــ ــــــــة فـــــ ــــة مهمــــ ـــــــؤتمر محطــــــــ ـــــــــذا المـــــ ـــــكل هـــ شـــــــ

ــــــــد  ـــــــول كیوتـــــــــو المنعقـ ــــــى برتوكــ ـــ ــــــــالمي، اضـــــــــافة ال ــــــتوى العـ ــــــــى المســـ ـــــة علـ ــــــام بالبیئــــ االهتمـــ

                                                          
، مذكرة ماجستیر في علم اجتماع البیئة، جامعة " - دراسة تحلیلیة- دور االعالم المطبوع في حمایة البیئة،"فاطمة الزھراء مزوز، -1

  .125، ص2011-2010محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم النسانیة واالجتماعیة، سنة 

فاطمة الزھراء مزوز، مرجع سابق ص-2



  الفصل األول                                                                 إطار مفاھیمي حول االعالم البیئي و حمایة البیئة

16

ــــــــة  ــــــو الیابانیـــــــ ـــــــ ـــــي طوكیــ ـــــــ ـــــــــات 1997فـــ ــــــــات واتفاقیــــــ ـــــــؤتمر مفاوضـــــــ ـــــــــذا المــــــــ ــــــمن هــــــ ـــــــ تضــ

ـــــــول  ــــــن حلــــ ـــــــث عـــــ ــــــل البحــــ ــــــن أجـــــ ــــــة مـــــ ـــــــوص قانونیـــــ ــــــــاد نصــــ ـــــن ایجـــ ـــــــث عــــــ ـــــــــاهرة للبحــــ لظــ

ــــــهر  ــین شــــ ـــــــ ــــــا بـ ــد مــــ ـــــــ ــــــــانزبورغ المنعقـ ـــــــؤتمر جوهــ ــى مـــ ـــــــ ــــــــافة الـ ــــاخي، باالضــ ــــــــر المنــــــ التغییــ

ـــبتمبر  ـــــــة وادمــــــــــاج 2002أوت وســـــــ ـــــــوارد البیئیـــ ــــــــة المـــ ــــــــرورة حمایــ ـــــــى ضــ ــــــــد علـــ ـــــــذي أكــ والـــ

ـــــــي  ـــــــر رئســ ـــــة كعنصــ ـــــة البیئیــــ ــــــاد مبـــــــــدأ الحمایــــ ـــــــي صـــــــــنع القـــــــــرار واعتمـــ ـــــــة والتنمیـــــــــة فــ البیئــ

ــــــم انعقــــــــاد مــــــــؤتمر أخــــــــر فــــــــي ــــة، كمــــــــا تــ ــــي التنمیــــ 2009الــــــــدنمارك عــــــــام وجــــــــزء مهــــــــم فــــ

ـــــــــاغن" ــــــة كوبنهـــــ ـــــــــاركة " قمــــــــ ـــــــور ومشـــــ ــــــك بحضـــــــ ــــــــ ـــــــؤتمر 192وذل ـــــــــذا المـــــــ ــــــة،خرج هـــــ ــــــــ دول

ــــــن حــــــــدة التقلبـــــــــات  ـــل مــ ــــــة حــــــــرارة األرض والتقلیـــــ ــــــــاع درجـــ ــــــد مــــــــن ارتف ـــــــول الحــ ـــــاق حـ باتفـــ

  1.المناخیة التي تضررت منها الدول الفقیرة بشكل كبیر

ـــــــتم  ـــــــة وتهــــ ـــــــایا البیئیــــ ــــــــاول القضــــ ــــــالم تتنـــ ــــــائل اإلعـــــ ــــــــدأت وســـــ ـــــــــا بـــ ــــــــن هنــ ـــــــــا و مـــ بهــ

ــــــــن  ـــا مـ ـــــي تناولتهــــــ ــــــــة التــــ ـــــــؤتمرات الدولیـ ـــــــدوات والمــ ــ ــــــــن الن ــــلة مـ ــــــد انعقـــــــــاد سلســـــ ـــــــك بعـــ ــ وذل

ـــــــة وحمایتهـــــــــا التـــــــــي ال یمكـــــــــن  ـــــى البیئــ ـــــــل الطـــــــــرق للحفـــــــــاظ علــــ ـــــــث عـــــــــن أفضــ ــــــل البحــ أجـــ

ـــــــي  ـــــــوعي البیئـــ ـــــر معــــــــــالم الـــ ــــــالل نشـــــ ـــــن خــــ ــــــع اال مـــــ ــــــــى ارض الواقــــ ـــــــد فعلیــــــــــا علــ أن تتجســـ

.البیئيمكوناته المختلفة و التعلیم و التربیة البیئیة و اإلعالم

  تعریف اإلعالم البیئي: الفرع الثاني

ــــــین  ـــــن كلمتـــــ ــــــب مــــــ ـــــــطلح مركـــــ ــــــي مصــــ ــــــالم البیئـــــ ــــــــة"االعـــــ ـــ ـــــــالم والبیئ ـــــــل "اإلعــــ وقبــــ

ـــــدیم تعریــــــــف  ـــــــي تقـــ ــــي نتوقــــــــف أوال فـ ـــــــالم البیئــــ ـــــف لإلعـ ـــــدیم تعریـــ ـــــــى تقـــ التطــــــــرق الـ

"البیئة"و"اإلعالم"مصطلح 

االعالم-1

                                                          
، مذكرة ماجستیر في اإلعالم واالتصال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم اإلنسانیة "اإلعالم الجدید ونشر الوعي البیئي"یحة كیحل،فت-1

.112-111،  ص )2012-2011واالجتماعیة، سنة 
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استعلم لي "لموه، ویقال علم وتفقه، أي تعلم وتفقه وتعالمه الجمیع أي ع:لغة     

  1".خبر فالن واعلمني ایاه

علمه كسمعه علما وعرفه وعلم هو نفسه ورجل عالم وعلیم، جمعها علماء، وعالم كجمال "  

  .2"وعلمه العلم وتعلیما وعالما واعلمه ایاه فتعلمه

  :اصطالحا

بأنه تزوید الناس باألخبار والحقائق والمعلومات الصادقة عن طریق "یعرف اإلعالم    

معالجة  هذه القضایا في فهو التعریف بقضایا العصر ومشاكله وكیفیة, وسائل خاصة

ضوء النظریات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل اإلعالم 

  3".باألسالیب المشروعة لدى كل نضام أو كل  دولةالمتاحة داخلیا أو خارجیا و 

الترجمة الموضوعیة و الصادقة لألخبار والحقائق وتزوید الجمهور بكافة "كما یعتبر       

الحقائق واألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والموضوعات والمشكالت ومجریات األمور 

من المعرفة و الوعي و االدراك بطریقة موضوعیة مما یؤدي الى خلق أكبر درجة ممكنة

الكافي للحقائق والمعلومات الموضوعیة الصحیحة لدى الجمهور في الواقع و الموضوعات 

  4.والمشكالت المثارة  والمطروحة

:البیئة-2

ـــــــى الجــــــــذر : لغــــــــة     ــــــة الـ ـــــــوي لكلمــــــــة البیئــ ــــل الغـ ـــــــود االصــــ ـــــــوا"یعـ ـــــــذي اخــــــــذ " بـ الـ

ــــن منظـــــــور فـــــــي لســـــــان"بـــــــاء"منـــــــه الفعـــــــل الماضـــــــي  ــــــیئ "العـــــــرب ، قـــــــال ابـــ بـــــــاء الـــــــى الشـ

  5".یبوء بوء اي رجع الیه

                                                          
  . 871، ص)دار الفكر العربي:بیروت(ابن منظور ، ،معجم لسان العرب-1
.155، ص)01المؤسسة العربیة، ط: بیروت( الفیروز ابادي، ،قاموس المحیط  - 2

.20- 17، ص ص )2011، سنة 01دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط(، المدخل الى وسائل االعالم واالتصالعبد الرزاق الدلیمي،-3
  .بادیس مجاني، نفس المرجع-4

، 01ثقافیة تعني بقضایا البیئة تصدرها الجمعیة الكویتیة في حمایة البیئة، الكویت، طسلسلة نشرات(، اإلعالم والكوارث البیئیةعبد اهللا بدران، -5

  .13، ص)2011سنة
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ــــــــة  ـــــبعض لكلمــ ــــــــهما الـــــ ــــــن بعضــ ــــــــریبین مــــ ــــــین قــ ــــه معنــــ ـــــــع نفســــــ ــــــــر المرجـــ ـــــــوا"ذكــ ، االول "تبـــ

ـــــــــاء  ـــــــة وبنــ ــــــــزول واالقامــــ ـــــــى النـــ ـــــــــاني بمعنــــ ـــــــه، الثــ ـــــــت فیــــ ــــــة للمبیــــ ــــــــان وتهیئـــــ ـــــــالح المكـــ اصــــ

  1.علة ذلك فان البیئة هي الحلول والنزول قي المكان

  : اصطالحا    

صطلح واسع یحمل الكثیر من المعاني والدالالت، حیث اختلفت ان لفظ البیئة م

وجهات النظر باختالف التخصصات والمجاالت التي تتصدى تعریف المصطلح ومن بین 

  :هذه التعاریف نذكر ما یلي

االحوال الفیزیائیة والكمیائیة واالحیائیة، وتعد الكرة االرضیة بمثابة البیئة لبني "البیئة تشمل 

  2."فة الكائنات الحیة والتي تتكون من هواء، ماء وتربةالبشر ولكا

مجموعة من الظروف : "البیئة على انهاle petit robertعرف معجم اللغة الفرنسیة 

والثقافیة واالجتماعیة القادرة على التأثیر  على ) عضویة، كیمیائیة، احیائیة(الطبیعیة 

  3."الكائنات الحیة واالنشطة االنسانیة

ج من خالل هذین التعریفین ان البیئة هي الوسط الذي تعیش فیه الكائنات الحیة بما نستنت   

یشمل من عوامل وظروف داخلیة وخارجیة مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها البعض من خالل 

  .التأثیرات المتبادلة فیما بینها

المخلوقات المحیط الطبیعي والصناعي الذي یعیش فیه اإلنسان أو غیره من "و تعتبر البیئة 

األخرى یستمد منها مقومات حیاته إذ تنطوي على وسط طبیعي الذي یشمل العناصر 

الطبیعیة المكونة للبیئة الطبیعیة كالهواء، الماء، التربة، وأخرى مقام بفعل نشاط اإلنسان 

                                                          
  .09فتیحة كیحل، مرجع سابق، ص-1
  .83، ص)2013سنة ،01طدار الرایة للنشر والتوزیع، (، ، علوم الجغرافیا والبیئةأحمد محمود حمدي، -2
  . 223ص ،)لمدیةجامعة یحي فارس، ا(، العدد التاسع،مجلة الفكر، '' مفهوم البیئة ومكانتها في التشریعات الجزائریة'، أحمد لكحل-3
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یشمل العناصر البشریة المكونة للبیئة البشریة كالصناعة والعمران والزراعة وغیرها من 

  1."التي یقوم بها اإلنسان في البیئةاألنشطة

فهي لیست مجرد موارد یتجه إلیها اإلنسان لیستمد منها مقومات حیاته بل تشمل عالقة 

اإلنسان باإلنسان التي تنظمها األدیان السماویة والمؤسسات االجتماعیة او القوانین 

  2.الوضعیة، او العادات واألخالق والقیم السائدة في المجتمع

ن خالل هدا التعریف بان البیئة تتكون من عناصر طبیعیة واخرى اصطناعیة و یتضح م

  3:تتمثل هذه العناصر في

وهي عناصر ال دخل لالنسان فیها، فهي تسبق االنسان اي انها : العناصر الطبیعیة  -أ

:موجودة قبل وجود االنسان على سطح االرض و تتمثل في

ن اهم العناصر الطبیعیة، وهو الغالف الجوي المحیط باالرض وهو م: الهواء-

مجموعة من الغازات االساسیة التي تسعى لالستمراریة الكائنات الحیة، فانعدام 

.الهواء یؤدي الى اثار ونتائج سلبیة تؤثر على الكائنات الحیة

یعتبر اساس وجود الحیاة على كوكب االرض، وهو مركب كمیائي ینتج من : الماء-

.من سطح الكرة االرضیة%70الهیدروجین ویعطي تفاعل غاز االكسجین مع غاز 

وهي الطبقة السطحیة الهشة التي تغطي سطح االرض، تتكون من مواد : التربة-

صخریة مفتتة خضعت من قبل للتغییر بسبب تعرضها للعوامل البیئیة البیولوجیا 

والكمیائیة، تتكون من مزیج من المواد المعدنیة والعضویة و هي من اهم مصادر 

  4.الثروة المعدنیة المتجددة ومقومات الكائنات الحیة

                                                          
، ص )2007دار الیازوردي العلمیة للنشر والتوزیع، ، سنة: ردن عمان، اال(، االدارة البیئیة  الحمایة االداریة للبیئةصالح عارف مخلف، -1

  .31-30ص
  .15عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص-2
  .41صالح عارف مخلف، مرجع سابق، ص-3
جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، سنة (، مذكرة ماستر في الحقوق، الحمایة الدولیة للبیئة من التلوثالعربي أیوب، -4

  .13- 12ص، )2015-2016
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تشمل االشیاء التي صنعها االنسان الشباع حاجاته المتعددة : العناصر االصطناعیة  -ب

  1.والمتزایدة كالمباني والمنشأت

  فاالعالم البیئي یعرف على أنه

خالل من تلك الوسیلة أو األداة التي تعمل على توضیح وٕابراز المفاهیم البیئیة  "  

إحاطة الجمهور المتلقي والمستهدف بالرسالة اإلعالمیة البیئیة بكافة الحقائق والمعلومات 

الموضوعیة وتسلیط الضوء على كل المشاكل البیئیة من بدایتها ولیس بعد وقوعها و ینقل 

  2".للجمهور المعرفة واالهتمام والقلق على بیئته

  :كما یعرف أیضا بأنه

أحد المكونات األساسیة في الحفاظ على البیئة اذ یعمل على إیجاد الوعي البیئي "

وكسب المعرفة الالزمین لتغیر االتجاهات والنوایا نحو القضایا البیئیة وكذا نقل المعلومات 

وجعل الجمهور مستعدا لیكون أداة في التوعیة لنشر القیم الجدیدة أو الدعوى للتخلي على 

  3."قائمةالسلوكیات ال

ومن هنا یمكن القول أن اإلعالم البیئي له دور مهم في المجتمع إذ یعمل على إیجاد 

وعي بیئي لدى أفراد المجتمع ویجعلهم یدركون القضایا البیئیة ویغیرون نظرتهم علیها 

  .  فهو یساهم بشكل فعال في حمایة البیئة, ویعملون بنشر قیم المحافظة علیها

  :لبیئي على أنهكما یعتبر االعالم ا

ــــــــن " ـــا مــــ ـــــــ ـــــــق بهــ ــــــــا یتعلـــــ ـــــــة ومــــ ـــــــص البیئـــــ ــــي تخـــــ ـــــــ ــــــیع التـ ــــــــب المواضــــــ ــــــــاول الكاتــــ تنــــ

ــــــــة  ــــب متابعــــــ ـــــــ ـــ ــــــدة تتطل ـــــــ ـــــة جدیـ ـــــــ ــــیع مختصــ ـــــــ ــــــن مواضـــ ـــــــ ــــــال مـ ـــــــ ـــــــة بالمقـ ـــــــــارات خاصـــــــ اعتبـــــ

ـــــــى  ـــــــالع علــــــ ــــــر واالطــــــ ــــــــداث والتعبیـــــــ ــــــــادر واألحـــــ ـــــــــة للمصـــــ ـــحیحة ومعرفــــ ـــــــ ـــــــــــات الصـــ للمعلومـ

ـــــــــا ـــــــة عالمیـــ ــــــــرامج البیئیـــــ ــــــــات والبــــ ــــل المنظمــــ ـــــــب وعمــــــــ ـــــــــا, تركیـــــ ــــــــا ومحلیـــ ـــــــالع وا, إقلیمیــــ الطـــــ

                                                          
  .44صالح عارف مخلف، مرجع سابق، ص-1
  .368بادیس مجاني، مرجع سابق، ص-2
  .48فتیحة كیحل، مرجع سابق، ص-3
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ـــــــورات  ــــــل التطـــــ ــــــة لتحلیــــــ ـــــــــاریر البیئــــــ ــــــــا وتقـــ ـــــة تطوراتهــــ ـــــــة ومتابعـــــــ ــــــدات البیئیـــــ ــــــــى المعاهــــــ علــــ

ـــــــــأت  ـــــــ ــ ـــــمیة والهی ـــــــ ـــــــــــات الرســــــ ـــــــة والمؤسســـــــ ـــــــ ـــــــــات األهلیــــ ـــــــ ــ ـــــــاس والجمعی ـــــــ ـــــــــة أراء النــــ ـــــــ ومقارنــ

  1."الدولیة

ــــــــه ــــــى أنــ ــــــــه أیضــــــــــا علــــ ـــــم تعریفــ ـــــــل :  "وتـــــ ــــــن قبـــ ــــــة مــــ ـــــــالم المختلفــــ ــــــائل االعـــ ـــــــف وســــ توظیـــ

ـــــــة بقضـــــــــایا ــــــــــا للتوعیــ ــــــــا واعالمی ـــــــؤهلین بیئیـ ــــخاص مــ ـــــــل أشـــــ ـــــــام متفاعـــ ــــــق راي عــ ـــــــة وخلـــ البیئـــ

  2"ایجابیا مع تلك القضایا

ـــــــالل  ـــــن خــــــ ـــــتم مــــــــ ــــــــ ـــــى ی ــــــــ ــــــالم البیئ ــــــــأن االعـــــــ ــــــــرفین بـــــ ــــــذین التعـــــ ـــــــن هـــــــ ـــتنتج مــــــ ـــــــ ونســـ

ــــــــة  ــــــیع المتعلقـــــ ــــــــرح المواضـــــــ ـــــــوم بطـــــ ـــــي تقــــــ ــــــــة التــــــــ ـــــــالم المختلفـــــ ــــــائل االعــــــ ـــــــف وســـــــ توظیــــــ

ـــــــؤتمرات  ــــــــى المــــــ ـــــــــالع علـــــ ـــــــة واالطــــ ــــــــرامج البیئیــــــ ـــــ ـــــــــا للب ــــالل متابعتهــــ ـــــــ ـــن خــ ـــــــ ـــة مـــ ـــــــ بالبیئـــ

ــــــــة ـــــــون , البیئیــــ ــــي یكـــــ ــــــــن ولكــــــــ ــــــد مــــ ـــــــــارجي البــــــ ـــــــور الخـــ ـــــابي للجمهـــــ ـــــل ایجـــــــ ــــــــاك تفاعـــــــ هنــــ

  .ادماج اعالمین متمكنین ومختصین في المجال البیئي واالعالمي

  : ویعرف أیضا بأنه

ــــــــة "             ـــــــ ـــــــة وحتمیـــ ـــــــ ــــــــلوكیة بأهمیـــ ـــــــ ــــــیة والســ ـــــــ ــــــــدرة الحســــ ـــــــ ــــــعور والقـــ ـــــــ ــــــة الشــــ ـــــــ ـــــن تنمیــــ ـــــــ فـــــ

ـــــــس  ـــــــدعم باألســــ ـــــــي المــــ ـــــــوعي البیئــــ ــــــــالل الــــ ـــــن خـــ ــــیانتها مــــــ ـــــــة وصـــــــ ـــــى البیئــــ ــــــــة علــــــ المحافضـــ

ــــــــدى العلم ــــــــري یتحـــ ـــــــاط بشـــ ـــــــــارة ألي نشــــ ــــــاطر اآلثـــــــــــار الضــ ــــة بمخـــــ ـــــــة والتنظیمیـــــــ ــــــــة النظریــــ یـــ

  3."قدرات وٕامكانیات البیئة الطبیعیة

ـــــي مفـــــــــاده  ـــــــف إجرائــــ ـــذكر یمكـــــــــن الخـــــــــروج بتعریــ ـــــــن التعـــــــــاریف الســـــــــابقة الــــــ ـــــــا مــ انطالقــ

  : أن اإلعالم البیئي هو

                                                          
جامعة منتوري قسنطینة، كلیة (، مذكرة ماجستیر في علم االجتماع، "المعالجة االعالمیة للمشكالت البیئیة في الصحافة الجزائریة"زینة بوسالم، -1

  .48، ص) 2010/2011العلوم االنسانیة والعلوم االجتماعیة، سنة 
  .12، ص) 2011، سنة 01دار أسامة للنشر والتوزیع، ط(، ، االعالم البیئيسناء محمد الجبور، -2
، )جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف(،"ةئدور السیاسات البیئیة في ردع وتحفیز المؤسسات االقتصادیة على حمایة البی"صلیحة بوذریع، -3
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ــــــــة" ـــــــق بالبیئــ ـــا یتعلـــ ـــــل مـــــــ ـــــة بكـــــ ـــــــــا اإلحاطـــــ ـــــــــاني منهـ ـــــــي تعـ ـــــــــاكل التـــ ــــــــف المشـ ومختلــ

ــــــو  ـــــــور وهـــــ ــــــة للجمهــــ ـــــــالة البیئیـــــ ـــــــــالغ الرســــ ـــــــال وٕابــ ـــــــــا إیصــــ ــــــن خاللهــ ـــــتم مـــــ ـــــي یــــــ األداة التــــــ

ـــــــــات  ــــــــن المقومــــــ ــــو مـــــــ ـــــــ ـــحیحة وهــــ ـــــــ ـــــــــائق الصـــــ ــــــــات والحقــــــ ـــــــه بالمعلومـــــــ ـــــــ ــــــي وٕاحاطتـ ـــــــ المتلقــ

ــــــــب  ــ ـــــى جوان ـــــ ـــــــوء عل ـــــــــلیط الضـــ ـــــــالل تسـ ـــــن خـــ ــــــة مـــــ ـــــى البیئــــ ـــــ ــــــــاظ عل ـــــــي الحفــ ــــــیة فـــ األساســــ

ــــــــة  ــــــــب المعرفــ ـــــــور یكســ ـــــــل الجمهـــ ـــــا یجعـــ ـــــة ممـــــ ــــق بالبیئـــــ ـــــي تلحــــــ ــــــــرار التـــــ ـــــاهر األضــ ومظـــــ

ـــــــون أداة ــــــــلوكیات ویكــــ ــــن الســـ ــــــي عـــــــ ـــــ ـــــــة والتخل ـــــى البیئــــ ــــــــة علــــــ ـــــــیم المحافظـــ ـــــــر قــــ ــــــي نشــــ فـــــ

  .وذلك بهدف تحقیق التنمیة البیئیة المستدامة, الضارة بها

  أهمیة وأهداف االعالم البیئي: المطلب الثاني

  نتطرق في هذا اللمطلب الى أهمیة االعالم البیئي واالهداف التي یسعى الى تحقیقها

  :لبیئيأهمیة اإلعالم ا:الفرع االول

لالعالم البیئي دور كبیر في التأثیر على المجتمع والفرد في شتى القضایا الثقافیة    

منها السیاسیة والتعلمیة، فهو أداة مهمة في توجیه المجتمع وتثقیفه، اذ یعتبر االعالم البیئي 

  .مجتمعمن أحد المقومات األساسیة في الحفاظ على البیئة فله أهمیة بالغة بالنسبة للفرد وال

یقوم االعالم البیئي باطالع الناس على حقائق األمور المتعلقة بالبیئة والتي تؤثر في 

مجریات الحیاة البشریة لكل المجتمعات كون موضوع البیئة من المواضیع الملحة التي 

یجب أن یتم تزوید الناس بمختلف المعلومات حولها، والمشاكل التي تتعرض لها وأسباب 

  1.طرق معالجتهاهذه المشاكل و 

كما یعمل على نشر وعي بیئي بین مختلف شرائح المجتمع أفرادا وجماعات، اذ یعمل 

على نشر المعارف والخبرات والقیم الجدیدة الخاصة بالبیئة وحمایتها بعد عرض مختلف 

كما المشاكل التي تعاني منها واألسباب التي تؤدي الى نشر هذه المشاكل وزیادة حدتها، 

                                                          
جامعة (مذكرة ماجستیر في علم االجتماع البیئة، ،"-دراسة تحلیلیة- البیئي المطبوع في حمایة البیئةدور االعالم "فاطمة الزھراء مزوز، -1

  .108، ص) 2011-2010محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، سنة 



  الفصل األول                                                                 إطار مفاھیمي حول االعالم البیئي و حمایة البیئة

23

التخلي عن السلوكیات الضارة بالبیئة وذلك بغرس قیم جدیدة وسلوكیات ایجابیة یدعو الى

  .داخل المجتمعات

ونظرا لقدرة وسائل االعالم المختلفة على التأثیر في أعداد كبیرة من األفراد ومساهمتها 

الفعالة في تغییر أفكار سائدة او ترسیخ أفكار جدیدة لدیهم نجد أن االعالم البیئي من 

أدوات التغییر الواعي الموجه نحو بلوغ مجتمع متوازن قادر على التفاعل مع بیئته بشكل 

ایجابي من خالل تنمیة مهارات عامة الناس وتنمیة شعورهم بالمسؤولیة تجاه بیئتهم، وهذا 

یؤدي الى التغییر الحقیقي في سلوكهم من خالل وعي علمي وارادة حرة لتحقیق انضباط 

  1.ذاتي لألفراد

ما أن توجه االعالم للجماهیر دافع من أجل تشكیل قوى ضاغطة تحث أصحاب ك

  القرار على انتهاج سیاسة انمائیة متوازنة تحترم البیئة وتحافظ على مواردها الطبیعیة

االعالم الركیزة األساسیة في التوعیة والتربیة البیئیة اذ یقوم بتوعیة المجتمع بمختلف 

  ئة واهمیة الحفاظ علیها وحمایتها شرائحه بالخطر المحدق بالبی

ویقوم بلفت انتباه المجتمعات الى البیئة والتركیز علیها،ویدعوهم للعمل معا من أجل 

  .حمایة البیئة والحد من مشكالتها والتمتع ببیئة سلیمة وصحیة

ومن أهمیة االعالم البیئى أیضا تحسین مستوى المعیشة وحفظ التنوع وخفض 

متجددة وتعزیز قدرات الفرد والفئات الراغبة في التغییر لألفضل استنزاف الموارد غیر

  .وتمكین المجتمعات من حمایة بیئتها

كما تكمن أیضا أهمته في كسب أصدقاء البیئة والتنمیة من خالل معالجته للقضایا 

.البیئیة وتسلیط الضوء على االیجابیات والجهود المبذولة لحمایة البیئة

  االعالم البیئيأهداف :الفرع الثاني

یعمل االعالم البیئي على نشر الوعي البیئي لدى أفراد المجتمع من خالل توضیح 

  :المفاهیم البیئیة واالحاطة بكل ما یتعلق بالبیئة وذلك بغیة تحقیق األهداف التالیة

                                                          
.50-49زینة بوسالم مرجع سابق، ص- 1
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تعزیز االتجاهات البیئیة الحدیثة التي تدفع المستهدفین الى المشاركة بفاعلیة في حل     

شكالت البیئیة وتغییر السلوكیات الضارة بالبیئة من خالل تسلیط الضوء على مظاهر الم

  األضرار بالبیئة، وایداء المالحظات تجاه االجراءات والقرارات التي تؤثر على البیئة

یهدف الى التنویر عن طریق تقدیم المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات والتي     

یر السلوك وتعزیز المشاركة الشعبیة من خالل عرض الخطط و تقوم بتحفیز على تغی

السیاسات البیئیة،كما یهدف أیضا الى أن یكون ضمبر المجتمع واعیا بأجیاله المتعاقبة اذ 

تقوم باطالع األفراد والجماعات والحكومات على أهمیة البیئة بالنسبة لهم من أجل الوصول 

  1رارالى التنمیة المتكاملة القابلة لالستم

توضیح العدید من القضایا البیئیة وكیفیة التخفیف من حدتها وخطة الدولة للتغلب 

  علیها

تعزیز الوعي البیئي واالهتمام بترابط الجوانب االقتصادیة والسیاسیة واالیكولوجیة في   

اتاحة الفرصة لكل فرد الكتساب المعرفة والقیم وروح االلتزام   المناطق الحضریة والریفیة،

خلق انماط جدیدة من السلوك تجاه البیئة و والمهارات الفردیة لحمایة البیئة والمحافظة علیها 

وذلك من خالل معاونة األفراد والجماعات على اكتساب 2لدى األفراد والجماعات والمجتمع

بیئة وأسباسها ومختلف المشاكل المرتبطة بها واكتساب خبرات متنوعة ومعرفة اهمیة ال

  3.المهارات الالزمة لتحدیدها وحلها بالمشاركة االیجابیة لألفراد على كافة المستویات

طرح قضایا البیئة ومحاولة تقدیمها بصورة مبسطة وشاملة للجمهور وتزویدهم    

عالمیا من خالل نقل أهم األخبار بالمعلومات المتعلقة بالبیئة واعالمهم بكل جدید محلیا و 

والمواضیع المتعلقة بالبیئة ومتابعة كل االجراءات والقرارات التي تتخذها جهات ما في 

                                                          
.15-14-13سناء محمد الجبور، مرجع سابق،  ص- 1

.55ة بوسالم، مرجع سابق، صزین- 2

.370بادیس مجاني، مرجع سابق، ص- 3
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القطاعیین العام والخاص،ویكون من شأنها االضرار بالبیئة وبالتالي یهدف الى وقف هذه 

  1.المظاهر والحد منها

كما یهدف أیضا الى توفیر المعلومات الصادقة والواضحة للقراءة كالمعلومات    

العامة التي یحتاجها الجمهور حول البیئة ومعلومات عملیة وفنیة تقدم للمختصین 

والمسؤولین وصناع القرار والمعلومات العلمیة التربویة المقدمة الى التربویین،منها معلومات 

طبیعة والوسط الجغرافي،معلومات تشریعیة تشمل القوانین الناظمة بیئیة علمیة متعلقة بال

للتعامل مع البیئة ومعلومات اداریة تتعلق بالمنظمات والمؤسسات المسؤولة عن قضایا 

  .البیئة

وكذا اعداد المواطنین لتقبل فكرة تغییر السلوك التقلیدي وتعدیله اذ كان مدمرا للبیئة    

2.تغییر هذا السلوكومواردها ورفع وعیه بأهمیة

االعالم البیئي وظائفه ومقوماته:المبحث الثاني

تقوم وسائل االعالم البیئي المختلفة بنشر الثقافة البیئیة في المجتمع من اجل الحفاظ 

.على البیئة وذلك من خالل مقوماته ووظائفه التي تلعب دور كبیر في تفعیل الثقافة البیئیة

  االعالم البیئيووظائفمقومات: المطلب األول

  نقوم في هذا المطلب بذكر مقومات االعالم البیئي ومختلف الوظائف التي یقوم بها

    مقومات االعالم البیئي: الفرع االول

لكي یتحقق التأثیر لوسائل االعالم المختلفة البد أن یكون هناك تنسیق بین الوسائل    

والهیأت والتركیز على األولویات التي تتمثل أهم القضایا البیئیة التي تحتاج الى جهود 

لمواجهتها بشكل فعال، وهذا یتوجب تخطیطا علمیا ویقوم على المبادئ والمقومات المتمثلة 

  :في
                                                          

جامعة العربي (مذكرة ماستر في علوم التسییر، ،"االعالم البیئي في تفعیل الثقافة البیئیة للتخلص من النفایات الصلبةدور"، محمد نجیب رامي-1
  .39، ص )2015/2016التبسي ، كلیة العلوم االقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر، سنة 

خالل النصف) البعث، الثورة، تشرین(االعالم البیئي الشؤون البیئیة في الصحافة السوریة، دراسة تحلیلیة لصحف"، محمد خلیل الرفاعي-2
  .718،ص)2011سنة (، العدد الثالث والرابع،27، المجلد مجلة جامعة دیمشق،"2008من عام االول
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ــــــــ ــــــادة قــ ـــــــأثیر زیــــ ــــى التـــ ــــــ ــــــــة عل ــــــــزة االعالمیــــــــــة المختلفــ ـــــــالم واألجهــ ــــــــائل االعـــ درة وســ

ــــــــاط  ــــــــب أنمـــ ـــ ــــــــائدة وجل ــــــــلوكیات الســـ ـــــــــي الســـ ــ ـــــــر ف ــــالل التغییــــ ـــــن خـــــــ ــــــك مــــــ ـــــ ـــــــاع وذل واالقنــــ

ـــــــط  ـــــــار خطــــ ــــــي اطــــ ــــــــاع فـــــ ـــ ــــــائل االقن ــــــتخدام وســـــ ـــــــب الســـــ ـــــــذا یتطلــــ ــــــــدة وهــــ ــــــــلوكیة جدیـــ ســـ

ـــــــى  ـــــ ـــــــــــافة ال ـــــــال والتأثیر،اضـ ــــــــات االتصـــــ ـــــن نظریــــ ــــتفید مـــــــ ـــــــ ــــــي تسـ ــــــــة التــــــ ـــــة متكاملــــ علمیـــــــ

  1.انیات المادیة منها والفنیة الالزمة لتبني هذه السلوكیاتتوفیر كل االمك

ـــــــى  ـــــــــادرة علــــ ــــــــة قــ ـــــــؤثرة ومقنعـــ ــــــة مــــ ــــــدم بطریقـــــ ـــــــد أن تقـــــ ـــــة البــــ ـــــة البیئیــــــ ــــــــالة االعالمیــــــ فالرســـ

ـــــــى  ــــ ــــــــد عل ــــــــة،كما تعتمـــ ـــ ـــــى البیئ ــــــــاظ علــــــ ــــــــــاه الحفـــ ــــــي اتجـ ــــــــا فـــــ ـــــــاهیر وتحریكهـــ ـــــــد الجمــــ حشــــ

  تقدیم المعلومات اف

 ـــــــــات ـــــــــدارس والجامعـــــ ـــــــي المــــــ ــــــــ ــــــــة ف ــــــة البیئیــــــ ـــــــ ـــــــــام بالتربیــ ــــــــرائح االهتمـــــ ــــــــین الشـــــــ وبـــــــ

ــــــــة ــــــع لبنـــــــــاء 2االجتماعیـ ــــــــرائح المجتمـــ ــــــــى شـ ــــــة الـ ـــ ــــــات البیئی ــــــــال المعلومـــ ــــالل ایصـ ـــــن خـــــ مــــ

ــــــــاملین  ـــــــین العــ ـــ ـــــل ب ـــــر تواصـــــ ــــــــاء جســـــ ــ ــــــــرورة بن ـــــــــى الشفافیة،وضــ ـــــــــد علـ ــــة تعتمـ ـــة بیئیــــــ ثقافـــــــ

ــــــكل  ـــــــب وبالشــــــــ ـــــــــت المناســـــــ ــــــــي الوقــــ ـــــــــات فــــــ ـــــــة والمعلومـــــ ــــــة بالبیئــــــ ــــــــ ــــــــزة المعنی ــــي األجهــــــ ـــــــ فــ

  3.األمثل

 ـــــــي ــــــــة فــــ ـــــــیة القائمـــ ـــــــــاركة التنظیمـــــــــــات السیاســــ ـــــــى مشــ ـــــــل علــــ ـــــــة والعمــــ ــــــة البیئــــ حمایـــــ

ـــــــي  ــــــمیة فــــ ــــــــزة الرســـــ ــــــاندة االجهـــ ــــــالل مســـــ ـــــن خـــــ ـــــــا مــــــ ـــــى مواردهــــ ــــــــة علــــــ ــــــــرورة المحافظـــ ضـــ

ــــــدي لعملیــــــــــات  ــــــــي التصــــ ــــــــة فــ ــــــــاذج مثالیــ ـــــــؤولة نمــ ـــــــدیم القیــــــــــادات المســـ ـــــال البیئي،وتقـــ المجـــــ

ــــــــف  ــــى مختلــ ــــــــب علــــــ ـــــــل التغلــ ــــــن أجـــ ــــــة مــــ ـــــــود المبذولــــ ـــــــم الجهـــ ــــــــذا دعـــ ــــــي وكــ ـــــــاد البیئــــ االفســـ

  .لبیئةمظاهر التخلف التي تؤدي الى االضرار با

                                                          
.40محمد نجیب غریب، مرجع سابق، ص - 1

.91فاطمة الزھراء مزوز، مرجع سابق، ص - 2

.89فاطمة الزھراء مزوز، نفس المرجع، ص- 3
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 ــــــــن ــــــد مـ ــــى البـــ ـــــباط البیئـــــ ــــــق االنضــــ ـــــة لتحقیـــ ـــــــوفیر قاعـــــــــدة قانونیـــــــــة فعالــــ ــــــدف تــ وبهـــ

ــــــة مـــــــــا  ـــــــي حالـــ ـــــــك فــ ـــــــدید العقوبـــــــــات وذلــ ـــــــة وتشــ ــــــة البیئــ ــــة بحمایـــ ـــــــوانین الخاصـــــ تطبیـــــــــق القــ

1.اذا كانت الجهود االقناعیة ال تكفي لتحقیق هذا الهدف

  وظائف االعالم البیئى: الفرع الثاني

ال تخرج على نطاق الوظائف العامة لالعالم حیث تعددت وظائف االعالم البیئى فهي

وتعتبر هذه الوظائف كل ما یتحقق فعلیا من تناولها العدید من الباحثین بشكل واسع، 

  2:االهداف وما یلمسه الجمهور من بنودها وتتمثل اهم وظائف االعالم البیئى فیما یلي

ـــــــي :االعـــــــــــالم ــــالم البیئي،فهــــ ـــــــائف االعـــــــ ــــــم وظــــ ــــــــن أهـــــ ــــــة مـــ ـــــــر هـــــــــــذه الوظیفـــــ تعتبــــ

ـــــــــا  ــــبق وأن ذكرنـــــ ـــــــ ــــــــا ســـ ـــــــائف االخرى،وكمــــــ ــــــــالق للوظـــــــ ـــــة االنطــــــ ـــــــ ــــــــاز ونقطــ ـــــــور االرتكــــــ محـــــــ

ـــــــى  ـــــــوف علــــ ـــــــــة للوقــــ ــــــات البیئیــ ــــــــار والمعلومـــــ ـــــــور باالخبـــ ــــــد الجمهــــ ـــــي   تزویـــــ ــــاالعالم یعنــــــ فـــــــ

.كل ما یدور حولهم محلیا،اقلمیا وعالمیا

ــــــــــــل ــــــــار والمع: التفســــــــــــیر والتحلی ــــل األخبــــ ـــــــائل كــــــــ ــــــدمها وســـــ ـــــي تقــــــ ـــــــــات التـــــــ لومـــ

ــــیح األبعـــــــــاد وتبیـــــــــان  ــــــبابها وتوضـــــ ـــــــیر أســـ ــــــى تفســ ــــة تحتـــــــــاج الـــ ـــــــؤون البیئـــــ ـــــــن شــ ـــــــالم عــ االعــ

ــــــــم  ــــــر وٕاعالمهــ ــــــم والتفكیــــ ـــــــى الفهــــ ــــــــرد علـــ ــــــــك لمســــــــــاعدة الفــ ــــــــا وذلــ ــل نتائجهــ ــــــــلها وتحلیــــــــ تفاصــ

.بأسالیب المشاركة وتعتبر هذه الوظیفة مكملة للوظیفة األولى

الختیارات الفردیة واألنشطة الخاصة باألفراد وتعني دعم ا: إحداث الدوافع وتعزیزها

والجماعات وذلك بهدف التركیز على تحقیق األهداف المسطرة وهذا ما یسعى إلى تعزیز 

.الوعي المجتمعي العام بهذا المجال الحیوي

وتعني امتالك الفرد معارف ومهارات مرتبطة بالبیئة مما یجعل : التنشئة االجتماعیة

یة في المجتمع الذي یعیش فیه وذلك للحد من المشكالت البیئیة ووضع اإلنسان یعمل بفعال

.الحلول المناسبة لها

                                                          
جامعة لحاج لخضر باتنة، كلیة العلوم االنسانیة (، مذكرة ماجستیر في االعالم واالتصال، "االعالم الجدید ونشر الوعي البیئي"فتیحة كیحل، -1

  .115، ص)2012-2011واالجتماعیة، سنة 
.118-116فتیحة كیحل ، نفس المرجع ، ص- 2
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وذلك بإقناع الجمهور على اتخاذ مواقف أجابیة تجاه قضایا البیئة ویعتبر :اإلقناع

.أسلوب اإلقناع جهدا اتصالیا إعالمیا مخطط ومستمر للتأثیر على اآلخرین

وذلك بتبادل األفكار واآلراء بین المعنیین والمهتمین بالحقائق البیئیة :الحوار والنقاش

.وتعزیزها لتوضیح مختلف وجهات النظر حول القضایا المهمة

لتعزیز الوعي البیئي لدى الجمهور البد من إرشادهم وتوجیههم من :اإلرشاد والتوجیه

لیب الوقایة والعالج وتسلیط خالل توضیح السبل المثلى للتعامل مع المشاكل البیئیة وأسا

.الضوء على األحداث والمشاكل البیئیة لتعزیز المشاركة البناءة لألفراد والجماعات تجاه بیئتهم

یعمل اإلعالم البیئي على تحقیق التكامل والتنسیق الكلي بین المجتمعات :التكامل

عات اآلخرین وثقافتهم واألمم فیما یتعلق بالتنوع اللغوي وحاجات التفاهم والتعرف على تطل

.وهذا ساهم في معالجة القضایا البیئیة التي تتسم بأبعاد الیمیة وعالمیة تتعدى الحدود المحلیة

یعمل اإلعالم البیئي على تعلیم جمیع الفئات وتثقیفهم وجعلهم على : التثقیف والتعلیم

حصیلتهم العلمیة وعي بكل ما هو جدید في المجال البیئي ویدفعهم للبحث واالطالع لزیادة

1.والمعرفیة

تعمل الجهات المعنیة بحمایة البیئة باإلعالن عن مختلف : التسویق واإلعالن

األنشطة التي تقوم بها ودعوة الجمهور إلى التفاعل معها وكذلك تسویق حمالتها اإلعالمیة 

  2.الداعیة إلى حمایة موارد البیئة وصیانتها

  3:ئي على النحو األتيوهناك من صنف وظائف اإلعالم البی

وتعني إشراك الجمهور في كل المعلومات والبیانات وحول مختلف : وظیفة المراقب

الحوادث والمشكالت والقضایا المهمة المتعلقة بهم

                                                          
.48فاطمة الزھراء مزوز، مرجع سابق، ص- 1

فاطمة الزھراء،نفس المرجع- 2

ط01، سنة 2017)ص 33. كرم علي حافظ، االعالم وقضایا البیئة، ، (الجنادریة للنشر والتوزیع، -3
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إتباع األسالیب لتعلیم الجمهور وتوجیههم وتزویدهم باألحداث الجدیدة :وظیفة المعلم

شیاء التي یمكن أن یستفید منهافي أنواع العلوم واالكتشافات وٕابراز األ

أي تعزیز عملیة تبادل اآلراء وذلك من خالل التحاور بین المرسل : وظیفة الحوار

  .والرسالة والمستقبل،أي االتساق واالنسجام بینهم لتدعیم األفكار والفعالیات

  1:و من جهة أخرى نجد بعض الباحثین یصنفون وظائف اإلعالم البیئي كما یلي

 وذلك بجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بالبیئة :على البیئة واإلحاطة بهاالمراقبة

العامة داخل المجتمع وخارجه وتوزیعها على مستقبلیها بعد معالجتها وهذا ما یعرف بالجانب 

.اإلخباري من نشاطات االتصال الجماهیري

لة داخل وذلك من خالل خلق وغرس االستجابة للرسا: تنسیق و توضیح المعلومات

الجمهور عن طریق إیجاد آلیات تسعى لتحقیق ذلك مثل الحمالت اإلعالمیة التوعویة 

المصممة ألغراض محددة ویمكن قیاس وتحدید مدى االستجابة من خالل مؤشرات یمكن 

.رصدها

هي الجوانب الثقافیة للمجتمع المتمثلة في التقالید والعادات : نقل الموروث االجتماعي

.ه الوظیفة تمثل مساهمة واضحة في التوجیه والتنشئةواألخالق وهذ

وذلك بجعل الجمهور یستمتع باالستعراضات والترفه عنهم وشغل :الترفیه والمتعة

أوقات فراغهم التي اتسعت بفضل التطور التكنولوجي فهنا على اإلعالم أن یستغل أوقات 

  .الفراغ لترفیه وتسلیة الفرد

  اإلعالم البیئيوسائل : المطلب الثاني

البیئیة وقضایاها، تقوم بتناول المواضیع هناك وسائل عدیدة ومختلفة في اإلعالم      

  :تتمثل هذه الوسائل في

  المرئیةاالعالم المسموعة و وسائل :الفرع االول

                                                          
.27-26سناء محمد الجبور، مرجع سابق، ص - 1
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واألشرطة،وتعد من ستي السمع والبصر منها التلفزیون الوسائل على حاهذه تعتمد 

اإلعالمیة وأكثرها تصدیقا كونها تقوم بنقل كل ما یحدث في البیئة من أفضل األسالیب 

كوارث وأزمات وتقدیمها للمشاهدین باالعتماد على الصور الحیة المقترنة بصوتها الذي 

1یضفي علیها مزیدا من الواقعیة كما یكون لها تأثیرا فعاال في الجمهور

الوسائل السمعیة: الفرع الثاني

سائل نجد اإلذاعة ویقصد بها ما یبث عن طریق األثیر باستخدام من أهم هذه الو 

وتقوم 2موجات كهرومغناطیسیة اذ تقوم بربط مستمعیها المتباعدین برباط مباشر وسریع

بتوصیلهم بالحقائق والمعلومات البیئیة والمشاكل التي تعاني منها لتقریب الثقافات وتكوین رأي 

الوسیلة األكثر انتشارا واستخداما لإلعالم عن الكوارث عام عالمي حول البیئة،وهي تعتبر 

واألزمات، بحیث یمكن عرض اإلعالنات الرادیوفونیة المتعلقة بالبیئة على أمواج اإلذاعة 

بغرض التأثیر االیجابي في سلوكیات المستمعین ورفع الوعي البیئي لدیهم وكذلك تكرا ر 

مستمعین، فخدمة اإلذاعة تمثل أهم أركان التوعیة العملیة لترسیخ الرسالة البیئیة في أذهان ال

البیئة وهي تعتبر من وسائل األكثر نجاعة في معالجة المواضیع البیئیة وتسلیط الضوء على 

3مشاكلها وقضایاها خاصة على المستوى المحلي

  الصحافة المكتوبة:الفرع الثالث

مختلف المجاالت تعرف الصحافة عادة على أنها مطبوع دوري ینشر الخبر في 

یشرحها ویتعلق علیها،وذلك یكون عن طریق مساحات من الورق المطبوع بأعداد كبیرة 

فهي تمثل مكانة هامة من بین وسائل اإلعالم األخرى كونها وسیلة یسرة 4وبغرض التوزیع

ومریحة،فیما تحتویه من األخبار والتعلیقات وأراء المختصین حول البیئة وقضایاها وكذا 

                                                          
.119فتیحة كیحل، مرجع سابق، ص- 1

.69فاطمة الزھراء مزوز، مرجع سابق، ص - 2

.120فتیحة كیحل، نفس المرجع، ص - 3

.67فاطمة الزھراء مزوز، نفس المرجع، ص- 4
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مات الكاریكاتوریة والصور التي تستعملها للتعبیر عن ما تعاني منه البیئة وما یعیشه الرسو 

المجتمع دور في نشر الوعي البیئي لدى األفراد والمجتمعات وكذا توصیتهم على ضرورة 

  1حمایة البیئة والمحافظة علیها

ا ما والى جانب هذه الوسائل ظهرت وسائل حدیثة ساهمت في نشر الوعي البیئي وهذ

والتي تعتبر إحدى إفرازات تكنولوجیا اإلعالم واالتصال بوسائل اإلعالم الجدیدةیعرف 

الحدیثة، والتي تنطلق من شبكة االنترنیت التي تشمل المواقع االلكترونیة المتخصصة، 

والمدونات وصفحات الویكي وشبكة التواصل االجتماعي التي ظهرت في السنوات األخیرة 

  .الم االجتماعيالذي یعرف باإلع

تعمل هذه الوسائل على معالجة مختلف القضایا والمشكالت البیئیة وعلى أساسها اإلحاطة 

بالمعلومات واألخبار البیئیة والدعوة إلى المساهمة في الحماالت التطوعیة مع عرض الصور 

ة والفیدیوهات والتعلیقات من أجل لفت انتباه المستخدمین على مدى أهمیة البیئة وضرور 

  2.الحفاظ علیها

                                                          
.45محمد نجیب غریب، مرجع سابق، ص- 1
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عالقة االعالم بحمایة البیئة:المبحث الثالث

باعتبار االعالم المصدر الرئیسي للمعلومات المتعلقة بالبیئة فله أثر كبیر في تشكیل 

االهتمامات البیئیة، فهو یعمل على خلق وعي بیئي لدى االفراد  من خالل نشر ثقافة بیئیة 

في الحفاظ على البیئة وصیانتها وحمایتها من كل االخطار في المجتمع من أجل المساهمة 

  .التي تهددها

تعریف حمایة البیئة:المطلب األول

اعتبرت النصوص القانونیة والوثائق الدولیة البیئة ومواردها تراثا مشتركا ویلقى على 

1يعاتق الدولة واالفراد واجب حمایة هذا التراث وتنمیته على المستوى الوطني والدول

حمایة البیئة دولیاتعریف: الفرع االول

تعتبر حمایة البیئة من أهم القضایا التي اهتم بها المجتمع الدولي مما أدى بالدول 

الى االهتمام بها وهذا ما یظهر من خالل المؤتمرات واالتفاقیات الدولیة والتى انعقدت من أجل 

الحفاظ على البیئة وحمایتها من كل االخطار المهددة لها ومن هذه المؤتمرات نجد مؤتمر 

الذي ركز على حق االنسان في الحریة والمساواة، كما اهتمت المنظمات الدولیة   ستوكهولم

  .باضفاء حمایة قانونیة على البیئة

ضافة الى الجمعیة العامة لالمم المتحدة التي انشات هیئة فرعیة متمثلة في برامج ا

قیق حمایة البیئة حكومیة الى تسعى الى تحالغیر للبیئة وكذلك المنظمات الدولیة االمم المتحدة 

2.وسالمتها

وبهدف حشد الجهود الدولیة لمعالجة القضایا ذات العالقة بالبیئة ومواردها اتجه العالم 

الى وضع العدید من االتفاقیات والمعاهدات حیث بلغ عدد االتفاقیات التي أبرمت في هدا 

                                                          
، الحمایة الدولیة للحق في البیئة، مجلة جیل حقوق االنسان، العدد:الثاني، ص 59. 1-علیا بن عطا

   http//www.asgp.corist.dz/en/articleدور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة، نقال عن الموقع -2
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الدولي للبیئة ما بیت المجال أكثر من مئتین وخمسین اتفاقیة عمال قانونیا في مجال القانون 

المعاهدات واالتفاقیات واعالنات وأحكام دولیة ومن هذه االتفاقیات نجد االتفاقیة المتعلقة 

، االتفاقیة الدولیة لمنع 1923بالحفاظ على الحیوانات والنباتات في حالتها الطبیعیة بلندن عام 

االسلحة النوویة الموقعة في ، معاهدة حظر تجارة1954تلوث البحار بالنفظ المعتمدة بلندن عام

، اتفاقیة حمایة البحر االبیض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونة 1963موسكو 

، اتفاقیة 1979، اتفاقیة حفظ انواع الحیوانات البریة المهاجرة التي اعتمدت في بون 1979

بجزء مستقل في المواد االمم المتحدة العالي البحار والتي خصت موضوح حمایة البیئة البحریة

)192-204(1.  

كما تم وضع أهم االتفاقیات في تسعینات من القرن العشرین وهما اتفاقیى ریودیجانیرو 

  1994للتنوع البیولوجي، االتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر 1992

فقانون البیئة یعتبر أحد فروع القانون الدولي العام الذي یهتم بحمایة البیئة بمختلف 

وبهذا تعرف حمایة 2جوانبها بحیث نجده یهتم بالمواضیع البیئیة المختلفة كالتلوث بمختلف أنواعه

منع تلوث المیاه البحریة وتوفیر الحمایة واالستخدام :" البیئة من المنظور الدولي على أنها

ت البریة من المعقول لثروات واالحیاء البحریة وحمایة المحیط الجوي والنباتات والغابات والحیوانا

  "االضرار التي  یمكن ان تلحق بها

  تعریف حمایة البیئة وطنیا: الفرع الثاني

وبهذا نجد الوطني، و المستویین الدوليتزاید االهتمام بموضوع حمایة البیئة على   

الجزائر انتهجت السیاسة العامة لحمایة البیئة ورسم خطوطها وذلك من خالل مواثیقها 

ودساتیرها وقوانینها المتعلقة بحمایة البیئة، فهناك عدة نصوص تنظیمیة وتشریعیة التي تهدف 

                                                          
، طھار 33:، العددمجلة جیل حقوق االنسان، "-دراسة مقارنة-دور القانون الدولي االنساني في حمایة البیئة"زكریا عبد الوھاب محمد زین، -1

  .سلطانة عمان
، یوم http//alrai.com/article/741553 html، نقال عن الموقع "القانون الدولي للبیئة واالتفاقیات المنظمة لحمایة البیئة "-2
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وبالرغم من عدم تطرق المشرع 1.الى حمایة البیئة من المخاطر واالضرار التي تهددها

ائري الى تحدید تعریف لحمایة البیئة غیر أنه سن مجموعة من القواعد التشریعیة المهتمة الجز 

بتنضیم المحیط الذي تعیش فیه الكائنات الحیة وكذا المنشأت التي وضعها االنسان سواءا 

الذي جاءت في 2016كانت المرافق الصناعیة ، االجتماعیة أو االقتصادیة،وبهذا نجد دستور 

ل الشعب الجزائري متمسكا بخیارته مئاء من أجل الحد من الفوارق االجتماعیة دیباجته یظ

من الدستور التي تنص على أن للمواطن الحق 68والقصاء على البیئة، وهذا ما أكدته المادة 

في بیئة سلیمة وأن الدولة تعمل على حمایة البیئة، ویحدد القانون واجبات االشخاص الطبیعین 

  2.ة البیئةوالمعنوین لحمای

التعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 03/10تعرف حمایة البیئة حسب قانون 

حمایة الطبیعة بكل مشتمالتها واالهتمام بحمایة البیئة الوضعیة واحترام وحمایة كل ما : "بأنها

  3".تحمله البیئة ومنع اي اعتداء علیها

ة البیئة ترمي الى تنظیم سلوكیات االنسان في السیاسات الوطنیة والدولیة في مجال حمای

عالقته مع البیئة والوسط الطبیعي الذي یعیش فیه، وبیان االنشطة التي تؤدي الى احداث 

  اختالل في التوازن االیكولوجي

حركة سیاسیة واخالقیة تسعى الى تحسین البیئة : "وبهذا یقصد بحمایة البیئة بأنها

التي یسببها االنسان باالعتماد على االشكال الضروریة من الطبیعیة من االفعال الضارة 

  4".التنظیم السیاسي واالقتصادي واالجتماعي

                                                          
جامعة یحي فارس المدیة، ، العدد السابع، ،المفكرمجلة، كلیة الحقوق،"مفھوم البیئة ومكانتھا في التشریعات الجزائریة"،احمد لكحل-1

  .232-231ص
.2016مارس07، المؤرخة في 14العددالجریدة الرسمیة ، 2016مارس06، المؤرخ في 16/01جش، القانون رقم .د.ج.ج- 2

، الصادر 43العدد الجریدة الرسمیة، متعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة 19، المؤرخ في 03/10ش، قانون .د.ج.ج-3
  2003جویلیة 20بتاریخ 

نقال عن الموقع االلكتروني" بحث حول حمایة البیئة" - 4

.17:55على الساعة 07/04/2019یوم تم االطالع علیھ  http//moudoo3.com                                                   
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المحافظة على مكونات البیئة واالرتقاء بها ومنع تدهورها وتلوثها، وهي ":كما یقصد بها

وكذا عملیة دقیقة تتطلب االحاطة بكافة مجاالت الحیاة االجتماعیة، االقتصادیة والثقافیة،

طریقة التعامل مع البیئة وردود الفعل الناجم عن االستراتجیات المسطرة واالسالیب المتخذة 

  1".والمعتمدة لحمایة البیئة

  : ویقصد بها ایضا

مواجهة االضرار الناتجة عن تقدم الصناعة الحدیثة من دخان االالت و المصانع "     

والسیارات، ومواد الصناعة من سوائل وفضالت وبقایا االنسان والحیوان والضوضاء وازدحام 

  2".السكان

من خالل هذه التعاریف نستنتج أن حمایة البیئة هي تصرفات اخالقیة تعمل       

على القضاء عن األضرار التي یسببها االنسان للبیئة الطبیعیة باتباع طرق وسیاسات 

  .مختلفة من أجل المحافظة على البیئة وصیانته

  :فاده أن حمایة البیئة هيانطالقا من التعاریف السابقة الذكر یمكننا الخروج بتعریف اجرائي م

مجموعة من االنشطة والسلوكیات التي یقوم بها الفرد ویتبعها من أجل الحفاظ "    

على البیئة من االضرار التي تلحق بها والتي یسببها االنسان بحد ذاته، وهذه العملیات تتم 

یم من خالل االعتماد على مجموعة من االستراتجیات واالشكال الضروریة من التنظ

".السیاسي، االقتصادي واالجتماعي الهادفة الى الحفاظ على البیئة وصیانتها

                                                          
..24فاطمة الزھراء مزوز، مرجع سابق، ص - 1

سھام بن یحي، الصحافة المكتوبة وتنمیة الوعي البیئي في الجزائر- 2
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    االعالم وحمایة البیئة:المطلب الثاني

ــــــي تربطهـــــــــا  ـــــــــة التـــ ـــــــة و العالق ــــــة البیئــ ـــــایر حمایـــ ــــى معــــ ــــــي هـــــــــذا المطلـــــــــب الـــــ ــــــتم التطـــــــــرق فـــ یـــ

  .باالعالم

معایر حمایة البیئة:الفرع االول

یجب توفر معاییر لقیاس درجة التلوث للعناصر المكونة للبیئة لتحقیق حمایة بیئیة فعالة 

  1:والتي تتمثل فیمایلي

ویتمثل في أخذ عینة من الوسط المعرض للملوثات :معیار الوسط البیئي.1

.لتحلیلها وقیاس درجة تلوثها ثم مقارنتها بالدرجة المسموح بها علمیا) كالهواء، المیاه(

كمیة الملوثات المنبعثة من المصانع دیدوهو تح: مقیاس انبعاث الملوثات.2

والسیارات خالل فترة زمنیة معینة ومقارنتها بالكمیة المسموح بها

یعني قیاس مدى توفر بعض الوسائل لمعالجة ما :معیار توفر شروط التشغیل.3

نشاء من التلوث من وجوب وضع االجهزة في بعض المصانع لتقلیل من انبعاث التلوث

یعني قیاس الملوثات التي تحتویها بعض السلع على :المنتجةمعیار السلع .4

أساس الخصائص الكماویة الفزیائیة المكونة لها مثل المواد الحافظة، وتحدید الحد االقصى 

.المسموح به صحیا

العالقة بین االعالم وحمایة البیئة: الفرع الثاني

الهتمام االعالمي بقضایا البیئة كما سبق وأن ذكرنا بعد مؤتمر ستوكهولم الذي بدأ ا

أكد على حق االنسان في االعالم البیئي، حیث أن وسائل االعالم بمختلف أنواعها تعمل على 

                                                          
نقال عن الموقع.47، ص 01/12/2016.، تاریخ نشر المقال "ومقومات حمایتھا في الجزائرمقال البیئة "الیاس شاھد، عبد النعیم دغرور،-1
.eloued.dz-http://www.univ  
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تشكیل وعي بیئي لدى الجمهور العام وتقوم بتزویده بالمعلومات المتعلقة بالبیئة ومختلف 

  .هاالمشاكل التي تواجه

یقوم االعالم بالكشف عن المشكالت البیئیة وأسبابها وكیفیة معالجتها من خالل غرس 

قیم المحافظة علیها وحمایتها من االخطار التي تهددها، فاالعالم یعتبر المصدر االساسي 

للمعلومات التي یكسبها الفرد والجمهور حیث یتأثر الجمهور بتلك المعلومات التي یقدمها 

من هنا یتضح أن هناك عالقة  بین التغطیة التي یقدمها االعالم واتجاه الجمهور و ، االعالم 

نحو ما تدعو الیه وسائل االعالم من السلوكیات، كما أن هناك عالقة بین االعالم وحمایة 

البیئة فباعتبار أن حمایة البیئة والعنایة بها مهمة مرتبطة ارتباطا وثیقا بوعي االنسان وثقافته 

مختلف االنشطة االتصالیة "بر عن الذي یع1والتي یكتسبها الفرد عن طریق االعالمالبیئیة 

الهادفة الى تزوید الجمهور بكافة الحقائق واالخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والموضوعات 

والذي یجعل الفرد متمكنا من اكتساب 2"الخاصة بالبیئة ومجریات األمور بطریقة موضوعیة

وادراك أثر عوامل التدهور البیئي على صحته وعلى جهود التنمیة المتواصلة وهذا القیم البیئیة

3.ما یدفعه بأداء دوره بشكل ایجابي ودفعه الى المشاركة المتواصلة مع اآلخرین لحمایة البیئة

أسالیب مختلفة لحمایة البیئة والمحافظة علیها من كل فوسائل االعالم تستخدم 

  :ذكر ما یلينمن هذه االسالیب أشكال سوء االستغالل و 

تنفیذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث لنشر التوعیة في قضایا البیئة.

تنفیذ البرامج االذاعیة والتلفزیونیة التي تكشف الحقائق البیئیة للمواطن

تسخیر الصحافة لنشر الوعي البیئي عبر مقاالت وتحقیقات ورسوم وصور

لمتاحف والمعارض و حدائق الحیوانات والمحمیات تشجیع االفراد على زیارة ا

الطبیعیة

                                                          
.153سھام بن یحي، مرجع سابق، ص - 1

.13زینة بوسالم، مرجع سابق، ص - 2

.154سھام بن یحي ، مرجع سابق، ص - 3
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تشجیع االفراد على تشكیل النوادي والجمعیات المهنیة والهیأت االهلیة

 ـــــــــذها ــــــــ ــــي تنف ـــــــ ــــــــــف التـــــ ــــــــرامج التثقیــــــ ـــــــ ـــــحیة وبـ ـــــــ ــــــة الصــــ ـــــــ ــــــــرامج التوعیـــ ـــــــ ــــــاح بـ ـــــــ انجـــ

.المؤسسات الحكومیة

معوقات اإلعالم البیئي: الفرع الثالث

یعاني اإلعالم البیئي على المستوى العالمي من صعوبات كغیره من األنواع األخرى    

  :التي تمنعه على أداء عمله بانتظام، ومن أهم المعوقات التي توجهها نذكر ما یلي

الشك في مصداقیة جهود الدول في المحافظة على البیئة وكذا التناقص التدریجي -

بالبیئة واتجاه بعض الصحف والمجاالت لتقلیص عدد الصافحات للمهتمین بالقضایا المتعلقة 

، وهذا یؤدي إلى تدني مستوى االهتمام بتغطیة القضایا البیئیة 1المختصة باإلعالم البیئي

وعدم معالجتها واالهتمام بها وهذا بدوره یؤدي إلى عدم إعطاء األولویة للقضایا البیئیة 

  2وٕاهمالها من طرف المجتمعات

تعاون بین المؤسسات اإلعالمیة والهیأت المسؤولة عن البیئة یؤدي إلى عدم وجود-

  3.عدم نجاح اإلعالم في أداء مهامه ولن تتمكن الهیأت من تحقیق أهدافها

فاإلعالم البیئي یعاني من صعوبات متعلقة باالعالمین أو الصحفیین الذین یتولون   

لجة اإلعالمیة بحد ذاتها للقضایا البیئیة، هذا النوع من اإلعالم وكذا صعوبات متعلقة بالمعا

فعزوف اإلعالمیین عن التخصص في اإلعالم البیئي یعتبر من بین هذه الصعوبات حیث 

أن اإلعالم البیئي لم یحظى بإقبال الكثیر من االعالمین نتیجة اعتباره تخصص جدید نسبیا 

كل سبقا صحفیا إال إذا ضمن التخصصات البیئیة ، كما أن طبیعة المشكلة البیئیة ال تش

تعلقت بكارثة بیئیة أو بأضرار فادحة ناتجة عن التلوث إضافة إلى أن الزمن المطلوب 

                                                          
جامعة (، رسالة ماجستیر في العلوم الشرطیة، "دور االعالم في حمایة البیئة في المملكة العربیة السعودیة" مر بن صقر مصري الدوسري،عا-1

  .41، ص )2013نایف العربیة للعلوم االمنیة، كلیة الدراسات العلیا ، قسم الشرطة، سنة 
  .42عامر صقر مصري الدوسري، نفس المرجع، ص -2
، )2011سنة ( العدد الثالث والرابع ،،27جامعة دیمشق ،المجلد ،"االعالم البیئي الشؤون البیئیة في الصحافة السوریة"محمذد خلیل الرفاعي،-3

  726ص
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لكتابة تقریر صحفي یحتاج إلى وقت طویل لمراجعة بعض األمور العلمیة والفنیة وكذلك 

  1اإلحصائیات وهذا یحتاج إلى وجود إعالمیین متخصصین ذوي الخبرة في هذا المجال

ة إلى عدم تشجیع القائمین على المؤسسات اإلعالمیة وجعل الصحفیین یعملون إضاف

في المجال البیئي وعدم تحفیزهم على ذلك من خالل تخفیض األجور التي تتم منحها عن 

الموضوعات و الریبورتاجات التي تحتاج إلى جهد ومال كبیر مما یؤدي إلى اقتصار دور 

  2.كشف عن السلبیات التي تعیق بالبیئةاإلعالم على إبراز االیجابیات وال

كما نجد مشكل أخر یعاني منه اإلعالم البیئي ویتمثل في التغطیة اإلعالمیة لقضایا 

البیئة حیث تعاني هذه التغطیة من بعض السلبیات التي یجب تداركها ألنها تأثر في فعالیة 

السطحیة لالحداث البیئیة دون ذكر التوعیة التي یقوم بها اإلعالم، فاالعالم یقوم بالتغطیة 

اسباب حدوثها مما یجعل الجمهور غیر واعي باألسباب التي تؤدي إلى خلق مشاكل 

بیئیة،فاالعالم یركز على الحدث المثیر الذي یؤدي إلى عدم دقة األخبار المقدمة حول قضایا 

  3البیئة،

  

  

  

  

  

                                                          
  .264، ص )2015سنة 01طدار المعتز للنشر والتوزیع،(، ، االعالم والبیئةعالء الدین عفیف، -1

.88-87زینة بوسالم، مرجع سابق، ص - 2

جامعة منتوري قسنطینة، كلیة العلوم االنسانیة والعلوم (، ، رسالة ماجستیر"الصحافة المكتوبة وتنمیة الوعي البیئي في الجزائر"سھام بن یحي، -3
  .119-118، ص )20015االجتماعیة، سنة 



  الفصل األول                                                                 إطار مفاھیمي حول االعالم البیئي و حمایة البیئة

40

خالصة واستنتاجات

ــــا فیــــه إطــــار مفــــاهیمي حــــول مــــن خــــالل مــــا ســــبق ذكــــره فــــي هــــذا الفصــــل    الــــذي تناولن

  :نستنتج أنالبیئةاإلعالم البیئي وحمایة

ـــي تعمــــل علــــى تفســــیر المفــــاهیم البیئیــــة وٕابرازهــــا  االعــــالم یعتبــــر مــــن أهــــم الوســــائل التـ

بشـــــكل واضـــــح، إذ تقـــــوم بتنـــــاول المواضـــــیع المتعلقـــــة والمختصـــــة بالبیئـــــة وتحلیلهـــــا وذلـــــك بهـــــدف 

ـــر الـــــوعي البیئـــــي والثقافـــــة البیئیــــــة  ـــالع النـــــاس علــــــى فـــــي المجتمـــــعنشــ ــــي اطــ ، تكمـــــن أهمیتــــــه فـ

ــي تغییــــــر أفكــــــار ســــــائدة وترســــــیخ حقــــــائق األمــــــور المتعلقــــــة با لبیئــــــة والتــــــأثیر فــــــیهم إذ یســــــاهم فــــ

.أفكار جدیدة لدیهم

ـــــد الفـــــرد  ـــكل نقطـــــة تكاملیـــــة وتفاعلیـــــة لتزوی إن الوســـــائل المختلفـــــة لإلعـــــالم البیئـــــي تشــ

ـــــق وعـــــــي  ـــي تعمـــــــل علـــــــى خلــ ـــــة بالبیئـــــــة، فهــــ ــــع بمختلـــــــف المعلومـــــــات والحقـــــــائق المتعلقــ والمجتمـــ

. ى أهمیـــــة البیئـــــة وضـــــرورة المحافظـــــة علیهـــــا وحمایتهـــــابیئـــــي لـــــدى األفـــــراد بهـــــدف التعـــــرف علـــــ

ــــد بمثابـــــــة تـــــــراث مشـــــــترك  ــــي تعـــ لـــــــذا نجـــــــد إن هنـــــــاك عالقـــــــة بـــــــین اإلعـــــــالم وحمایـــــــة البیئـــــــة التـــ

  .لإلنسانیة

ــي تمنعــــــه علــــــى أداء عملــــــه  ــي بمجموعــــــة مــــــن المعوقــــــات التــــ یصــــــطدم اإلعــــــالم البیئــــ

  .شكل واضح وسلیموغیر قادر على إیصال الرسالة اإلعالمیة البیئیة ببانتظام 
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  الفصل الثاني

السیاسة االعالمیة البیئیة في الجزائر



السیاسة اإلعالمیة البیئیة في الجزائر    : فصل الثانيال

13

  :تمهید

الجزائر من دول حدیثة االستقالل، مما أدى بها الى االهتمام بالقطاع تعتبر 

االقتصادي واالجتماعي وكل هذا من أجل الرفع باالقتصاد الوطني وتحقیق رفاهیة المواطن 

إلى أنها لم تشهد مشاكل بیئیة خطیرة في السابق ألنها لم تكن من الدول الجزائري، إضافة

یف الجهود اإلعالمیة وتوفیر أرضیة لمجال اإلعالم في المصنعة، وهذا لم یستدعي تكث

  .حمایة البیئة وكذا خدمة القضایا البیئیة

أصبحت الصحف المكتوبة تهتم بالبیئة وقضایاها إلى أن جاءت ومع مطلع التسعینات

األلفیة الجدیدة وحملت معها مجموعة من وسائل اإلعالم التي اهتمت بدورها بحمایة البیئة 

رامجها المكثفة والهادفة إلى توعیة المواطنین على أهمیة البیئیة وضرورة من خالل ب

  .المحافظة علیها

عملت الدولة جاهدة لوضع منظومة قانونیة جدیدة والتي هي عبارة عن مجموعة من 

القوانین واإلجراءات المتخذة من أجل حمایة البیئة والحد من المخاطر التي تهددها، ومن 

ول في هذا الفصل السیاسة االعالمیة البیئیة في الجزائر وفقا للمباحث خالل ما تقدم نتنا

  :التالیة

  االعالمیة البیئیة في الجزائرالسیاسةمفهوم : المبحث األول

في الجزائرتنفیذ السیاسة البیئیة جهزة أ:المبحث الثاني

واقع االعالم البیئي في الجزائر:المبحث الثالث
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السیاسة اإلعالمیة البیئیة في الجزائرمفهوم : المبحث األول

تعاني الجزائر كغیرها من الدول االخرى من أثار المشكالت البیئیة التي تنعكس 

على جمیع المجاالت لذلك تسعى الى ایجاد حلول لها من خالل تبني سیاسة اعالمیة 

توازن بیئیة واضحة المعالم للحد من تلك المشكالت وحمایة البیئة من التدهور واخالل

  .النظام البیئي

تعریف السیاسة البیئیة واهدافها:المطلب األول

.تقدیم تعریف السیاسة البیئیة واالهداف التي ترمي الیهابنقوم في هذا المطلب 

السیاسة البیئیةتعریف:الفرع االول

حزمة من الخطوط العریضة التي تعكس :  "تعرف السیاسات البیئیة على أنها

البیئیة مع تحدید مهام المؤسسات تواالجراءات التي تحدد تنفیذ االستراتیجیاالقواعد 

وذلك تحت القواعد توالوحدات المختلفة المشاركة والمسؤولة عن نتائج هذه االستراتیجیا

التشریعیة الملزمة كل هذه الجهات حیث تقوم بتوضیح أسلوب تقویم النتائج لألهداف  

  ."1اآللیاتالتي تحددها مسبقا مع توضیح

مجموعة من الطرق واإلجراءات المستخدمة من طرف : "كما تعرف أیضا على أنها

السلطات وذلك من أجل تنظیم عالقة اإلنسان بالبیئة حیث تشمل هذه العالقة كافة 

  .2"األنشطة والعملیات سواء متعلقة باإلنتاج أو االستهالك أو التوزیع أو المخلفات

الى المجاالت التي توجه المؤسسات الحكومیة أو الدولة ةوتشیر السیاسات البیئی

نحو تحسین نوعیة البیئة على المؤسسات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة، وباعتبار هذا 

                                                          
  .97صلیحة بوذریع، مرجع سابق، ص-1
، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، "توجیھ االستثمار في الجزائردور السیاسات البیئیة في "صبرینة حمود، -2

  .16، ص2014/2015جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، ، سنة 
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المجال واسع فان التركیز سینصب على استخدام تقنیات لتعزیز القدرات المشاركة 

  .1سات بیئیة فعالةوالمؤسسة لمعالجة القضایا البیئیة وذلك من خالل وضع سیا

تعتبر السیاسات البیئیة جزء من السیاسة العامة والضروریة لمستقبل أمن       

وأفضل، كما أن مهمة السیاسة البیئیة ال تنحصر فقط في معالجة األضرار البیئیة القائمة  

وٕانما تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب المشاكل البیئیة وتقلیل األخطار الناجمة عنها قدر 

إیجاد الحلول المناسبة لحل المشكالت  وتطویر االجرءات اإلمكان، كما تسعى إلى

الفعالة لحمایة صحة اإلنسان من كافة أشكال التلوث، ودور السیاسة البیئیة مرتبط 

  . 2بالثقافة البیئیة

: من خالل التعاریف السابقة الذكر یمكننا الخروج بتعریف إجرائي مفاده  

ت المختلفة التي تتخذها الدولة وفقا للقواعد أن السیاسة البیئیة عبارة عن اإلجراءا"

القانونیة والتشریعیة بهدف تحقیق حمایة البیئة والحفاظ علیها والحد من مشكالتها وتقلیل 

األخطار الناجمة عنها باستخدام تدابیر ووسائل معینة تساهم في تحقیق حمایة بیئیة فعالة 

  ".تحقیق التنمیة المستدامة وأهدافهايوبالتال

:أهداف السیاسة البیئیة:فرع الثانيال

  :داف السیاسة البیئیة حیث یمكن تلخیصها على النحو التاليهتعددت أ

ارتفاع األنشطة المؤدیة إلى تدهور موارد البیئة أو تنظیم تلك األنشطة بما یسهل 

  .معالجة مصادر التلوث وتحقیق أثاره البیئیة قدر اإلمكان

                                                          
،2013- 2012سنة ،جامعة بسكرة، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق وة، ، مذكرة ماستر غیر منشور"السیاسة البیئیة في الجزائر"فریدة بوسكار، -1

  .23-22ص 
أطروحة دكتوراه العلوم في علم االجتماع، كلیة العلوم ،"السیاسة البیئیة في الجزائر في ظل االتجاھات البیئیة العالمیة"محمود االبرش، -2

  .74، ص2017-2016اإلنسانیة واالجتماعیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، سنة 
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خطیرة كمكافحة ةوالنفایات من موارد كیمیائیإدارة سلمیة رشیدة للمخلفات -

  .1التصحر

حمایة وحفظ صحة وحیاة اإلنسان یعتبر التزاما وواجبا فهذا یجب أن یؤخذ بعین -

  .االعتبار عند القیام بأي عمل من قبل الحكومة أو المجتمع

حمایة مصادر الطبیعة كالتربة والمیاه والهواء التي تعتبر جزء رئیسیا في النظام -

  .بیئي واألساسیة الستمراریة حیاة الكائنات الحیةال

حمایة وحفظ الموارد والتراث الحضاري كالقیم الحضاریة والثقافیة واالقتصادیة -

  .2للفرد والمجتمع

دمج االهتمام بالبیئة وحمایتها في السیاسات الوطنیة وذلك عن طریق وضع -

جزء من التنمیة شاملة لصنع السیاسات البیئیة التي تعتبرتاستراتیجیا

  .3االقتصادیة

مراعات االعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة للقطاعات المختلفة وضمان الحفاظ -

على البیئة وكیفیة معالجة مشكالتها، فمهمة السیاسات البیئیة ال تنحصر في 

معالجة األضرار البیئیة فقط وٕانما یتعدى ذلك إلى المطالبة بتجنب المشاكل البیئیة 

.4والتقلیل من األضرار الناجمة عنها

  وأدوات تنفیذهامبادئ السیاسة البیئیة:الفرع الثالث

السیاسة البیئیةمبادئ)1

یواجه تطبیق السیاسات البیئیة العدید من المشاكل والصعوبات ولكي تكون هذه 

  :السیاسات ناجحة وفعالة یجب تطبیق مبادئ علمیة بسیطة والمتمثلة فیما یلي

                                                          
  .107صلیحة بوذریع، مرجع سابق، ص-1
  .76محمد االبرش، مرجع سابق، ص-2

.17صبرینة حمود، مرجع سابق، ص- 3

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، "أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة"سامیة سرحان، -4
  .19، ص2011-210جامعة فرحاث عباس سطیف، ، سنة 
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الركائز األساسیة في تطبیق السیاسات حیث یعتبر من أهم : مبدأ الملوث الدافع-

البیئیة حیث یعمل على تحمیل تكالیف التلوث المتسبب فیه أي یخل بالبیئة یدفع 

1.مقابال أو تعویضا

حیث یقتضي هذا المبدأ بأن :مبدأ تحمیل التكالیف للمستفید من حمایة البیئة-

من الحمایة من التلوث بتحمیل التكالیف المترتبة على تقدیم هذه نیقوم المستفیدو 

من قیام مشروع لمعالجة میاه الصرف الصحي في نالخدمات، مثال المستفیدو 

.2في تمویل هذا المشروعامنطقة ما یجب أن یشاركو 

یعتبر المورد الطبیعي األهم والمهم وكل شيء : مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة-

في الطبیعة حیث یعتمد علیه اإلنسان في حیاته وانجازاته ونظرا ألهمیة هذا موجود 

األوساط (تحت تسمیة 39المبدأ قد نص علیه المشرع الجزائري من خالل المادة 

حیث یهدف هذا المبدأ إلى تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة ) مجال الحمایة

ال یتجزأ من مسار التنمیة وال تأخذ الخ التي تعتبر جزء ...كالماء،الهواء، األرض

.3بصفة منعزلة وذلك لتحقیق تنمیة مستدامة

حیث یقوم هذا المبدأ على أساس تقلیل المخاطر وأسوء النتائج :مبدأ االحتیاط-

المحتملة خاصة عند التعامل مع الموارد أو التكنولوجیا لما یتم التعرف علیه بدقة 

وهو یعني الحذر 03/10بدأ حدیثا في قانون وعلى أثارها البیئیة، اعتمد هذا الم

4.من التهدیدات المتوقعة وتوفیر التقنیات المناسبة للوقایة من األضرار

یعتمد هذا المبدأ على اإلجراءات البیئیة ووسائلها :مبدأ الالمركزیة أو اإلقلیمیة-

التي یجب أن تحدد بواسطة أدنى المستوى من المستویات السلطة والتي تتناسب 

مع عالج مشكلة بیئیة معینة في منطقة معینة حیث تساعد الالمركزیة في تخفیف 

                                                          
، 43، العدد الجریدة الرسمیة، متعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو 19، المؤرخ في 03/10انون رقم ش، الق.د.ج.ج1

09، ص2003یولیو 20الصادرة بتایخ
  .2010-2009یة، ، ماجستیر في العلوم السیاس- دراسة حالة الجزائر–"دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة"غنیة ابریر، -2
  ، مرجع سابق03/10قانون -3

.، نفس المرجع03/10قانون - 4
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من مشاكل البیروقراطیة عند تنفیذ السیاسة البیئیة وبالتالي ضمان اسمرار ونجاح 

1هذه السیاسات

تكریس هذا المبدأ في القانون الدولي له تأثیر في تطویر :مبدأ العمل الوقائي-

یحث السلطات على اتخاذ إجراءات وقائیة من أجل حمایة التشریعات الوطنیة ألنه 

03البیئة قبل وقوع أي ضرر، فالمشرع الجزائري نص على هذا المبدأ وفقا للمادة  

استعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة :" والتي تنص على03/10من قانون 

البیئة اقتصادیة مقبولة ویلزم لكل شخص یمكن أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا ب

."مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف

ویعني هذا المبدأ حق المواطنین في االطالع على :مبدأ اإلعالم والمشاركة-

المعلومات والحقائق البیئیة  ومشاركتهم في اتخاذ القرارات التدابیر الالزمة 

2.والمناسبة لحمایة البیئة

:أدوات تنفیذ السیاسة البیئیة)2

البیئیة والتي ترشد الستغالل الموارد الطبیعیة ومن بین هذه األدوات تعددت أدوات السیاسة 

:نجد

األدوات التنظیمیة المباشرة :

ـــــــتخدام ـــــــیة الســــــ ــــــــریعیة مؤسســــــ ــــــر تشـــــ ـــــــوفر أطـــــــ ــــــب أن تتــــــ ـــــة یجـــــــ ـــــــ األدوات التنظیمیـ

ــــــــ ــ ـــــــة والمتمثل ــــــة البیئـــ ــــة بحمایــــ ـــــــة والمختصــــــ ـــــــــن الســــــــــلطات اإلداریـــ ـــــــــا ةالصــــــــــادرة مـ أساسـ

ـــــــون  ـــــدما تكـــــ ــــــیطرة عنـــــــ ـــتحكم والســــــ ـــــــ ـــــــود الــ ــــدعى بقیـــــ ـــــــا تــــــــ ــــــــریح كمـــــ ـــــــع والتصــــ ــــــي المنـــــ فــــــ

ــــــــن  ــــــد مــــــ ــــــــة الحــــــــ ـــــــــذه األدوات كیفیـــــ ــــــــدد هـــــ ـــــــث تحـــــ ـــــــوث، حیـــــــ ــــــــــدر التلــــــ ــــــة بمصــــ مرتبطـــــــ

ـــــــوث ـــــــي ، التلـــ ــــــــات والتــــ ــــــى عقوبــ ـــــــؤدي الــــ ـــة یـــ ـــــــ ــــق بالبیئ ــــــیم المتعلـــــــ ــــــــرام التنظــــ ــــدم احتــ فعــــــ

                                                          
  غنیة ابریر، مرجع سابق-1

.09ص . ، مرجع سابق03/10م قانون - 2
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ــــــك حســـــــب درجـــــــة اختـــــــراق  ـــــجن وذلـ ــــــى غایـــــــة الســ ــــــغ مـــــــالي الـ ــــن مجـــــــرد مبلـ ـــــــف مـــ تختل

1القانون

االدوات االقتصادیة :

ـــــــر  ـــــــوث أي تغییــــ ــــــیط االقتصـــــــــــادي الملــــ ــــــر المحـــــ ــى تغییـــــ ـــــــ ـــــــــذه االدوات الــ ـــــــدف هــ تهــــ

ــــــــة  ـــــــر فعالیــ ــــــادیة أكثـــ ـــــــعار واالســــــــــالیب االقتصــــ ـــــــق االســـ ــــــن طریـــ ــــــــالیف عــــ ــــــــاح والتكــ االربــ

ـــــــز  ــي تتمیـــــ ـــــــ ــــــــة التـــ ـــــــس االدوات القانونیــــ ـــــى عكـــــ ـــــــوث علـــــــ ـــــــــة التلـــــ ـــــي مواجهـــ ــــــــة فـــــــ ومرونــــ

ـــــــوافز ذات ا ـــــــى الحــــ ـــــــــذه االدوات علــــ ـــــــد هــ ـــــــالجمود ، تعتمــــ ــــــعى بــــ ـــــــة وتســـــ ـــــــــة المالیــــ لطبیعــ

ــــــــم  ــــــــن أهـــ ـــتحكم ومــ ـــــــ ــــــــلوب ال ــــــــى أســـ ـــــــلة علــ ـــعر مفضـــ ـــــــــــة الســـــــ ـــــــدأ األی ـــــــق مبـــ ــــــى تطبیـــ الــــ

  2:االدوات االقتصادیة نجد

بر الضرائب المدفوعات االلزامیة غیر معوضة التي بحیث تعت: الضریبة البیئیة.1

ودمج یعود ریعها الى المیزانیة العامة، تفرض الضرائب البیئیة لتعزیز مبدأ الملوث یدفع 

تكالیف اصالح االضرار في سعر المنتج  وخلق الحافز بكل من المنتجین والمستهلكین 

بتغییر النشاطات المؤثرة سابا على البیئة

مقتطعة من طرف الحكومة ازاء استخدام البیئة، وهي حقوق نقدیة: الرسوم البیئیة.2

ات الحضریة، ویحدد وتفرض الرسوم البیئیة بهدف تغطیة مجموع تكالیف التسیر للنفای

  البلغ الحقیقي للرسوم وفق مبدأ الملوث الدافع

في تشریعاتها على الجبایة البیئیة حیث عرف التشریع الجبائي في اعتمدت الجزائر

مع ادخال الرسم المتعلق باألنشطة 1992میدان البیئة انطالقا من قانون المالیة لسنة

وتوالت بعد ذلك 2000اءات الملموسة في سنة الملوثة أو الخطیرة حیث تم االتخاذ باإلجر 

  :القوانین والمراسیم المنظمة في الجبایة البیئیة وتتمثل في

                                                          
في اطروحة دكتوراه العلوم " ،حوكمة السیاسات البیئیة في الجزائر بین متطلبات البیئة الداخلیة وتاثیرات الفواعل الدولیة"حسین زاوش،   -1

  .49،ص2019-2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة العلوم السیاسیة،
  .100صالیحة  بوذریع، مرجع سابق، ص-2
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:الرسم الخاصة بالنفایات الصلبة وهي-1

 ،ـــــــة ـــــــى النفایــــــــــات المنزلیـــ ــــــــم علـــ ــــــــزون الرســ ــــــــاص المخــ ــــــــزي النقــ ــــــم التحفیــ الرســــ

ــــــــالج ـــــــطة العــــ ـــــــة بأنشـــــ ــــــــــات المرتبطـــــ ــــــــن النفایــ ــــــــاس ، مــــ ــــى االكیــــ ــــــــم علــــــــ الرســــ

.ةالبالستیكی

لقانون متضمنةالرسم المتعلق باألنشطة الملوثة أو الخطیرة في البیئة وهي رسوم -2

1والذي مكن من اعادة تثمین مبالغ من الرسم2018المالیة 

: الرسوم الخاصة باالنبعاث الجوي-3

 ،الرسم على الرسم االضافي على التلوث الجوي ذو الطابع الصناعي

)تعمیم الوقود النظیف(الوقود

الرسم الخاص بالتدفقات الصناعیة السائلة-4

الرسم االضافي على المیاه الصناعیة المستعملة -5

الرسم على العجالت-6

2.الرسم على الزیوت-7

  

  یمثل الفرق بین الضرائب البیئیة والرسوم البیئیة):1-2(الجدول رقم

  الرسوم البیئیة  الضرائب البیئیة  اوجه االختالف

لنسب مئویة تفرض وفق -  من حیث الطبیعة

  بهدف رفع االرادات

فرضها یعتمدعلى -

ارتباطها بتقدیم 

  الخدمة كمقابل لها

تعد الزامیة الدفع غیر -  من حیث الزامیة الدفع

معوضةلالشخاص 

الدفع یكون طوعیا -

وغیر الزامي وهي 

                                                          
، الصادر 76لعدد ، االجریدة الرسمیة، 2018، متضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27المؤرخ في  17/11ش، من قانون .د.ج.ج-1

  .2017دیسمبر 28بتاریخ
  
  .29، نفس المرجع ، ص17/11قانون رقم -2
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حقوق نقدیة متقطعة   الطبیعیین أو المعنوین

  من طرف الحكومیة

من حیث الخدمات 

  المقدمة

الحصول على اي عدم -

خدمة أو فائدة مقابل دفع 

  الضریبة

الحصول على عدة -

ممیزات أو خدمات 

  حكومیة

تحقیق المصالح العامة -  من حیث الهدف

  للدولة

التحكم أو تنظیم -

عدة أنواع من 

  النشاطات

تم االطالع علیهhttp://maoudou3.com: الفرق بین الضرائب والرسوم، نقال عن الموقع:المصدر

  .10:00على الساعة 05/12/2019یوم 

تشمل مختلف وسائل االعالم المتمثلة في البرامج : األدوات التعلیمیة والتثقیفیة

التلفزیونیة واالذاعة وشبكات التواصل االجتماعي والتي تسعى الى جذب الجمهور 

والقضاء على مخاطر التلوث وأنواعه وكل ما یهدد وتوعیته بضرورة الحفاظ على البیئة 

سالمة البیئة، فتعتبر حمایة البیئة وصیانتها من مسؤولیة المؤسسات التعلیمیة والمنظمات 

  1.الغییر حكومیة والجمعیات البیئیة

عدة تشریعات اهتمت الدولة الجزائریة بالسیاسة البیئیة منذ االستقالل حیث صدرت 

1983السبعینات لتأتي سنة ةتظهر في مرحلوبدأت البوادر التشریعیة، تتعلق بحمایة البیئة

این تم اصدار قانون حمایة البیئة وتعتبر هذه المرحلة نقطة تحول هامة الى أن جاء دستور 

الذي تبنى توجهات جدیدة في مختلف المجاالت وكرس الحمایة القانونیة للبیئة، ومع 1989

لمتعلق بحمایة ا03/10استمرار االهتمام الدولي بحمایة البیئة صدر في الجزائر قانون 

2.مبادئ وأهداف تجسد حمایة أفضل للبیئةوالمتضمنالبیئة في اطار التنمیة المستدامة  

                                                          
.48حسین زاوش مرجع سابق، ص- 1

  . 121- 117حسین زاوش، مرجع سابق، ص ص-2
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)أبعادها ومصادرها(البیئیةالسیاسة اإلعالمیة: المطلب الثاني

  نقوم في هذا المطلب بتعریف السیاسة االعالمیة مع التطرق الى أبعادها ومصادرها

اإلعالمیةتعریف السیاسة: الفرع االول

هناك عدة تعاریف مقدمة للسیاسة اإلعالمیة وذلك بتعدد الباحثین والمفكرین فهناك من 

  :یراها على أنها

مجموعة من المبادئ والقواعد والخطوط العریضة التي توضح لتوجیه نظام "

األساسیة التي انبثقت من االیدلوجیا السیاسیة والظروف االتصال حیث تتناول األمور

  ."ئعة فیهواالجتماعیة للمجتمع والقیم الشااالقتصادیة

  :كما عرفها فریق أخر على أنها

مجموعة من القوانین والقرارات التي تخدم المجتمع وذلك عن طریق تحسین مجموعة "

من المبادئ التي تتوصل إلیها الحكومات وذلك في ایطار دیمقراطي حیث تتحدد به 

  1."عیل وتطور اإلعالماألسالیب والغایات من اجل تف

  

  :كما عرفت السیاسة اإلعالمیة على أنها

مجموعة من القوانین والمعایر التي تحكم وتضبط نشاط المؤسسة أو الهیئة في مجال "

التواصل واإلعالم، فهناك البعض وصفو السیاسة اإلعالمیة على أنها أقرب من الفن 

التدبیر والمرونة نظرا لتقاطع الكثیر من الدبلوماسي شدید التشابك والتعقید فهو یحتاج إلى

                                                          
مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، العدد ،"2015-1990تطور السیاسة االعالمیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة "صبیحة بخوش،   -1

  .58، ص2016، مارس23
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القطاعات واألفكار في إدارةاإلعالم واالتصال وذلك لتأثیر اإلعالم الواسع على قطاعات 

  1."عریضة من الجماهیر

فالسیاسة اإلعالمیة تتمثل في تلك القوانین التي تحكم المؤسسات الناشطة في مجال 

  .تأثیرها على المجتمعات بمختلف شرائحهاالتصال واالعالم من خالل ادارتها بهدف 

مجموعة من المبادئ والمعاییر والقواعد التي "منظمة الیونسكوالسیاسة اإلعالمیة حسب 

تحكم وتوجه سلوك األنظمة اإلعالمیة والتي عادة تستق من شروط االیدولوجیا السیاسیة 

  2."والقیم التي تركز علیها

  :اإلعالمیة نخرج بتعریف إجرائي متمثل في أنمن خالل التعاریف المقدمة للسیاسة 

السیاسة اإلعالمیة هي تلك القرارات والقوانین الصادرة من الدولة والهادفة إلى تحقیق " 

االتصال الفعال في المجتمع من خالل تطویر العملیة اإلعالمیة وجعلها نشاط ایجابي 

  ".داخل المجتمع

  اإلعالمیةالسیاسة أبعاد ومصادر:الفرع الثاني  

  3:السیاسة اإلعالمیة كما یليومصادر یمكن تلخیص أبعاد 

الوظیفة االجتماعیة للوسیلة اإلعالمیة في االیطار الذي یحدد : البعد االتصالي

.السیاسي واالجتماعي للدولة

المتعلق بالتكوین السكاني والدیمغرافي للجمهور ومؤشرات : البعد االجتماعي

اتجاهاته المستقبلیة 

نشاط اإلعالمي الیتناول القوانین واألنظمة التي تحكم : البعد التشریعي

.واالنطالق نحو األهداف المحددة

                                                          
                      21:00جویلیة على الساعة 09، تم االطالع علیھ بتاریخ السیاسة االعالمیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائرینحسن خلیفة، -1

  ./http://elbassair.org/2281نقال عن الموقع 
  .،مرجع سابقصبیحة بخوش-2
10:15على الساعة 2019جویلیة 10تم االطالع علیھ بتاریخ ،2007ینایر15، أھمیتھا-السیاسة االعالمیة مفھومھا أبعادھاحكیم الیمن،-3

                                                   http://www.almethaq.net/newsنقال عن الموقع 
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تناول اإلجراءات والنظم التي یجب تتبعها لضمان وذلك ی: البعد االقتصادي

.اقتصادیات التشغیل والموازنة بین المدخالت والمخرجات وتسییر الموارد

ـــــــوجي ـــ ــــــد التكنول ــــــــد: البعــــ ـــــــوث یعتمــ ـــــــائج البحـــ ــــــــات ونتـــ ـــــــوفیر المعلومــ ـــــى تـــ علـــــ

.والتسهیالت لمواجهة ومقاومة الضغوط من الجهات المنتجة

  1:في تتمثلأما مصادرها 

یحدد نطاق الحریات العامة ومن بینها حریة التعبیرالذي : الدستور.

 القوانین المنشئة للمؤسسات اإلعالمیة والتي تنظم حركتها العامة واللوائح

تتناول جوانب النشاطات اریة التنظیمیة التي دالتفسیریة والقرارات اإلوالمذكرات 

.الوثائق الصادرة عن الهیئة اإلعالمیة التي تحدد سیاستها وجوانبهااإلعالمیة،

لعلمیة للنشاط اإلعالميت رصد الممارسا.

تعریف السیاسة اإلعالمیة البیئیة: الفرع الثالث  

للبیئة باعتبارها ذلك الوسط الذي یعیش فیه االنسان أعطت الدولة الجزائریة أهمیة 

والمحیط الذي یجب المحافظة علیه من خالل تبنیها سیاسة اعالمیة بیئیة هادفة الى تحقیق 

  .حمایة بیئیة فعالة

تناوله في المطلب االول ومن خالل التعاریف التي تم تقدیمها من خالل ما تم ف

االعالمیة تمكننا من الوصول الى تقدیم تعریف للسیاسة االعالمیة للسیاسة البیئیة و السیاسة 

  :البیئیة وهي كاالتي

تعتبر السیاسة االعالمیة البیئیة تلك االجراءات والقواعد القانونیة التي تتخذها     

الدولة بهدف تطویر وتوجیه نظام االتصال في المؤسسات الناشطة في هذا المجال بهدف 

                                                          
.حكیم الیمن، نفس المرجع- 1
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ت البیئیة وضبط سلوك االنسان من خالل تحسیسه وتوعیته بأهمیة البیئة تنفیذ االستراتجیا

  1.وفقا للقوانین والتشریعات المعمول بها

فالسیاسیة االعالمیة البیئیة تعتمد على مجموعة من الوسائل والطرق واالجراءات 

بسن المختلفة لتغییر سلوكیات الفرد القائمة داخل المجتمع تجاه بیئته بحیث تقوم الدولة

قوانین خاصة تتعلق باالعالم البیئي والحق في االطالع على المعلومات والحقائق البیئیة 

  .مما یجعل االفراد واعیین بما یحدث في بیئتهم

تبنت الدولة الجزائریة سیاسة اعالمیة بیئیة وهذا ما یتضح من خالل القوانین والتشریعات 

في الحصول على المعلومات البیئیة  وما التى تم اصدارها والتي تنص على حق المواطنین

تعاني منه من مشاكل، فهي تقوم بتطویر االجهزة االعالمیة البیئیة التي تقوم بمهام  حمایة 

البیئة وصیانة مواردها بحیث تقوم بتنظیم األنظمة والممارسات التي تؤدي الى  التدهور 

، وذلك من خالل اعالم الجمهور البیئي من خالل معالجة مصادر التلوث والتخفیف من أثاره

بكل المشاكل البیئیة بهدف خلق ثقافة بیئیة، وبهذا نجد المشرع خصص ضمن أحكام 

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة فصال كامال یحدد القواعد 03/10القانون 

  2.المتعلقة بالحق في اإلعالم

یة بیئیة هادفة نحو تحسین الوضع البیئي فالدولة الجزائریة قامت برسم سیاسة إعالم

الجزائري  من خالل المنظومة القانونیة والتشریعیة الذي تم فیه إدراج اإلعالم كمبدأ من 

  . مبادئ السیاسة البیئیة وٕاشراك المواطنین في اتخاذ القرارات والتدابیر الالزمة لحمایة البیئة 

  

  

                                                          
.حسن خلیفة، مرجع سابق  - 1

، 43:، الجریدة الرسمیة العدد2003جویلیة 19، متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ بتاریخ 03/10ش، قانون .د.ج.ج-2
  .2003جویلیة 20الصادر بتاریخ 
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یاسة البیئیة في الجزائراألجهزة المكلفة بتنفیذ الس: المبحث الثاني

تعتبر النصوص القانونیة وحدها غیر كافیة لتنظیم أي مجال من مجاالت الحیاة ما 

لم یتم تزویدها بأجهزة ذات فعالیة ومتحكمة في القضایا البیئیة، حیث نجد العدید من 

الهیأت أو األجهزة الرسمیة والغیر الرسمیة المكلفة بحمایة البیئة سواء على المستوى 

المحلي والتي لها دور فعال في ارساء الثقافة البیئیة في المجتمع المركزي أو على المستوى 

المركزیة تالهیئا:المطلب االول

عرف قطاع البیئة في الجزائر تشكیالت عدیدة ومختلفة، فمنذ نشأة أول هیئة مكلفة 

لم یعرف هذا القطاع االستقرار الهیكلي إلى أن تم استحداث أول 1974بحمایة البیئة سنة 

وعدم االستقرار هذا أدى إلى كتابة الدولة للبیئة، والمتمثل في 1996هیكل حكومي عام 

ل النشاط البیئي مما أثر سلبا في تطبیق سیاسة بیئیة واضحة إضفاء حالة عدم تواص

  .المعالم

التطور التاریخي لألجهزة المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر: الفرع األول

المؤرخ في 74/56أنشأت اللجنة بموجب المرسوم رقم:اللجنة الوطنیة للبیئة  -أ

، یتكون من لجان مختصة مكلفة بمهام البیئة تقوم بتقدیم اقتراحات حول 12/07/1974

، تم حل هذا المجلس بموجب 1المكونات الرئیسیة للسیاسة البیئیة للهیأت العلیا للدولة

وزارة الراي لى تم تحویل مصالحه ا15/08/1977المؤرخ في 77/119المرسوم 

  2األراضي وحمایة البیئةواستصالح

تحویل مصالح المدیریة العامة للبیئة الى كتابة الدولة والغابات واستصالح االراضي

أنشئ لدى هذه الكتابة مدیریة مركزیة تحت اسم مدیریة المحافظة على 1981في عام 

الحدائق والمجمعات الطبیعة وترقیتها والمكلفة بالمحافظة على التراث الطبیعي ك

                                                          
  .127ش، مرجع سابق، صحسین زاو-1
  .175العربي بوعمامة، ص -2
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، وبعد ذلك 81/49الطبیعیة والحیوانات والموارد البیولوجیة الطبیعیة بموجب المرسوم 

،وتم 1984أسندت المهام المتعلقة بالبیئة إلى نائب الوزیر المكلف بالبیئة والغابات عام 

ضي تحویل المصالح المتعلقة بحمایة البیئة من كتابة الدولة والغابات واستصالح األرا

المؤرخ سنة 12-84وذلك بموجب المرسوم 1984عاموزارة الراي والبیئة والغاباتإلى 

، عملت هذه الهیئة على التكفل بالمشاكل البیئییة حیث توصلت الى اعداد 1984

تم تحویل 1988، وفي عام 1عمل تناول العدید من التدابیر للحد من انتشار التلوث

كانت بعض االختصاصات . والبیئةوزارة الداخلیة مصالح البیئة من وزارة الراي إلى

التابعة لمصالح البیئة والمتعلقة بحمایة البیئة ألحقت بوزارة الفالحة ووزارات ذات سیادة 

  2وأصبحت كلمة البیئة مدرجة ضمن تسمیتها الرسمیة

بالبحث تحویل اختصاصات البیئة من وزارة الداخلیة إلى كتابة الدولة المكلفة

أحدثت لدى كتابة الدولة للبحث العلمي مدیریة ضمت كل 1992في عام:العلمي

تم إلغاء كتابة الدولة للبحث العلمي وٕالحاق 1993المصالح السابقة وفي عام 

  10المؤرخ في 235-93االختصاصات البیئیة بوزارة الجامعات بموجب المرسوم رقم 

  19933فیفري 

 الداخلیة والجماعات المحلیةإلحاق مهمة حمایة البیئة بمصالح وزارة

تم منح ،باعتبارها وزارة قویة متواجدة على المستوى المركزي والمحلي: والبیئة

قطاع البیئة عنایة أكبر منذ إلحاقها بالوزارة وذلك بإنشاء المدیریة العامة للبیئة 

المؤرخ 284- 94بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 1994سنة 

.19944أوت10في

                                                          
127حسین زاوش، نفس المرجع، ص- 1

تر في القانون اإلداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي ماس، مذكرة "اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر"محمد خروبي،-2
  .18،  ص2013-2012مرباح ورقلة، سنة 

  .128زاوش، مرجع سابق، صحسین -3
المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة   1994-08-10المؤرخ في 248-47المرسوم التنفیذي رقم .ش.د.ج.ج-4

  20من المرسوم، ص01المادة 1994-08-10الصادرة بتاریخ 53العدد الجریدة الرسمیةوالبیئة واإلصالح اإلداري، 
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بموجب المرسوم 1996تم إنشاءها عام :كتابة الدولة المكلفة بالبیئة-ب        

، وقد وضع 1والمتعلق بتعیین أعضاء الحكومة05/01/1996المؤرخ في 01/96التنظیمي 

تحت وصایة هذه الكتابة المدیریة العامة للبیئة التي أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الكتابة نوعا من االستقرار مما انعكس على فعالیتها ، عرفت 12/04/1995في 107/95

واستحداث مفتشیات البیئة على المستوى 1996إذ تم اعتماد مخطط وطني للبیئة سنة 

  ،2المحلي

تعتبر الوزارة مستقلة لقطاع البیئة، أنشأت :وزارة مكلفة بتهیئة اإلقلیم والبیئة- ج       

تعتبر الوزارة السلطة الوصیة 07/01/20013في المؤرخ 01/09بموجب المرسوم التنفیذي 

على القطاع بحیث تقوم بتسییره وفرض الرقابة السلمیة على مختلف المدیریات الوالئیة للبیئة 

لضمان تحقیق األهداف المسطرة والمرغوبة من التشریع البیئي وكذلك تحقیق التوازن بین 

البیئیة ذات الطابع الوطني، تم إعادة  الخصوصیات الجغرافیا والبیئیة لكل منطقة والقضایا

تسمیة الوزارة لتصبح وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة وهذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، تم إدماج قطاع السیاحة مع 4بعد التعدیل الحكومي2002جوان 17المؤرخ في 02/208

2007جوان 04خ فيالمؤر 07/173البیئة في وزارة واحدة ووفق المرسوم الرئاسي رقم 

، أعیدت الصیاغة إلى وزارة التهیئة العمرانیة 5وهي وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة

والبیئة مجددا وتم فصل قطاع السیاحة عن البیئة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم

ومن بعد ذلك تم .20126والتي امتدت إلى غایة 2010ماي 28المؤرخ في 10/149

                                                          
01:العددالجریدة الرسمیة ، متضمن تعیین أعضاء الحكومة، 1996جانفي 05المؤرخ في 01-96ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج-1

  .1996جانفي 07الصادرة في 
، 2017سان، جویلیة تلمدرسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقای،"اآللیات القانونیة لحمایة البیئة  في الجزائر" یحي وناس،-2

  .16-15ص
، متضمن تنظیم األجھزة المركزیة في وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة، 2001-01- 07المؤرخ في 09-01ش، المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-3

  .14/01/2001العدد الصادر في الجریدة الرسمیة
الصادرة 42:العددالجریدة الرسمیةضمن تعیین أعضاء الحكومة، ، مت2002جوان17المؤرخ في 02/208ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج-4

  .2002جوان18بتاریخ 
37.العدد الجریدة الرسمیة، متضمن تعیین أعضاء الحكومة،2007جوان 04المؤرخ في 07/173ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج-5

  .2007جوان 07الصادر بتاریخ 
الصادر 36:العددالرسمیةالجریدة، متضمن تعیین أعضاء الحكومة،2010ماي 28المؤرخ في 10/149د، المرسوم الرئاسي رقم .ش.ج.ج-6

  .2010ماي 30بتاریخ 
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دة تسمیة الوزارة مع إضافة المدینة لتصبح بعد ذلك وزارة تهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة إعا

وبعد ذلك تم دمج مدیریة المدینة لوزارة السكن 12/3261بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2013الذي تم فیه التعدیل الحكومي سنة 13/3122والعمران بموجب المرسوم الرئاسي 

  ".وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة"وأصبحت التسمیة 

تم دمج كل من وزارة الموارد المائیة ووزارة البیئة في : وزارة الموارد المائیة والبیئة) د    

  15/1253وزارة واحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تم تغییر اسم الوزارة بموجب التغییر الحكومي :وزارة البیئة والطاقات المتجددة) ه   

الذي أجراه الرئیس السید عبد العزیز بوتفلیقة وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 

17/1804.

  یمثل التطور التاریخي لالجهزة المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر): 2-2(الجدول رقم 

  التسمیة  السنة

  اللجنة الوطنیة للبیئة  1974

  وزارة الراي واستصالح االراضي وحمایة البیئة  1977

  كتابة الدولة للغابات  1981

  وزارة الراي للبیئة والغابات  1984

  وزارة الفالحة  1988

  كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي  1992

  وزارة الجامعات  1993

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  1994

  وتهیئة االقلیم والبیئة والعمرانوزارة االشغال العمومیة   1999

                                                          
49: العددالجریدة الرسمیة، متضمن تعیین أعضاء الحكومة،2012سبتمبر 04المؤرخ في 12/326ش، المرسوم الرئاسي رقم.د.ج.ج-1

  .2012سبتمبر09الصادر بتاریخ 
مؤرخة 44:العددالرسمیةالجریدة، متضمن تعین أعضاء الحكومة،2013سبتمبر11المؤرخ في 13/312ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج-2

  .2013سبتمبر 15في 
  .2015ماي 18، الصادرة بتاریخ 25دالعدالجریدة الرسمیة متضمن تعیین أعضاء الحكومة، 15/125ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج-3
، الصادر 31العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن تعین أعضاء الحكومة، 2017ماي 25المؤرخ في 17/180ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج-4

  .2017ماي 28بتاریخ 
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  وزارة تهیئة االقلیم والبیئة  2001

  وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة  2002

  وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة  2007

  وزارو التهیئة العمرانیة والبیئة  2010

  وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة  2012

  العمرانیة والبیئةوزارة التهیئة   2013

  وزارة الموارد المائیة والبیئة  2015

  وزارة البیئة والطاقات المتجددة  2017

من اعداد الطالبتین باالعتماد على المراسیم الرئاسیة الصادرة في الجریدة الرسمیة :المصدر

  للجمهوریة الجزائریة

  دور وزارة البیئة والطاقات المتجددة:الفرع الثاني

الوزارة منتتكون 

وهو المسؤول األول في وزارته، یقوم بمتابعة وتطبیق السیاسة البیئیة وفقا :الوزیر-

للقوانین والتنظیمات المعمول بها ویتولى إعداد االستراتجیات الوطنیة في المجال البیئي 

  1والطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة

والتعبئة والتربیة واإلعالم في مجال البیئة باالتصال یبادر بالبرامج ویطور أعمال التوعیة 

  2مع الشركاء المعنیین

  التي تتكون من:الوزارة-

ـــــــیم العــــــــــام : األمــــــــــین العــــــــــام- ــــــب التنظـــ ــــه مكتــــ ــــق بــــــ ــــــــات ویلحــــــ ـــــــدیران دراســ ــــــــاعده مـــ یســ

  .والمكتب الوزاري لألمن الداخلي للوزارة

                                                          
یدة ، المحدد لصالحیات وزیر البیئة والطاقات المتجددة، الجر2017دیسمبر 25المؤرخ في 17/364ش، المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-1

  .10-08، ص 2017دیسمبر 25، الصادر بتاریخ 74الرسمیة، العدد 
.، نفس المرجع17/364من المرسوم التنفیذي رقم - 2
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یكلفون بتحضیر نشاطات یساعده ثمانیة مكلفین بالدراسات والتلخیص : رئیس الدیوان-

الوزیر وتنضیمها في مجال مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة واالتصال والعالقات مع 

  .أجهزة اإلعالم والحركة الجمعویة والمواطنین

التي تكلف بمراقبة وتفتیش تطبیق التشریع والتنظیم المعمول به، المفتشیة العامة-

االستعمال األمثل والرشید للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البیئة 

  1والطاقات المتجددة

  :هیاكل فرعیة تتمثل  في مدیریات وهي كاآلتيالوزارة كما تضم 

المدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامة

ریة تطویر الطاقات المتجددة وترقیتها وتثمینهامدی

مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة والمنازعات

مدیریة التعاون  

مدیریة الموارد البشریة والتكوین والوثائق

2مدیریة التخطیط والمیزانیة والوسائل.  

وفي بحثنا هذا نركز على المدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامة والتي تتمثل 

صالحیتها في المبادرة بالدراسات االستشرافیة وٕاعداد التقریر الوطني حول البیئة والتنمیة 

المستدامة، كما تبادر بإعداد كل دراسة وبحث للتشخیص والوقایة من التلوث واألضرار 

الحضري والصناعي وكذلك القیام بترقیة أعمال التحسیس والتربیة في السیما في الوسط 

مدریات التي تتفرع إلى مدریات 06مجال البیئة والتنمیة المستدامة، تضم هذه المدیریة 

والتي مدیریة التوعیة والتربیة والشراكة لحمایة البیئة: فرعیة ومن بین هذه المدریات نجد

  : مدیریتینتتفرع إلى
                                                          

، یتضمن تنظیم المفتشیة العامة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة، 25/12/2017، المؤرخ في 17/366ش، المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-1
  .21، ص25/12/2017، الصادر بتاریخ 74العدد الجریدة الرسمیة،

، متضمن تنظیم االذدارة المركزیة لوزارة البیئة والطاقات المتجددة، 2017دیسمبر 25المؤرخ في 17/365ش، المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-2
  .10، ص2017دیسمبر 25، الصادر بتاریخ 74، العدد الجریدة الرسمیة
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تقوم بالمشاركة مع القطاعات المعنیة في : ة الفرعیة للتوعیة والتربیة البیئیةالمدیری-1

األعمال والبرامج حول التربیة البیئیة في الوسط الشبابي ومیدان التوعیة واإلعالم البیئي 

من أجل تعدیل السلوك والتوعیة واإلعالم بأهمیة قضایا البیئة، تقوم بإعداد برامج التوعیة 

تربیة البیئیة للقطاع وتنفیذها، تقوم بترقیة التكوین في مجال الحرف البیئیة، واالتصال وال

تبادر بأعمال تحسیسة وتربویة هادفة ومستدامة  وتساهم باالتصال مع الهیاكل 

1.والقطاعات المعنیة في اعداد النصوص التشریعیة

ة وتنفیذ جمیع أعمال تقوم المدیریة بترقی:المدیریة الفرعیة للشراكة من اجل حمایة البیئة-2

2.الشراكة مع الجماعات المحلیة والهیأت العمومیة والجمعیات في میدان حمایة البیئة

والتنمیة المستدامةیمثل الهیكل التنظیمي للمدریة العامة للبیئة): 1-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
.15، مرجع سابق، ص17/365المرسوم التنفیذي رقم - 1

.16، نفس المرجع، ص- 2

مدیریة الحمایة و 

على المحافظة

التنوع البیولوجي 

واالنظمة

االیكولوجیة

مدیریة 

التغییرات 

المناخیة

تقییم مدیریة

الدراسات البیئیة

حمایة البیئةالمدیریة الفرعیة للشراكة من أجل البیئةالمدیریة الفرعیة للتوعیة والتربیة

العامة للبیئة والتنمیة المستدامة المدیریة

مدیریة 

السیاسة 

یةالحضر 

مدیریة 

السیاسة 

الصناعیة

مدیریة التوعیة 

والشراكة لحمایة 

البیئة



  السیاسة االعالمیة البیئیة في الجزائر                                                              ثانيالفصل األ

33

، متضمن تنظیم المفتشیة العامة 25/12/2017المؤرخ في 17/365من إعداد الطالبتین باالعتماد على المرسوم الرئاسي رقم : المصدر

  .25/12/2017، الصادر بتاریخ 74لوزارة البیئة والطاقات المتجددة، الجریدة الرسمیة العدد

الهیأت التابعة للوزارة: الفرع الثالث

:تتمثل هذه الهیأت في

یعتبر المجلس هیئة استشـاریة حیـث یعتمـد علـى :المجلس األعلى للبیئة والتنمیة المستدامة)1

ــى غـــرار قطـــاع البیئـــة، كمـــا یقـــوم باالهتمـــام بالجوانـــب  التشـــاور بـــین القطاعـــات األخـــرى علـ

94/465المســتدامة ودراستها،أنشــأ بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم المتعلقــة بالبیئــة والتنمیــة 

تهــدف أساســا هــذه الهیئــة إلــى تحدیــد الخیــارات اإلســتراتجیة الكبــرى . 25/12/19941بتــاریخ

لحمایـة البیئــة وترقیـة التنمیــة مـن خــالل االعتمـاد علــى األطـراف المعنیــة والقطاعـات األخــرى 

  .2اوترقیتهالهادفة بدورها إلى تحقیق التنمیة 

بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأ:المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة)2

، وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة 02/115

واالستقالل المالي یخضع للقانون اإلداري في عالقته مع الدولة، یقوم بمهمة وضع شبكة 

  3ة األوساط الطبیعیة وتسیرهاودراسرصد وقیاس التلوث

، تعتبر 02/175تم استحداثها بموجب المرسوم التنفیذي :الوكالة الوطنیة للنفایات) 3  

الوكالة مؤسسة وطنیة ذات طابع صناعي تجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل 

صایة اإلداریة من المالي تخضع للقانون اإلداري في عالقتها مع الدولة، تسیر وفق لنظام الو 

، تقوم بتطویر نشاطات فرز النفایات ومعالجتها، تقدیم 4طرف الوزیر المكلف بالبیئة

المساعدات للجماعات المحلیة في تسیر النفایات، المبادرة بإنجاز الدراسات واألبحاث 

                                                          
.19/11/1988:، الصادرة بتاریخ46، العدد الجریدة الرسمیة، 94/465ش، المرسوم الرئاسي رقم .د.ج.ج  - 1

  .127محمود االبرش، مرجع سابق، ص-2
، ةالجریدة الرسمیللبیئة والتنمیة المستدامة، ، یتضمن إنشاء المرصد الوطني2002أفریل 03، مؤرخ في 02/115المرسوم التنفیذي رقم -3

  .2002، 22العدد 
، ، سنة 01، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر "الھیات اإلداریة المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر"سھام بن صافیة، -4

  .45، ص )2010-2011
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والمشاریع التجریبیة والمشاركة في انجازها، نشر المعلومات العلمیة والتقنیة وتوزیعها، 

1المبادرة ببرنامج التحسیس واإلعالم والمشاركة في تنفیذها

هو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع : المركز الوطني لتنمیة الموارد البیولوجیة)3

، یكلف باقتراح حفظ الموارد 2002بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، أنشأ سنة 

تفعیل برامج تحسیس المجتمع المتعلقة البیولوجیة الوطنیة باشتراك القطاعات المعنیة، 

  2بحفظ التنوع البیولوجي

تعتبر المحافظة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع :المحافظة الوطنیة للساحل)4

تعمل بحمایة ، 3بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي تسعى لحمایة الساحل وتثمینه

تقدیم المساعدات وجیة التي توجد فیها، ة االیكولوتثمین الساحل والمناطق الساحلیة واألنظم

للجماعات المحلیة، ترقیة البرامج اإلعالمیة وتحسیس الجمهور على الفضاءات الساحلیة

تللحفاظ واالستعمال الدائم للمناطق الساحلیة وتنوعها البیولوجي، للحفاظ على التوازنا

.4الطبیعیة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لترمیمها  وٕاعادة تأهیلها

05/375رقمالوكالة بموجب المرسوم التنفیذي أنشأت :الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة)5

، تعتبر مؤسسة عمومیة ذات الطابع اإلداري تتمتع 2005سبتمبر 26المؤرخ في 

تكلف بالقیام بأنشطة اإلعالم  والتحسیس، إعداد ، 5الشخصیة المعنویة واالستقالل الماليب

دوریا تقریر حول التغییرات المناخیة، تنسیق األنشطة القطاعیة في میدان التغییرات 

المناخیة والسهر على التعاون مع المیادین البیئیة خاصة في مجال المحافظة على التنوع 

                                                          
الجریدة ، متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمھا وعملھا، 2002مایو 20رخ في المؤ02/175ش، المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-1

  .2002، الصادر في 37العدد الرسمیة،
الجریدة ، یتضمن إنشاء مركز تنمیة الموارد البیولوجیة وتنظیمھ وعملھ، 2002نوفمبر 11، مؤرخ في 02/371المرسوم التنفیذي رقم -2

  .2002نوفمبر 13،الصادر بتاریخ 74العدد الرسمیة
، الجریدة الرسمیة، متضمن إنشاء المحافظة الوطنیة للساحل، 2004أفریل 13المؤرخ في 04/113ش، من المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-3

  .26، ص2004أفریل 21الصادر بتاریخ 25العدد 
.، نفس المرجع04/133المرسوم التنفیذي رقم - 4

، متضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتغییرات المناخیة وتحدید 2005.سبتمبر 26المؤرخ في 05/375ش، من المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-5
  68، ص2005أكتوبر 05، الصادر بتاریخ 67، العدد ىالجریدة الرسمیةمھامھا وضبط كیفیات تنضیمھا وسیرھا، 
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وكل األشغال المرتبطة البیولوجي ومكافحة التصحر، ترقیة كل الدراسات واألبحاث

  1بموضوعها والمشاركة فیها

في 02/263أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم : المعهد الوطني للتكوینات البیئیة)6

بهدف 2012أفریل 11في 12/174المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 17/08/2002

، وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري 2تعزیز اإلطار المؤسساتي لتنفیذ السیاسة البیئیة

، من مهامه منح تكوین وتخصص في المجال البیئي إلى كل المتدخلین سواء 3وصناعي 

.4أو الخواص، ترقیة وتطویر التربیة البیئیة وتطویر أعمال التحسیس بالبیئةنالعمومیی

  األجهزة الالمركزیة المكلفة بتنفیذ السیاسة البیئیة: المطلب الثاني

طرق في هذا المطلب إلى األجهزة الالمركزیة المكلفة بحمایة البیئیة في الجزائر نت

  والمساهمة في تنفیذ السیاسة البیئیة

البیئةمدیریات: الفرع األول

لوالئي حیث تضمنها المرسوم اتمثل وزارة البیئة بمدیریات البیئة للوالیات على المستوى 

متضمن إحداث مفتشیة للبیئة في 17/12/2003المؤرخ في 03/494التنفیذي رقم 

، تم تنظیم هذه المدیریات في مصالح ومكاتب یسیرها المدیر الذي یعین بموجب 5الوالیات

مرسوم بناء على اقتراح الوزیر األول المكلف بالبیئة الذي یقوم بمراقبة القوانین والتنظیمات 

منصوص علیها قانونا على المستوى المتعلقة بحمایة البیئة عن طریق تسلیم التراخیص ال

  6المحلي

                                                          
.، نفس المرجع05/375المرسوم التنفیذي رقم   - 1

المؤرخ في 02/263، متمم المرسوم التنفیذي رقم 2012أفریل 11المؤرخ في 12/174ش، من المرسوم التنفیذي رقم ..د.ج.ج-2
  .16، ص2012أفریل 22الصادر بتاریخ 23العدد ةالجریدة الرسمی، متضمن إنشاء المعھد الوطني للتكوینات البیئیة، 17/08/2002

، الجریدة الرسمیة، متضمن إنشاء المعھد الوطني للتكوینات البیئیة، 17/08/2002المؤرخ في 02/263ذي رقمش، المرسوم التنفی.د.ج.ج-3
  .10، ص18/08/2002، الصادر بتاریخ 56العدد 

  ..، نفس المرجع02/263المرسوم التنفیذي رقم -4
، الجریدة الرسمیةاث مفتشیة للبیئة في الوالیات، ، متضمن إحد17/12/2003المؤرخ في 03/494ش، من المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج-5

  05، ص2003دیسمبر21، الصادر بتاریخ80العدد
  .48-47صمرجع سابق،سھام بن صافیة، -6
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تكلف المدریات البیئیة باتخاذ كل التدابیر الرامیة إلى تحسین اإلطار المعیشي، منح 

الرخص والحرص على احترام التنظیمات والقوانین المتعلقة بالبیئة، تقدیم االقتراحات التي من 

ة البیئة، التنسیق مع مختلف هیأت شأنها ترقیة اإلطار التشریعي والتنظیمي المتعلق بحمای

الدولة التخاذ اإلجراءات الكفیلة بضمان حمایة البیئة من كل أشكال التدهور، التلوث، حمایة 

  1التنوع البیولوجي، القیام بعملیات التوعیة واإلعالم والتربیة البیئیة

ة اقتراح تدابیر خاصة للمحافظة على الودیان واألراضي الفالحیة في إطار حمای

السواحل ، كما تقوم مدیریة البیئة بتدعیم عملیة التحسیس والتوعیة ونشر الثقافة البیئیة 

عن طریق إحیاء األیام العالمیة المتعلقة بالبیئة باعتبارها وسیلة لتدعیم القاعدة القانونیة 

من طرف المجتمع المدني وفتح األبواب لكل المواطنین من أجل المساهمة في صنع 

  . 2لى المستوى المحليالقرارات ع

  المفتشیات البیئیة: الفرع الثاني

، وهي مكلفة 1996عام 96/59أنشأت المفتشیة البیئیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تحسین بضمان تنسیق المصالح الخارجیة لإلدارة البیئیة واقتراح كل التدابیر من شأنها 

جهویة التي تكلف بتنفیذ أعمال تشمل المفتشیة خمس مفتشاتفاعلیتها ودعم نشاطها، 

التفتیش والمراقبة المحولة للمفتشیة العامة للبیئة حسب ما نص علي المرسوم التنفیذي رقم 

  17/12/20033المؤرخ في 03/493

مهام المفتشیة 96/59من المرسوم التنفیذي رقم ) 2، 3، 4(حددت أحكام المواد 

واألعمال التي تباشر مصالح البیئة  وتقوم التي تقوم دوریا بتدابیر المراقبة والتفتیش

بالزیارات التفتیشیة لكل منشأة یحتمل أن تكون خطر على البیئة أو على الصحة العمومیة 

كما تجرى تحقیقات یكون غرضها تحدید األسباب وتقویم األضرار وتحدید المسؤولیات 

                                                          
، الصادر 57، یتضمن تنظیم مدیریات البیئة للوالیات، الجریدة الرسمیة، العدد 2007ماي 28ش، قرار وزاري مشترك مؤرخ في .د.ج.ج-1

  .22،ص200سبتمبر 16بتاریخ 
  .49سھام بن صافیة، نفس المرجع، ص-2.

.177بوعمامة، مرجع سابق، ص  - 3
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ث التلوث التي یحتمل أن وتسهر على المراجعة الدوریة  ألجهزة اإلنذار والوقایة من حواد

  .1تصیب البیئة والصحة العمومیة

المؤسسات المحلیة المكلفة بحمایة البیئة في الجزائر: المطلب الثالث

لهیأت المحلیة دور أساسي في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة فهي تمثل أداة اتؤدي 

األجهزة المكلفة بتنفیذ السیاسة في تنفیذ القواعد البیئیة لهذا فان الوالیة والبلدیة تعتبر من

  .البیئیة  والمساهمة في حمایة البیئة كونها تتمتع باختصاصات في هذا المجال

:البلدیة: الفرع األول

تعتبر البلدیة الخلیة الرئیسیة المسؤولة عن تطبیق تدابیر حمایة البیئة حیث نص المشرع 

البیئة والمحافظة علیها وذلك مایةعلى مجموعة من االختصاصات تتعلق بدور البلدیة في ح

20112بالرجوع إلى أحكام قانون البلدیة لسنة 

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات واسعة فیما یتعلق لحمایة البیئة 

على إن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتولى 11/10من قانون 94حیث نصت المادة 

األشخاص وممتلكاتهم، التأكد على الحفاظ على النظام العام المحافظة على النظام العام وامن 

في كل األماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع األشخاص، السهر على نظافة العمارات 

وضمان سهولة السیر في الشوارع والطرق العمومیة، اتخاذ التدابیر الضروریة لمكافحة 

  3جال التعمیراإلمراض للبیع واحترام المقاییس والتعلیمات في م

تتخذ البلدیة التدابیر المتعلقة بالنظافة العمومیة سواء ما تعلق بتسییر النفایات 

الحضریة أو السائلة، فهي تتولى في اختصاصاتها في حفظ الصحة العمومیة والسهر على 

                                                          
الجریدة ، المتضمن مھام المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملھا، 1996جانفي 27، مؤرخ في 56/59ش، المرسوم التنفیذي رقم .د.ج.ج  -1

  .1996جانفي 28، الصادر بتاریخ 07، العدد الرسمیة
، 2016، دیسمبر 06، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد"دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة الحضریة من التلوث في الجزائر"زھیر صیفي، -2

  .413جامعة بسكرة، الجزائر، ص
  .2011جویلیة 03صادر في ، ال37العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بالبلدیة، 2011جوان 22المؤرخ في 11/10ش، من القانون .د.ج.ج-3
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تنظیم المزابل وٕاحراق القمامات ومعالجتها من خالل مكافحة جمیع األمراض المعدیة والقیام 

  .1یات التطهیر والوقایة العامةبعمل

المتعلق بتسییر النفایات على إنشاء 01/19من قانون 29نص المشرع في المادة 

مخطط بلدي لتسیر النفایات المنزلیة التي تعتبر مسؤولیة البلدیة والتي تنظم خدمة عمومیة 

  .2غایتها تلبیة الحاجات الجماعات لمواطنیها في مجال النفایات المنزلیة

تتمتع البلدیة باختصاصات واسعة في مجال حمایة الطبیعة واآلثار باعتبار أن 

، فالمشرع الجزائري نص في مجال الطبیعة على انجاز وتطویر االطبیعیة تراثا وطنیا استراتیجی

  .المساحات الخضراء داخل المراكز الحضریة والعمل على تهیئة الغابات بهدف تحسین البیئة

أكد من احترام تخصصات األراضي وقواعد استعمالها، السهر على تتولى البلدیة الت

المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العالقة ببرامج التجهیز والسكن، السهر احترام 

من القانون على 116األحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة، نصت المادة 

ایة األمالك العقاریة والثقافیة وحمایة والحفاظ على أن البلدیة تسهر على محافظة وحم

  3االنسجام الهندسي للتجمعات السكانیة

على النظافة وحفظ الصحة وطرقات البلدیة كما 123/124نص القانون في المواد 

نص في الباب الثالث منه على مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیة وهذا ما یعبر عن 

  4.اإلعالم البیئي للمواطنین ومشاركتهم في حمایة البیئةاالعتراف بالحق في

تستعمل البلدیة الوسائل اإلعالمیة إلعالم المواطنین واستشاراتهم حول البیئة بحیث 

یقوم المجلس الشعبي البلدي بعرض نشاطه أمام المواطنین باالعتماد على الوسائل 

دیة التي تنص على أن المجلس من قانون البل11اإلعالمیة المتاحة وهذا حسب المادة 
                                                          

مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة ،"اختصاص البلدیة في مجال حمایة البیئة"لخضر ریاح، -1
  .131، ص2014-2013، سنة 03والعالقات الدولیة، جامعة الجزائر

  77: المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا، الجریدة الرسمیة العدد،12/12/2001المؤرخ في 01/19ش، من القانون .د.ج.ج-2
.، نفس المرجع11/10قانون - 3

.، نفس المرجع11/10قانون - 4



  السیاسة االعالمیة البیئیة في الجزائر                                                              ثانيالفصل األ

39

الشعبي البلدي  یتخذ كل التدابیر إلعالم المواطنین بشؤونهم واستشاراتهم حول خیارات 

وأولویات التهیئة والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حسب الشروط المحددة في هذا 

وإلخبار المواطنین عن القانون وفي هذا المجال تستعمل البلدیة الوسائل اإلعالمیة المتاحة 

المشاكل التي تعاني منها البیئة وٕاعالمهم عن مختلف التدابیر الالزمة والتي یجب اتخاذها 

  1.بهدف حمایة البیئة

یقتضي إنشاء أي مشروع یحتمل األضرار "من نفس القانون 114كما نصت المادة 

ي البلدي باستثناء المشاریع البیئیة والصحة العمومیة على إقلیم البلدیة موافقة المجلس الشعب

  "ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع لألحكام المتعلقة بحمایة البیئة

فالبلدیة تتولى اتخاذ التدابیر المتعلقة بالنظافة العمومیة سواء ما تعلق بالنفایات 

2الحضریة أو المیاه القذرة أو مكافحة األمراض المتنقلة عن طریق المیاه

یةالوال: الفرع الثاني

لوالیة هي الجماعة اإلقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقاللیة المالیة، ا

وهي أیضا الدائرة اإلداریة غیر الممركزة للدولة حیث تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات 

.3العمومیة التضامنیة والتشاوریة

المحافظة على النظام على أن الوالي مسؤول على12/07ینص قانون الوالیة رقم 

واألمن والسالمة حیث یقوم بتسلیم رخصة انجاز المنشآت التي ینجم عنها أخطار إذ یقوم 

  .4اذ التدابیر الالزمة الزلة األضرارباعذار المشغل للمنشأة ویحدد له أجال التخ

                                                          
.المتعلق بالبلدیة،مرجع سابق10/ 11قانون - 1

.، نفس المرجع11/10قانون - 2

، 12العدد الجریدة الرسمیة، 21/02/2012ه الموافق 1433ربیع األول عام 28الخاص بالوالیة، المؤرخ في 12/07ش، قانون .د.ج.ج-3
  .2012فیفري 29الصادرة في 

.،نفس المرجع12/07قانون - 4
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یئة بحیث تنحصر هذه ن االختصاصات المتعلقة بحمایة البیتولى الوالي العدید م

: فيالتنمیة المستدامةإطار المتعلق بحمایة البیئة في 03/10صات وطبقا لقانون االختصا

ي النباتیة الطبیعیة وحمایة األراضحمایة الغابات وتطویر الثروة الغابیة والمجموعات

، مشاركته في تحدید مخطط التهیئة العمرانیة ومراقبته وتنفیذه والتنسیق مع 1واستصالحها

دي في كل أعمال الوقایة من األوبئة والسهر على تطبیق كل أعمال المجلس الشعبي البل

الوقایة الصحیة وتشجیع إنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة وموارد االستهالك 

وكذلك العمل على تهیئة الحظائر الطبیعیة والحیوانیة ومراقبة الصید البحري ومكافحة 

  .دها محددة في قانون الوالیة، وكل هذه االختصاصات نج2االنجراف والتصحر

قبل إجراءها في األماكن تألزم المشرع الجزائري إعالم الجمهور بجدول أعمال المداوال

المعدة خصیصا لالشهار كما ألزم بنشر مستخرج من محضر مداولة المجلس الشعبي 

ة الوالئي في األماكن المخصصة لإلعالم الجمهور خالل مهلة ثمانیة أیام التي تلي دور 

المجلس الشعبي الوالئي، كما نص قانون الوالیة على إنشاء معلومات یجمع كل الدراسات 

  3بالوالیةةوالمعلومات واإلحصاءات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة المتعلق

والى جانب هذه الفواعل الرسمیة هناك فواعل غیر رسمیة تساهم في تنفیذ السیاسة 

:المتعلق بالجمعیات بأنها12/06قانونالتي تعرف حسبالجمعیات البیئیةالبیئیة وهي 

تعاقد بین مجموعة أشخاص طبیعیین أو معنویین بأغراض غیر مربحة یشتركون في تسخیر "

معارفهم لمدة محددة أو غیر محددة بهدف ترقیة األنشطة البیئیة وحمایتها والدفاع عن 

4"لتوعیة البیئیةأمام األجهزة اإلداریة المختلفة والقیام باامصالحه

                                                          
، 43: العددالجریدة الرسمیة، 2003جویلیة 19خ المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المؤرخ بتار03/10ش،  قانون .د.ج.ج-1

  .2003جویلیة 20الصادر بتاریخ 
، نفس المرجع03/10قانون - 2

والعلوم مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة واإلداریة، كلیة الحقوق، "اإلعالم البیئي ودوره في المحافظة على البیئة"نسیمھ بن مھرة، -3
  .52، ص2013- 2012، ، سنة 01السیاسیة، جامعة الجزائر 

.2012ینایر 15، الصادر بتاریخ 02، متعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة العدد 12/06دش، القانون .ج.ج- 4
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یعتبر المجتمع المدني أحد أشكال تنظیم المجتمعات فهو یحقق التعاون بین األفراد 

والجماعات في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بهدف حمایة حقوق ومصالح 

الفئات المتنوعة والتوفیق بینها إذ یعتمد على وسائل مستقلة بعیدة عن تدخل الحكومات 

تها  على أساس االحترام المتبادل والموازنة بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة وسیطر 

للمجتمع، كما یعتبر الحق في المشاركة واالنتماء الحر للجمعیات صورة تدعیم الدیمقراطیة لذا 

  .1تحرص الكثیر من الحكومات على ضمانها بشرط أن یكون االنتماء حر وغیر مقید

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة نجد 03/10فمن خالل القانون 

المشرع دعم دور الجمعیات في حمایة البیئة في إبداء الرأي والمشاركة بفعالیة في عمل 

  2الحكومیة في مختلف األنشطة المتعلقة بالبیئةتالهیئا

ــــــــات دورا  ـــــــانون للجمعیــــ ــــــــــذا القـــــ ــــــالل هــ ـــــن خــــــ ــــــــري مـــــــ ــــــــرع الجزائــــ ــــــــنح المشــــ ــــــث مــــ حیــــــ

ـــــــور بحیــــــــث  ـــــــة الجمهـ ــــى مخاطبـ ــــ ـــــــالل االســــــــتناد إل ـــــن خـ ــــــة مـــ ــ ــــي مجــــــــال إدارة البیئ بــــــــارزا فــــ

ـــــــطرتها  ـــــــي ســـــــ ـــــــــداف التـــــــ ـــــــي األهـــــ ــــــــة فـــــــ ــــــات البیئیــــــ ـــــــ ـــــة للجمعیـ ـــــــ ــــــــالة الحقیقیــ ــــــــــن الرســــــ تكمــــ

ـــــــل  ـــــــواطنین وكــــ ــــــیس المــــ ــــك بتحســـــ ــــــــدان وذلـــــــ ــــــي المیـــ ـــــــل فـــــ ــــــالل العمــــ ـــــن خـــــ ـــــــدة مــــــ والمتجســــ

  المجتمع المدني باألخطار التي تلحق به فعالیات

فالجمعیات البیئیة تقوم باألعالم وتوعیة وتحسیس المواطنین للحد من األخطار المهددة 

بالبیئة فهي تمثل المواطنین وتعبر عن مطالبهم في الدفاع عن البیئة، فهي تساهم في صنع 

هة وٕاعالم السلطات من جهة القرار البیئي، إذ تقوم بدور مزدوج في إعالم الجمهور من ج

أخرى، ومن هنا یمكن القول أن اإلعالم البیئي له أهمیة بالغة في تبلیغ الرسالة اإلعالمیة 

  .3البیئیة والتي تقوم بها الجمعیة من أجل توعیة األفراد بضرورة الحفاظ على البیئة وصیانتها

                                                          
العلوم ، مذكرة ماستر في النظام القانوني لحمایة البیئة، كلیة الحقوق و"التنظیم القانوني الجزائري لحمایة البیئة من التلوث"محمد أمین لشھب، -1.

  .36-35،  ص2015-2014،  سنة - سعیدة- السیاسیة ، جامعة الدكتور موالي الطاھر
، جامعة ورقلة، 2018، جانفي 18دفاتیر السیاسة والقانون، العدد ، "حالة الجزائر- الدیمقراطیة التشاركیة وحمایة البیئة"حسین زاوش، -2

  .309الجزائر، ص
.226حسونة، مرجع سابق، ص- 3
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الجمعیات الناشطة في المجال البیئي في الجزائر:  

ائر جمعیات عدیدة تنشط في المجال البیئي والتي لها دور في المحافظة توجد في الجز 

  :1على البیئة وحمایتها من األخطار التي تهددها ومن بین هذه الجمعیات نجد

جمعیة األفاق للمحافظة على البیئة واآلثار

 جمعیة أصدقاء البیئة

جمعیة األمل لحمایة البیئة والمحیط

بیئة ومكافحة التلوثالجمعیة الوطنیة لحمایة ال.

الجمعیة الجزائریة للتراث والبیئة وترقیة المناطق الصحراویة.

واحة الخضراء.جمعیة البیئة ومكافحة التصحر والتلوث

جمعیة ایكولوجیا لحمایة البیئة.

جمعیة حمایة البیئة والتنمیة المستدامة.

جمعیة النشاط البیئي.

جمعیة الحیاة للحفاظ على الغابات.
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  واقع اإلعالم البیئي في الجزائر: المبحث الثالث

رها من خالل اصداهذا ما یظهر انصب اهتمام الدولة الجزائریة بالبیئة وقضایاها و 

الهادفة الى حمایتها اضافة الى اهتمامها باالعالم تشریعات القوانین و اللمجموعة من 

  . معباعتبارة أداه مهمة في نشر الثقافة البیئیة في المجت

  مظاهر اإلعالم البیئي في الجزائر:المطلب األول

ئر نقوم في هذا المطلب بالتطرق إلى أهم التشریعات القانونیة المتعلقة بالبیئة في الجزا

  واإلطار القانوني للحق في اإلعالم البیئي 

  التشریعات البیئیة أهم : الفرع األول

لزیادة المشاكل التي تواجهها وهذا ما اهتم المشرع الجزائري بالبیئة وقضایاها نظرا 

یظهر من خالل القوانین والتنظیمات التي تم اصدرها والتي تنص على حمایة البیئة والحفاظ 

  :علیها ومن هذه القوانین نذكر

 متعلق بتسیر النفایات ومراقبتها، یهدف 12/12/2001المؤرخ في 01/19قانون

1.فایات ومراقبتها ومعالجتهاهذا القانون إلى تحدید كیفیات تسییر الن

 12متعلق بتهیئة االقلیم وتنمیته المستدامة، مؤرخ في 01/20قانون

حدد هذا القانون في الفصل االول منه مبادئ واسس السیاسة 20122دیسمبر

من القانون فان الدولة تقوم 02طبقا للمادة الوطنیة لتهیئة االقلیم وتنمیته المستدامة، ف

الوطنیة لتهیئة اإلقلیم وتنمیته المستدامة باالتصال مع الجماعات بتسییر السیاسة

اإلقلیمیة في إطار اختصاصات كل منها وكذلك التشاور مع األعوان االقتصادیین 

  واالجتماعیین للتنمیة

                                                          
مؤرخة في 77:، یتعلق بتسیر النفایات ومراقبتھا وازالتھا، الجریدة الرسمیة العدد12/12/2001المؤرخ في، 01/19ش، قانون رقم .د.ج.ج-1

15/12/2001.  
مؤرخة في 77:، یتعلق بالتھیئة والتنمیة المستدامة لالقلیم ، الجریدة الرسمیة العدد12/12/2001المؤرخ في، 01/20ش، قانون رقم .د.ج.ج-2

15/12/2001  
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یساهم المواطنین في إعداد هذه السیاسة وتنفیذها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

  1بهما

 یهدف هذا 20022فبرایر5المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،مؤرخ في 02/02قانون

  .القانون الى تحدید االحكام الخاصة المتعلقة بحمایة الساحل وتثمینه

 ماي 08بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها،المؤرخ في المتعلق02/08قانون

التي تعد تجمع بشري ذي ا یحدید  هذا القانون شروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئته2002

طابع حضري ینشأ في موقع خال یستند إلى نواة أو عدة نوى سكنیة موجودة، یشكل 

مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما یوفره من إمكانیات التشغیل واالسكان 

3والتجهیز

 19المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، مؤرخ في 03/10قانون

.2003جویلیة 

 طار التنمیة المستدامة، مؤرخ علق بحمایة المناطق الجبلیة في إالمت04/03قانون

حمایة المناطق یهدف إلى تحدید األحكام المطبقة في میدان ،20044جوان 23في 

طار التنمیة المستدامةالجبلیة في إ

من القانون كل الفضاءات المشكلة ) 02(بحیث یقصد بالمناطق الجبلیة حسب المادة 

من سالسل وكتل جبلیة والتي تتمیز بخصائص جغرافیة كالتضاریس والعلو واالنحدار، 

وكل الفضاءات المجاورة لها والتي لها عالقة باالقتصاد وبعوامل تهیئة اإلقلیم واألنظمة 

.5مقصود والتي بدورها مناطق جبلیةالبیئیة للفضاء الجبلي ال

                                                          
  .، نفس المرجع01/20قانون .-1
الصادر 10:، متعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ، الجریدة الرسمیة العدد2002فبرایر 05المؤرخ في02/02ش، قانون رقم .د.ج.ج-2

  2002فیفري 12بتاریخ
الصادر 34:لمدن الجدیدة وتھیئتھا، الجریدة الرسمیة العدد، یتعلق بشروط انشاء ا08/05/2002المؤرخ في 02/08ش، قانون رقم .د.ج.ج  -3

  .15/12/2001بتاریخ 
43:، متعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة العدد2003جویلیة 19المؤرخ في 03/10ش، قانون رقم .د.ج.ج-4

  .2003جویلیة 20الصادر بتاریخ
المناطق الجبلیة في اطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة ، متعلق بحمایة 2004یوني23المؤرخ في 04/03ش، قانون رقم .د.ج.ج-5

  .2004یونیو27الصادر بتاریخ41:العدد
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 46المؤرخ المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة، الجریدة الرسمیة، العدد04/09قانون

  .2004لسنة 

 المتعلق بالمجاالت المحمیة في اطار التنمیة المستدامة،المؤرخ في 11/02قانون

تصنف المجاالت المحمیة   منه إلى) 02(، یهدف القانون وطبقا للمادة 20111فیفري27

وتحدید كیفیات تسیرها وحمایتها في اطار التنمیة المستدامة وفقا للمبادئ واألسس 

  2.التشریعیة المعمول بها في مجال حمایة البیئة

  اإلطار القانوني للحق في اإلعالم البیئي في البیئي في الجزائر: الفرع الثاني

هها الجزائر ظهر نوع من االهتمام بالحق في نظرا لزیادة المشاكل البیئیة التي تواج

اإلعالم البیئي، وهذا ما نلمسه من خالل القوانین والتشریعات التي تم إصدارها والهادفة إلى 

  .حمایة البیئة والتي تدرج اإلعالم كمبدأ من مبادئها العامة

لبیئة في اطار التنمیة المتعلق بحمایة ا03/10وهذا ما یظهر من خالل قانون 

أین أشار المشرع في هذا القانون الى مبدأ االعالم والمشاركة والذي یكون المستدامة

بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم بحالة البیئة والمشاركة في االجراءات 

  3المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة

بیئي إلى حق عام وذلك حسب قسم المشرع الجزائري في هذا القانون الحق في االعالم ال

لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یتطلب من الهیأت "منه التي تنص على ) 07(المادة

یتعین على "التي تنص ) 08(المعنیة معلومات متعلقة بحالة البیئة، وحق خاص طبقا للمادة 

یر كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأث

بصفة مباشرة او غیر مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات 

  .المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة

                                                          

: العدد، متعلق بالمجاالت المحمیةفي اطار التنمیة المستدامة، الجریدة الرسمیة 2011فیفري 27المؤرخ في 11/02ش، قانون رقم.د.ج.ج-2
  .20011فیفري 28، الصادر بتاریخ 13
.، مرجع سابق03/10قانون - 3
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من القانون على حق المواطنین في الحصول على المعلومات ) 09(كما تنص المادة 

التي تخصهم واألخطار التي تتعرض لها في بعض مناطق اإلقلیم وكذا تدابیر الحمایة 

  1.وتطبیق هذا الحق على األخطار التكنولوجیة واألخطار المتوقعة

المتعلق بحمایة المناطق الجبلیة في إطار 04/03إلى جانب هذا القانون نجد القانون 

على إنشاء المجلس الوطني للبیئة یتولى تحدید ) 12(التنمیة المستدامة الذي نص في المادة 

توى الكتل الجبلیة عن طریق اآلراء واالقتراحات التي یقدمها كما األنشطة المبرمجة على مس

یقوم بالتحسیس بأهمیة المناطق الجبلیة وضرورة حمایتها وترقیتها في إطار التنمیة 

  2.المستدامة

إضافة إلى قانون الجماعات المحلیة ، بحیث نجد البلدیة تقوم بإعالم المواطنین 

منه والتي تنص على أن المجلس الشعبي ) 11(لمادة واستشارتهم حول البیئة وهذا حسب ا

  3.البلدي یتخذ كل تدابیر اإلعالم بشؤون البیئة

المعالجة اإلعالمیة للقضایا البیئیة في الجزائر: الثانيالمطلب

تعتبر المعالجة اإلعالمیة طریقة لعرض المشكالت البیئیة وأسبابها ومحاولة تقدیم 

  .كیفیة المحافظة علیها وحمایتها من كل األخطار المهددة لهاالحلول المناسبة لها وكذا 

من الدول األخرى على توظیف وسائل اإلعالم المختلفة لمعالجة تعتمد الجزائر كغیرها

القضایا البیئیة المطروحة بهدف تحقیق دورها ووظیفتها المتمثلة في التوعیة والتربیة البیئیة 

  :ویتمثل ذلك فیما یلي

  الصحافة المكتوبة واإلذاعة:الفرع األول

تعتبر الصحافة المكتوبة مطبوع ورقي ینشر األخبار السیاسیة : الصحافة المكتوبة)1

1االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة والعلمیة ثم یشرحها ویعلق علیها

                                                          
  .، نفس المرجع03/10قانون -1

، مرجع سابق04/03قانون - 2

.2011جویلیة 03، الصادر في 37:، متعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد2011جوان 22مؤرخ في 11/10ش، قانون .د.ج.ج- 3
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تعمل الصحافة المكتوبة  الجزائریة بمعالجة القضایا البیئیة بهدف نشر الوعي البیئي 

، وغرس قیم المحافظة على البیئة وحمایتها، فهي تتناول كل الحقائق لدى األفراد

والمعلومات البیئیة والمشاكل التي تعاني منها، وذلك من خالل تخصیصها مساحة 

للتحسیس بمخاطر البیئة والعناصر المهددة لها، فقد كانت والصحیفة الوطن الصادرة 

لقضایا البیئیة من خالل التغطیة المستمرة باللغة الفرنسیة السباقة وطنیا في الكتابة عن ا

للمعاهدات والمؤتمرات الدولیة التي تعني والیات الحفاظ علیها، وبرزت فیما بعد العدید 

من الصحف كصحیفة الشروق الخاصة التي صدرت باللغة العربیة حیث خصصت هذه 

في الحفاظ الصحیفة صفحة أسبوعیة تكتب فیها عن أبسط األمور التي تمكنها أن تساهم

  2.على التوازن البیئي والحد من المخاطر التي تهدد البیئة

جریدة الصباح التي تخصص صفحة أسبوعیة للبیئة، فهي الصحیفة الیومیة الوحیدة 

التي تخصص صفحة أسبوعیة للبیئة وهي حدیثة النشأة، محدودة التوزیع، مواضعها 

والحقائق الهادفة إلى التوعیة البیئیة محلیة وعالمیة عامة، تركز الجریدة على المعلومات

إضافة إلى جریدة الخبر التي تقوم على تغطیة نشاطات وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة 

والسیاحة، فهي تتمیز بتغطیتها للمواضع البیئیة من خالل األخبار والتحقیقات التي یتوالها 

ري بمعالجتها نجد محرر متخصص، ومن المشاكل التي یتولى اإلعالم البیئي الجزائ

مشكل التلوث الصناعي والبحر والشواطئ، تلیه مشكلة النفایات الصلبة والكوارث 

بتحقیقه في جریدة الخبر " كریم كالي"والتصحر والصحة البیئیة، وهذا ما قام به المحرر 

بحیث قام بتحقیقات میدانیة عن تلوث الساحل بمیاه الصرف الغیر معالجة وفضالت 

ول ان معظم مصادر معلوماته تأتي من الجمعیات البیئیة والخارجیة من السفن، اذ یق

  3المجاالت والوكالت األجنبیة ومواقع االنترنیت

                                                                                                                                                                                    
.159، قسم علم االجتماع، جامعة جیجل، ص"وتنمیة القیم البیئیة في الجزائرائل اإلعالموس"سھام بن یحي، - 1

،دیسمبر 7:1، مجلة دراسات وأبحاث اقتصادیة في الطاقات المتجددة، العدد "المعالجة اإلعالمیة لقضایا البیئة"خیرة مكرتار،-2
  .181،ص2017

، مجلة كلیة التربیة اإلنسانیة للعلوم التربویة واإلنسانیة، العدد "اإلعالمیة لقضایا البیئة من خالل الصحافة المكتوبةةالمعالج"نزیھة وھابي، -3
  .138، ص2017، جامعة بابل، ، سنة3
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استخدام القالب الخبري في طرح القضایا البیئیة ومشكالتها في وسائل اإلعالم 

الیومیة الجزائریة بشكل ملحوظ ذلك وأن الخبر المختصر والقصیر حول حدث ما والوقائع 

التي تنشرها الصحف ینساها القارئ بعد مرور الوقت أو ساعات قالئل من قراءته له لكن 

بالرغم من ذلك إال أن ذلك الخبر یمكن أن یساهم في اطالع المواطنین على بعض 

االهتمامات البیئیة في حین تشكل المقاالت الجوهریة العمیقة األسلوب األخر لإلعالم 

  .1للعمل على نشر القیم والثقافة البیئیة من أجل حمایة البیئةالبیئي ووسیلة جیدة

كان لإلعالم المسموع في الجزائر دور كبیر في معالجة القضایا البیئیة :االذاعة)2

إذاعة موزعة على 48باعتباره إعالم محلي في معظمه یتقضى الجواریة من خالل 

نشر الوعي والتربیة البیئیة بین مختلف والیات القطر الجزائري، والتي تعمل جاهدة على 

مختلف شرائح المجتمع من خالل تناولها للمواضیع البیئیة والقیام بحمالت إعالنیة 

.2وتحسیسیة تثمن من عنصر البیئة

تقوم اإلذاعة بتغطیة المواضیع المتعلقة بالبیئة من خالل البرامج التي تتناولها في 

ة التي عالجت المواضیع البیئیة من بینها برنامج قنواتها المختلفة بحیث نجد القناة الوطنی

د والذي كان یذاع بعد الظهر، كان 55الذي قدمه أحمد مالحة لمدة " البیئة والمحیط"

موضوع البرنامج یتمحور حول التلوث بمختلف أنواعه،تم تسلیط الضوء فیه على 

وخیمة، إضافة إلى السلوكیات السلبیة التي یقوم بها الفرد الجزائري والتي لها أضرار 

على قناة محلیة في الجنوب " فتیحة الشرع"المقدم من طرف " العالم األخضر"برنامج 

د تتضمن فقرات األخبار والتحقیقات 55الجزائري وهو على شكل مجلة مسموعة لمدة 

والمنوعات والرسائل التي یساهم بدورها في زیادة الوعي البیئي لدى األفراد، وتحولت 

رهانات "الى تقدیم برنامج أسبوعي بیئي متخصص تحت عنوان " یحة الشرعفت"المذیعة 

  3.في القناة األولى" بیئیة

                                                          
.157سھام بن یحي، مرجع سابق ، ص- 1

.182خیرة مكرتار، مرجع سابق، ص- 2

.158سھام بن یحي، مرجع سابق، ص- 3
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برنامج أسبوعي في اإلذاعة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسیة " أربعاء البیئة"برنامج   

تقوم بإذاعته صبیحة كل أربعاء على الساعة العاشرة بهدف توعیة جمهور هذه اإلذاعة 

  .1بیئة، وبأن توازن الكون قائم على توازن البیئة وسالمتهابدور ال

والذي " البیئة والحیاة"كما نجد اإلذاعة الثقافیة الجزائریة تبث برنامج أسبوعي بعنوان 

یركز هذا البرنامج على المحمیات والتنوع البیولوجي والتلوث " بدر الدین داسة"یقدمه 

  .ومعلومات علمیة حول لبیئةالصناعي، وفیه أخبار وتحقیقات ومقابالت

یتم استضافة " لكل البیوت"ظهر ركن البیئة والتنمیة في برنامج 2004في عام 

ضیوف في هذا البرنامج لمناقشة المشكالت البیئیة التي تعاني منعا المواطن تماشیا مع 

مع األحداث بهدف تقدیم تفسیرات للمواطن وتبین مسؤولیته اتجاه بیئته وكیفیة التعامل 

زوم على " برنامجا أسبوعیا جدیدا بعنوان" فتیحة الشرع"قدمت 2011المشكلة، وفي سنة 

  .2وحوارات حول مواضیع بیئیة مختلفةتتعرض من خالله موضوعات وریبورتاجا" البیئة

یمكن القول أن معظم قنوات اإلذاعة الجزائریة تتناول القضایا البیئیة وتقوم بتغطیة 

البیئة ومعالجتها وكذا متابعة األحداث البیئیة من خالل الحصص المواضیع المتعلقة ب

  .والبرامج المتنوعة التي تقدمها والخاصة بكل قناة

  التلفزیون: الفرع الثاني

كرس التلفزیون الجزائري مساحة واسعة للبیئة وآلیات الحفاظ علیها بحیث نجده 

" مساحات خضراء"خصص برامج متنوعة تهتم بالبیئة ومشكالتها ونذكر منها برنامج 

یكون على شكل " أحمد مالحة"الذي یعده " إرشادات فالحیة"على القناة األرضیة وبرنامج 

والذي یهتم بالمواضیع ذات الصلة بالمشاكل " والمجتمعالبیئة" فقرات، إضافة إلى برنامج

البیئیة وتأثیرها على المواطنین من خالل التحقیقات المیدانیة واستجواب المواطنین الذین 

.3یوجدون في واجهة هذه المشكالت

                                                          
.183تار، نفس المرجع، صخیرة مكر- 1

  .158سھام بن یحي، مرجع سابق، ص  -2
  .عز الدین شادي، مرجع سابق-3
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كانت هذه البرامج تهتم بعنصر البیئة وما یهددها من مشاكل ومخاطر قد تحد من 

  .ضافة إلى الحماالت التحسیسسة والتوعویة التي تبثهادورها البیولوجي، إ

وظهور القنوات 2011وبانفتاح اإلعالم الجزائري على القطاع الخاص مطلع 

الخ نلمس نوعا من االهتمام المتزاید بالبیئة ...الخاصة كقناة الشروق، النهار، الخبر

ألت إلیه المساحات وقضایاها حیث تفانت هذه القنوات في إیصال المشهد البیئي الذي 

الخضراء في الجزائر، وذلك من خالل ما تقدمه من برامج وحماالت تحسیسیة 

تواستجوابات مختلف المواطنین المتضررین من مخاطر البیئة، إضافة إلى الریبورتاجا

  1والتحقیقات المصورة والتي تتسم بالموضوعیة في الطرح والمعالجة

زائري تبث حصص حول البیئة والمجتمع كل هناك برامج دائمة في التلفزیون الج

أسبوع تعالج فیه مشكالت بیئیة في مختلف والیات الوطن، كما یتطرق إلى انجازات 

فیناقش فیها مع الضیوف توتخصصات في مجال البیئة، أما ركن البیئة في صباحیا

ألخبار مثال المشكالت البیئیة الحالیة كما نجد التلفزیون یدمج البیئة في برامج مختلفة كا

  .2أو بعرض حصص في المناسبات حول قضیة بیئیة معینة

إن القنوات التلفزیونیة الجزائریة نجدها تولى االهتمام بالبیئة وقضایاها من خالل 

معالجتها للمواضیع المتعلقة بالبیئة والمشاكل التي تعاني منها والدلیل على ذلك تنوع 

  .لمهتمة بقضایا البیئة ومشاكلهاوكثرة البرامج التي یبثها التلفزیون وا

:الصحافة االلكترونیة: الفرع الثالث

ظهرت المیدیا الجدیدة خالل العقدین األخیرین في الجزائر نظرا للتطور تكنولوجیات 

اإلعالم واالتصال الحدیثة وما أفرزته ن وسائط، حیث كانت الصحیفة االلكترونیة بارزة 

األخبار والتحقیقات البیئیة ومنها ما كانت امتداد للصحف خالل هذه الفترة إذ نجدها تنشر 

                                                          
.183خیرة مكرتار، مرجع سابق، ص  - 1

.158سھام بن یحي، مرجع سابق، ص- 2
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الورقیة كجریدة الخبر، النهار، الوطن والشروق ومنها ما ظهرت ألول مرة كالجزائر نیوز 

  والحیاة وغیرها

خصصت هذه الصحف جزء من مساحتها لتوعیة قارئها بأهمیة البیئة وعن 

واألخبار البیئیة وكذا استعراض مختلف المخاطر التي تهددها اذ نجدها تنشر التحقیقات 

  1المشاكل التي تعاني منها والحلول الالزمة لمعالجتها وتفادي حدوثها

فالصحافة االلكترونیة كغیرها من وسائل اإلعالم األخرى تقوم بتسلیط الضوء على 

البیئة ومشاكلها من خالل معالجتها للمواضیع البیئیة ونشرها بضفة دائمة بهدف نشر 

  .م البیئیة لدى أفراد المجتمع وتوعیته بأهمیة البیئة وضرورة المحافظة علیهاالقی

معوقات التغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیة وطرق مواجهتها : المطلب الثالث

نقوم في هذا المطلب بعرض أهم المعوقات التي تواجهها التغطیة اإلعالمي للقضایا 

  .البیئیة وطرق مواجهتها

  عوقات التغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیةم: الفرع األول

تعتبر التغطیة اإلعالمیة القائمة على اإلثارة المرتبطة باألزمات النموذج األكثر      

انتشارا في اإلعالم الجزائري للتغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیة بحیث یكتفي اإلعالم على 

عرض الجوانب الصارخة في األحداث البیئیة وتغیب اإلشارة إلى األسباب، كما أن 

نتهاء الحدث دون الحرص على متابعته و تفسیر اثاره فهذه المعالجة اإلعالم ینتهي با

تعتبر أنیة ومتسارعة تكون عند حدوث مشكلة وتغیب بغیابها و هذا ال یؤثر على 

  الجمهور وبالتالي ال یمكن له أن یستوعب المشاكل التي تعاني منها البیئة 

ن جعل الجمهور واعي بما فاإلعالم البیئي الجزائري لم یتمكن في هذه الحالة م   

یحدث في بیئته من خالل اقتصار اإلعالم على إیصال الرسالة اإلعالمیة البیئیة بشكل 

  صحیح و سلیم وغیر مستمر 

                                                          
- .184خیرة مكرتار، مرجع سابق، ص- 1
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عدم تخصص القائمین باالتصال و تعقد موضوع البیئة كونه ذات طابع علمي 

عدم تنمیة مصطلحاته  صعبة وتركیز اإلعالم على اإلخبار دون أو تفسیرها یؤدي إلى

  1القیم البیئیة األفراد مما یجعله غیر واعي بأهمیة البیئة و ضرورة المحافظة علیها

  طرق مواجهة معوقات التغطیة اإلعالمیة: الفرع الثاني

لتجاوز العقبات التي تواجهها التغطیة اإلعالمیة للقضایا البیئیة البد أن تكون هذه 

باالستمراریة مما یستلزم معها الشمولیة والمتابعة وال التغطیة مستمرة و متكاملة وتتسم 

تقتصر على األزمات البیئة الن المتابعة الدائمة والمستمرة للقضایا البیئة یؤدي إلى تنمیة 

  و نشر القیم البیئیة داخل المجتمع الجزائري وبالتالي تكون التغطیة اإلعالمیة فعالة

لیات المترتبة عن هذه الحقوق وكذا إشراكه في توعیته  األفراد بحقوقه البیئیة والمسؤو 

عملیة تقییم الموضوعات البیئیة التي تنشرها أو تذیعها مما یساهم في المشاركة االیجابیة 

والفعالة من جانب المتلقي في حل المشكالت البیئیة ومشاركته في األنشطة المتعلقة 

  2جات األفرادبالبیئة السیما إذا كانت القضیة البیئیة مرتبطة باحتیا

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
- .159سھام بن یحي، مرجع سابق، ص- 1

  .160سھام بي یحي، نفس المرجع، ص-2
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  و استنتاجاتخالصة

  :نستنتج من خالل هذا الفصل أن

اإلعالم البیئي في الجزائر حضى باهتمام واسع من طرف الدولة، ذلك أن الدولة 

الجزائریة من بین الدول التي تبنت سیاسة إعالمیة بیئیة واضحة المعالم، وخلقت منظومة 

قانونیة تهدف إلى تعزیز اإلطار القانوني والمؤسساتي لحمایة البیئة من خالل إصدار 

یة و غیر المركزیة واألجهزة الرسمیة والغیر الرسمیة  الهادفة إلى مجموعة من الهیاكل المركز 

تحقیق الحمایة البیئیة المتالحمة توعویا، تحسیسیا، ومعالجة القضایا البیئیة والمخاطر 

  المهددة لها في مختلف وسائل اإلعالم 

لذا نجد اإلعالم البیئي الجزائري وبالرغم من الصعوبات التي یواجهها في تغطیته 

للقضایا البیئیة له دور بارز في إیصال الرسالة اإلعالمیة البیئیة للجمهور الجزائري بهدف 

  .توعیته بأهمیة البیئة وضرورة حمایتها والمحافظة علیها

  

  

  

  



13

  الفصل الثالث

الجهویة ودورها في تنمیة اذاعة تیزي وزو 

الثقافة البیئیة 
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  :تمهید

تعتبر الدراسة المیدانیة تطبیقا عملیا لما تم تناوله في الفصلین السابقین، حیث تهدف   

  هذه الدراسة الى الوقوف على الدور الذي یلعبه االعالم في حمایة البیئة

وباعتبار االذاعة وسیلة من وسائل االعالم البیئي المسموع والوسیلة االقرب للمجتمع 

تم اختیارنا الذاعة تیزي وزو الجهویة كمحل للدراسة وذلك نظرا الحتوائها على برامج 

یومیة،أسبوعیة وسنویة اضافة الى الومضات االشهاریة واالخبار التي تعالج المواضیع 

وء على أهم المشاكل التي تواجهها واالثار الناجمة عنها كذلك البیئیة وتسلیطها الض

  الحلول التي تقدمها للحد من هذه المشاكل 

فاذاعة تیزي وزو تعمل جاهدة على نشر القیم والثقافة البیئیة في المجتمع بهدف 

  الحفاظ على البیئة وحمایتها

  :لیةوهذا ما سنتطرق الیه في هذا الفصل ونبینه وفقا للمباحث التا

  التعریف بالمؤسسة محل الدراسة: المبحث االول  

  تفریغ البیانات والتعلیق علیها: المبحث الثاني  
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  التعریف بالمؤسسة محل الدراسة: المیحث االول

تیزي وزو من مشاكل بیئیة مختلفة ، مما جعل االذاعة في تیزي وزو والیة تعاني

من خالل تقدیمها برامج بیئیة متنوعة ذات تأثیر تقوم بمعالجة الوضع البیئي في المنطقة 

  .على الجمهور المستمع والتي یمكن أن تساهم في زیادة الوعي والثقافة البیئیة لدیهم

نشأة اذاعة تیزي وزو وأهدافها: المطلب االول

نقوم في هذا المطلب بتقدیم لمحة عن اذاعة تیزي وزو الجهویة واالهداف التي تسعى 

الوضع البیئي  في مدینة تیزي الیها من خالل نشأتها، لكن قبل ذلك نتوقف أوال على ذكر 

  .وزو

  :تیزي وزووالیة الوضع البیئي في :الفرع االول

یعتبر الوضع البیئي في الوالیة مشكال حقیقیا بحیث نجدها تعاني من مشاكل بیئیة 

كثیرة كغیرها من الوالیات الجزائریة االخرى كالتلوث بمختلف أنواعه وانتشار النفایات 

والقمامات في كل االماكن التي تؤدي الى انتشار الحشرات الضارة والروائح الكریهة التي 

ومهددة بحیاة وصحة االفراد، وهذه المشاكل تأتي من االنسان بحذ یمكن أن تكون ضارة 

ذاته اذ یعتبر المسبب الرئیسي في اختالل توازن النظام البیئي وزیادة المشاكل البیئیة وهذا 

راجع الى غیاب الوعي البیئي والثقافة البیئیة في المجتمع لذا یجب تجاوز هذه المشاكل 

باب المؤدیة الى حدوثها واتخاذ االجراءات والتدابیر ومواجهتها من خالل دراسة االس

الالزمة لتجنبها، ولهذا نجد االعالم في هذه المنطقة یعمل على ایضاح الوضع البیئي من 

خالل تسلیطه الضوء على أهم المشاكل التي تعاني منها البیئة وأسباب حدوثها من خالل 

لبیئة وضرورة المحافظة علیها وهذا من معالجته للقضایا البیئة ومشاكلها وتبیان أهمیة ا
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خالل ما تبثه اذاعة تیزي وزو الجهویة من برامج وحصص بیئیة متنوعة ومن شأنها أن 

1.تعزز الثقافة البیئیة لدى أفراد المنطقة

  نشأة اذاعة تیزي وزو :الفرع الثاني

النشاة-1

01تها في اذاعة تیزي وزو هي محطة عمومیة تابعة لالذاعة الجزائریة، تم نشأ

، نشات االذاعة 2م2500، مقرها شافع أحمد تیزي وزو تقدر مساحتها 2011نوفمبر 

.بهدف تقریب المواطن من االدارة وجعل االعالم بمختلف أنواعه همزة وصل لذلك

ساعة في الیوم وذلك ابتداءا من الساعة السابعة 12انطلق البث في االذاعة بحجم   

این تم زیادة الحجم 2015الى غایة 2011صباحا الى غایة الساعة السابعة مساءا منذ 

  .ساعة في الیوم24الساعي للبث وأصبحت تعمل 

  :ترددات وهي كاالتي6ب FMتبث االذاعة برامجها على الموجة 

250Wبالنسبة للوالیة وما جاورها بجهاز ارسال قوته93MHZتردد

ــــــــردد ــــــــردد 99.1MHZتـــــ ـــــــون، وتـــــ ــــــبة الزفــــــ ــــــــرث، 95.6MHZبالنســـــــ ـــــــبة لتقزیـــــ بالنســــــ

50Wبالنسبة لبوغني بجهاز ارسال قوته96.8MHZو

ـــــــد وتـــــــــردد 97.2MHZتـــــــــردد ــــبة البودیــ ـــــــب90.7MHZبالنســـــ ــــــــف بالنســ ـــــي یوسـ ة البــــ

.100Wبجهاز ارسال قوته 

تقدیم انشطة متنوعة وحصص مختلفة، حیث تعالج فیها مختلف تقوم االذاعة ب

القضایا التي تهم المجتمع ویهتم بها بما فیها االنشطة االجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة، 

                                                          
  ،-وقت الجزائر-سكان تیزي وزو یسبحزن في النفایات المنزلیة-1
  

نقال عن الموقع
http://waqteljazair.com 11:00على الساعة 11/12/2019تم االطالع علیھ یوم.  
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الریاضیة، الدینیة، الموسیقیة، االخباریة والبیئیة وذلك بهدف تطویر المجتمع من خالل 

  1.شرح المواضیع المختلفة

  :االمكانیات المادیة والبشریة التي تتوفر علیها االذاعة-2

تتوفر االذاعة على استدیو للبث واستدیو لالنتاج وغرفة مزج وتركیب مجهزة بأجهزة 

مدعمة بشبكة اعالم ألي مجهزة بأالت تسجیل وشبكة داخلیة صوتیة رقمیة، وتتوفر على 

لمختلف المهام المتعلقة بالعمل استدیو للبث المتنقل یستعمل لعملیة النقل المباشر 

االذاعي، اضافة الى الطاقة البشریة التي تقوم بمهامها االعالمیة واالداریة داخل 

  2المؤسسة والمخصصة من اداریین، صحفیین، منشطین، تقنیین

  یمثل عدد موظفي اذاعة تیزي وزو: (3-1)جدول رقم

  العدد  المسمى الوظیفي  الرقم

  1  مدیر  01

  7  صحفیین  02

  7  منشطین  03

  4  مخرجین  04

  6  تقنیین  05

  4  اداریین  06

  5  أعوان االمن  07

  2  السائقین  08

  1  عمال النظافة  09

  37  المجموع

  من اعداد الباحثتین على ضوء معلومات مقدمة من االذاعة: المصدر        

                                                          
  10:00، على الساعة 2019جویلیة 30مدیر اذاعة تیزي وزو الجھویة، یوم " ارزقي عزوز"مقابلة مع السید-1
  .مقابلة سابقة الذكر-2
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  :أهداف اذاعة تیزي وزو: الفرع الثالث

ـــــائل المهمـــــــة  ــــي المجتمـــــــع تعتبـــــــر االذاعـــــــة مـــــــن الوســ ـــــي تقـــــــوم بنشـــــــر المعـــــــارف فـــ التــ

ـــي تعمــــــل  ــــــة فهـــ ــــــات والطبقــــــات علــــــى اخــــــتالف مســــــتویاتهم الثقافیــــــة والتعلیمی ولمختلــــــف الفئ

ــــى تطــــــویر المجتمــــــع مــــــن خــــــالل الشــــــرح الموضــــــوعات االجتماعیــــــة، وتعتبــــــر مــــــن بــــــین  علــ

ـــي تتنــــــاول القضــــــایا التــــــي تشــــــغل  ــــي تهــــــتم وتعــــــالج مشــــــاكل النــــــاس، فهـــ أنجــــــح الوســــــائل التــ

  .وتوعیتهم باالحداث السیما ما یتعلق بالبیئة ومشكالتهاالمجتمع 

ـــــي تواجههــــــا وأســــــباب  فاذاعــــــة تیــــــزي وزو أعطــــــت أهمیــــــة بالغــــــة للبیئــــــة والمشــــــاكل التـ

  .حدوثها والدلیل على ذلك شبكة البرامج المختلفة التي تقدمها عنها

  فاالذاعة تهدف الى ترقیة المشاركة والتبعیة االجتماعیة-

  همیة البیئة وضرورة الحفاظ علیهاتوعیة المواطنین بأ-

  تعزیز الثقافة البیئیة في اوساط المجتمع-

  تحقیق التربیة البیئیة  بهدف الوصول الى تعزیز ثقافة الحفاظ على البیئة-

ــــــــادرات المحلیــــــــة - ـــالل تحقیــــــــق المســــــــاندة للمب ـــــن خـــــ ــــــدني مـــ ــــع المــ ــــجیع المجتمــــ تشــــ

  والعمل التطوعي

ــــــحة العموم- ـــى تحقیـــــــــق الصـــ ـــــــهر االذاعـــــــــة علــــــ ـــــــا تســ ــــــالل نشـــــــــرها  كمــ ـــــن خـــ ــــــة مــــ یـــ

ــــــة للبیئـــــــة وجعلهـــــــا  ــــــها المنطقـــــــة واعطاءهـــــــا االهمیـ ـــــي تعیشـ ــــة التــ ـــ ـــــاع البیئی لالوضــ

  موضوع هام یستحق المعالجة في الدرجة االولى

تهــــدف االذاعــــة الــــى شــــرح القضــــایا االجتماعیــــة المختلفــــة بهــــدف جعــــل الجمهــــور -

1.واعي بها

  ویةالهیكل التنظیمي الذاعة تیزي وزو الجه: المطلب الثاني

                                                          
.14:00على الساعة2019جویلیة 30مدیر االذاعة، یوم " أرزقي عزوز"مقابلة مع السید - 1
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ـــل التنظیمـــــي مـــــن المكونـــــات اال ساســـــیة للبیئـــــة الداخلیـــــة للمنظمـــــة  بموجـــــب یعـــــد الهیكــ

ــــتم توزیـــــــع االدوار والمســـــــؤولیات وللصـــــــالحیات الهیكـــــــل  ـــــي یـــ ـــین مختلـــــــف أقســـــــام التنظیمــ بــــ

  المؤسسة

ـــل التنظیمــــي لالذاعــــة مــــع ابــــراز مهــــام كــــل قســــم مــــن ســــفــــي هــــذا المطلــــب و  یتم تقــــدیم الهیكـ

  هأقسام

الهیكل التنظیمي: الفرع االول

  یمثل الهیكل التنظیمي الذاعة تیزي وزو الجهویة): 1-3(الشكل رقم

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

من اعداد الطالبتین باالعتماد على المعلومات المقدمة من االذاعة: المصدر  

المدیر

االمانة

االسالك المشتركة
قسم المالیة والمحاسبةقسم االشهار

السائقین
اعوان النظافة اعوان االمن

مصلحة االنتاجالمصلحة التقنیةقسم االخبار
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  مصالح االذاعةو مهام أقسام : الفرع الثاني

ــــــه بمرســــــوم :المــــــدیر-1 ــتم تعین ـــدیر المســــــیر الرئیســــــي إلذاعــــــة تبــــــزي وزو، یــــ ـــــر المـــ یعتبـ

تنفیذي بناء على اقتراح من المدیر العام للمؤسسة الوطنیة لإلذاعة والتلفزیون،

یقــــــوم باإلشــــــراف علــــــى كــــــل النشــــــطة االذاعیــــــة وجمبــــــع القــــــرارات المتعلقــــــة بتلــــــك   -

األنشطة

هــــــــا فــــــــي الخــــــــارج ویتحــــــــدث باســــــــمها یقــــــــوم بالســــــــهر العــــــــام علــــــــى االذاعــــــــة ویمثل-    

  .مباشرة لدى الهیأت العلیا

1.یعمل ویسهر على تحقیق االهداف والوصول الیها-

ــــــة-2 ــــي یجــــــب أن تتــــــوفر داخــــــل المؤسســــــة والتــــــي : االمان هــــــي المســــــاعدات االداریــــــة التــ

ـــــد االدارة بكافـــــة المعلومـــــات والبیانـــــات، تتمتـــــع المشـــــرفة علـــــى االمانـــــة  تســـــعى الـــــى تزوی

واسعة ككتابة التقاریر والرسائل االداریةبمهام 

 فرز وحفظ الملفات والوثائق الواردة الى االذاعة وتسجیلها  

  2.استقبال المكالمات الهاتفیة وتوجیه الزوار  

یقـــــوم  هـــــذا القســـــم بتنفیـــــذ السیاســـــة المالیـــــة التـــــي تقررهـــــا : قســـــم المالیـــــة واالســـــتثمار-3

المالیة وتنفیذهاادارة المصلحة الجهویة، تسیر العملیات 

  تحدید  الوضعیة المالیة للمحطة وتنفیذ النصوص التعلقة بالتسیر المالي

تنفیـــــــذ میزانیـــــــة التســـــــیر قصـــــــد اعـــــــداد االجـــــــور للمراســـــــلین وتقـــــــدیم البیانـــــــات والتقـــــــاریر 

  الدراسات المالیة

ـــــة التجهیــــــز فــــــي حالــــــة وجــــــود مشــــــاریع النجــــــاز فــــــروع ومحطــــــات عبــــــر  ـــییر میزانیـ تســـ

  3بلدیات الوالیة

                                                          
  .11:30على الساعة 2019أوت05مدیر االذاعة، یوم " أرزقي عزوز"مقابلة مع السید -1
  .نفس المرجع السابق-2
  .13:30على الساعة 2019أوت 05رئیس قسم المالیة واالستثمار، یوم " ر.ت"لسیدة مقابلة مع ا-3
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ـــهار بحیــــــث یقــــــوم المكلــــــف باالشــــــهار علــــــى : قســــــم االشــــــهار-4 یهــــــتم هــــــذا القســــــم باالشـــ

ضــــــبط اوقــــــات االشــــــهار حســــــب نوعیةتــــــه وذلــــــك لتســــــهیل علــــــى االمانــــــة بانجــــــاز ورقــــــة 

االشـــــهار المرســـــلة فیمـــــا بعـــــد الـــــى اســـــتدیو البـــــث لیتـــــابع مـــــن خاللهـــــا المخـــــرج المواقیـــــت 

1المبرمجة لكل واحد

ـــــــة-5 ـــــى االمـــــــور التقنیـــــــة تقـــــــوم هـــــــذه ال: المصـــــــلحة التقنی مصـــــــلحة علـــــــى االشـــــــراف علــ

لضــــمان بــــث جیــــد ذو مســــتوى راقــــي حیــــث تتكــــون هــــذه المصــــلحة مــــن تقنیــــین مشــــرفون 

ـــــل، المهندســـــــون فـــــــي التقـــــــاط الصـــــــوت، مهندســـــــو الصـــــــوت والتقنیـــــــون  علـــــــى هـــــــذا العمــ

2السامیون في الصوت لتحسین الصوت الواصل للمستمعین

ومراســـــلین یرأســـــهم رئـــــیس تحریـــــر تضـــــم هـــــذه المصـــــلحة صـــــحفیین : مصـــــلحة االخبـــــار-6

:المكلف باالخبار ومن مهامهم

نقل االخبار التي تهم المواطنین على مدار ساعات البث  

 ضــــــرورة التقــــــدیم الجیــــــد ونقــــــل انشــــــغاالت المــــــواطنین وایصــــــالهم الــــــى الجهــــــات المعنیــــــة

  في شكل رسالة اعالمیة

القیام باجتماعات أسبوعیة  

 3.االخباريتحضیر النشرات الیومیة والموجز  

ــــــدیم  حصــــــص توجیهیــــــة مــــــن مهامــــــه النتســــــیق :مصــــــلحة االنتــــــاج-7 تقــــــوم المصــــــلحة بتق

ــم بتغطیـــــــة  ـــــة كمـــــــا یهـــــــتم القســـــ ــــن حیـــــــث الموضـــــــوعات البرامجیــ بـــــــین عناصـــــــر القســـــــم مـــ

4.المناسبات المختلفة بانواعها

  

  
                                                          

  .09:30، على الساعة 2019أوت06، رئیسة قسم االشھار، یوم "یاسمین قومزیان"مقابلة مع السیدة -1
  .10:00، علة الساعة 2019أوت 06، رئیس القسم التقني، یوم "سلیمان مجقان"مقابلة مع السید -2
  . 10:30، على الساعة 2019اوت 06، رئیس قسم االخبار ومنشط في االذاعة، یوم"سالم خلوي"مقابلة مع السید  -3
  .11:00، علة الساعة 2019أوت 06، رئیس قسم االنتاج، یوم "سمیر ونزار"مقابلة مع السید -4
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  الجهویةاذاعة تیزي وزوالي تقدمها البرامج البیئیة : الثالثالمطلب

ـــي تبثهـــــا اذاعـــــة تیـــــزي نقـــــوم فـــــي هـــــذا المطلـــــب بعـــــرض  مختلـــــف البـــــرامج البیئیـــــة التــ

ـــــي  ـــــامج، اضـــــافة الـــــى الطـــــرق واالســـــالیب الت وزو واالهـــــداف التـــــي ترمـــــي الیهـــــا وراء كـــــل برن

  .تعتمدها في نشر قیم المحافظة على البیئة في المنطقة

  أهم البرامج التي تبثها  اذاعة تیزي وزو : الفرع االول

وعــــــة بــــــرامج تغطــــــي كــــــل االنشــــــطة الیومیــــــة علـــــــى تتضــــــمن اذاعــــــة تیــــــزي وزو مجم

ــــــغاالت واهتمامــــــــات المــــــــواطن  ـــتجیب النشــ ـــــالل تــــــــوفیر خــــــــدمات تســـــ ـــــن خـــ ــــــعدة مـــ كافــــــــة االصــ

ــي تبثهــــا االذاعــــة ضــــمن محــــاور مختلفــــة وكــــل برنــــامج یســــعى الــــى تحقیــــق  وتــــدخل البــــرامج التــ

  هدف معین

ــــــا نجــــــــد البـــــــرامج ذات الطــــــــابع الخــــــــدما ــــــــوم االذاعــــــــة ببثهـ ـــــي تق تي، ومـــــــن البــــــــرامج التــ

ـــــــة،  ــــــة، االخباریــــ ــــــــة، الدینیــــ ــــــــة، الثقافیـــ ـــــــیة، االجتماعیــ ــــــــرامج الریاضـــ ـــــــة والبـــ ــــــــرامج التنمویـــ البــ

ـــص تتنـــــاول فیهـــــا مواضـــــیع  الموســـــیقیة والبـــــرامج البیئیـــــة، فاالذاعـــــة تقـــــوم ببـــــث بـــــرامج وحصــ

  :بیئیة وتعالجها ومن أهم هذه البرامج نجد

 برنــــامج كـــــل یـــــوم یبــــث هـــــذا ال" ســــالم خلـــــوي"مـــــن أعــــداد المنشـــــط "افرتزیزویـــــث"برنــــامج

ـــث یعــــالج البرنــــامج  ــــین مــــن الســــاعة الثالثــــة مســــاءا الــــى غایــــة الســــاعة الرابعــــة، حیـ االثن

المشاكل التي تعاني منها البیئة في مختلف مناطق الوالیة

ومــــن خــــالل المقابلــــة التــــي تــــم اجرائهــــا مــــع منشــــط البرنــــامج ومــــا صــــرح بــــه یتضــــح أنــــه 

بـــــالمحیط وضـــــرورة الحفـــــاظ علیـــــه یستضـــــیف مختصـــــین فـــــي المجـــــال البیئـــــي والمهتمـــــین 

لمناقشـــــة المواضـــــیع البیئیـــــة والقیـــــام بشـــــرح بعـــــض النقـــــاط الغامضـــــة، ومعالجـــــة المشـــــاكل 

ـــــــة وضـــــــــرورة  ـــــة البیئـ ـــتمع باهمیــــ ـــــــور المســـــ ـــــة الجمهـ ــــــدف توعیــــ ــــا بهــ ـــــــول لهـــــ ـــــــاء حلـ باعطـ

المحافظــــة علیهــــا وكــــذلك تقــــدیم االســــباب التــــي تــــؤدي الــــى ظهــــور هــــذه المشــــاكل، كمــــا 
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وأعضـــــاء الجمعیـــــات الناشـــــطة فـــــي المجـــــال البیئـــــي ومـــــنح لهـــــم یـــــتم استضـــــافة مســـــؤولین 

الفرصــــة فــــي تقــــدیم نشــــاطاتهم وكــــذلك اعــــالم الجمهــــور بضــــرورة انشــــاء تجمعــــات بیئیــــة 

  1.تعمل على نظافة المحیط وحمایته

حصــــة"tizimage" : ـــدة نصــــف ســــاعة مــــن طــــرف تبــــث هــــذه الحصــــة یــــوم االربعــــاء لمـ

البیئیـــــة ومـــــا تعـــــاني منـــــه مـــــن مشـــــاكل التـــــي تقـــــوم بمعاجـــــة الواضـــــیع " حســـــیبة صـــــادقي"

2وأخطار

ــــة بیئیــــة تبــــث كــــل صــــباح علــــى الســــاعة الســــابعة لمــــدة : المجلــــة الصــــباحیة وهــــي مجل

خمســــة دقـــــائق، تتمحـــــور موضـــــوعاتها حـــــول مــــا لـــــه عالقـــــة بـــــالمحیط والمحافظـــــة علیـــــه، 

ــــــیر  ـــــة بتســ ــــــل بالنفایــــــــات المنزلیــــــــة باعتبارهــــــــا المكلفـــ ـــــر بــــــــالمرأة وكیفیــــــــة التكفــ ـــــتم أكثـــ تهـــ

ـــــتیك، اعــــــادة تــــــدویر النفایــــــات أو مــــــا النفا ـــــل مــــــن اســــــتعمال البالسـ یــــــات المنزلیــــــة، التقلیـ

ـــة بیئیـــــة بغیـــــة  یســـــمى بالرســـــكلة وذلـــــك بهـــــدف توعیـــــة المـــــواطنین واكســـــابهم ثقافـــــة وتربیــ

3.تحقیق أهداف حمایة البیئة والتمتع ببیئة سلیمة وصحیة

ــــص نجــــــد االذاعــــــة تقــــــوم بوم: الومضــــــات االشــــــهاریة ضــــــات اضــــــافة الــــــى هــــــذه الحصــ

ـــي نشــــر الثقافــــة  ــي تعتمــــدها فـ ــي تعتبــــر الطریقــــة الجیــــدة التــ ــــة والتــ اشــــهاریة خاصــــة بالبیئ

البیئیـــــة مـــــن أجـــــل تحســـــیس االفـــــراد وتقـــــوم باكســـــاب وعیـــــا بیئیـــــا، وتهـــــدف الـــــى التوجیـــــه 

والرشاد الجید للجمهور وتزویده بالمعارف البیئیة

ــــكل یــــــومي ومتكــــــرر وهــــــذا مــــــا یجعلهــــــا راســــــ خة فــــــي أذهــــــان تبــــــث الومظــــــات االشــــــهاریة بشــ

ـــي بیئـــــي وتعزیـــــز الثقافـــــة البیئیـــــة لـــــدیهم، فهـــــي تـــــؤثر  المســـــتمعین ممـــــا یـــــؤدي الـــــى خلـــــق وعــ

  على الجمهور المستمع وتجعله یتخلى عن السلوكیات السلبیة والصارة بالبیئة

                                                          
  صباحا11:00على الساعة ،2019اوت12، یوم منشط في االذاعة، "سالم خلوي"مقابلة مع السید-1
  صباحا11:30،على الساعة 2019اوت12، یوم منشطة في االذاعة، "حسیبة صادقي"مقابلة مع السیدة-2
  صباحا12:00،على الساعة2019اوت12، یوم منشط في االذاعة، "أعلي أبري"مقابلة مع السید-3
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ومــــــن خــــــالل المقابلــــــة التــــــي تــــــم اجراءهــــــا مــــــع بعــــــض منشــــــطي االذاعــــــة نجــــــد أن محتــــــوى 

ـــة تتمحـــــور حـــــول موضـــــوع التلـــــوث والنفایـــــات، الومضـــــات االشـــــهاریة التـــــي تقـــــوم بهـــــا االذاعــ

ـــة مــــع حــــدث معــــین  بحیــــث تغطــــي االحــــداث مــــن بــــدایتها الــــى غایــــة نهایتهــــا وتكــــون متزامنـ

ـــــیف تقــــــــوم بومضــــــــات  ــــــثال فــــــــي فصــــــــل الصـــ ــــــف حســــــــب اخــــــــتالف الحــــــــدث فمــ ــــي تختلــ وهــــ

اشــــــهاریة حــــــول حمایــــــة الغابــــــات مــــــن الحرائــــــق وتفــــــادي حــــــدوثها وكــــــذلك نظافــــــة الشــــــواطئ 

ــین فــــي وتوعیــــة الجم هــــور بــــذلك مــــن خــــالل تكــــرار هــــذه الومضــــات التــــي تغطــــي حــــدث معــ

  1.زمن معین

ــة بتغطیــــــة االحــــــداث البیئیــــــة والقضــــــایا المتعلقــــــة بهــــــا : النشــــــرة االخباریــــــة تقــــــوم االذاعــــ

ـــذي تعتمـــــده اذاعـــــة تیـــــزي وزو  ــي تعتبـــــر االســـــلوب الــ وادراجهـــــا فـــــي النشـــــرة االخباریـــــة التـــ

ــــل االخبــــــار والمعلومــــــات البیئیــــــة  وذلــــــك مــــــن خــــــالل اعــــــالم الجمهــــــور واخبــــــارهم فــــــي نقــ

ـــداث كانتشــــار القمامــــات فــــي  ــل االحـ عــــن الوضــــع البیئــــي فــــي المنطقــــة، فهــــي تغطــــي كــ

أحیاء المدینة والتلوث

ـــــم االخبـــــــار تقـــــــوم بایصـــــــال الرســـــــالة  فالنشـــــــرة االخباریـــــــة وحســـــــب مـــــــا صـــــــرح بـــــــه رئـــــــیس قســ

ــــــى الجمهــــــور بهــــــدف توعیتـــــــه وتحسیســــــه وبالتــــــالي ت كــــــون قــــــادرة علـــــــى االعالمیــــــة البیئیــــــة ال

تحمــــــل مســــــؤولیة تجــــــاه بیئتــــــه ویحــــــافظ علیهــــــا وكــــــذلك ایصــــــالها الــــــى المســــــؤولین مــــــن أجــــــل 

  2.اتخاذ التدابیر الالزمة واالجراءات المناسبة للحد من المشاكل البیئیة والتقلیل منها

ــــي بعــــــرض بــــــرامج بیئیــــــة فقــــــط علــــــى المباشــــــر وتغطــــــي  ـــة ال تكتفــ ومــــــن المالحــــــظ أن االذاعـــ

ــــل نجــــــدها تعتمــــــد علــــــى اســــــالیب وطــــــرق أخــــــرى الیصــــــال البیئیــــــةالقضــــــایا  فــــــي حصصــــــها بــ

بوضـــــع منشـــــورات حـــــول البیئـــــة علـــــى مواقـــــع فهـــــي تقـــــوم رســـــالتها االعالمیـــــة البیئیـــــة لجمهورهـــــا

ــــــي وقتنــــــــا  ـــــیلة االكثــــــــر اســــــــتخداما فــ ـــــابعین باعتبارهــــــــا الوســـ ـــل االجتمــــــــاعي لیراهــــــــا المتـــ التواصـــــ

بوك تقـــــوم مـــــن خاللهـــــا بنشـــــر الحـــــالي، حیـــــث نجـــــد االذاعـــــة تملـــــك صـــــفحة خاصـــــة فـــــي الفیســـــ

                                                          
  مساءا13:00اوت، على الساعة 12، یوم ررئیسة قسم االشھا، "یاسمین قومزیان"مقابلة مع السیدة -1
  مساءا.13:30اوت، على الساعة 12، یوم رئیس قسم االخبار، "سالم خلوي"مقابلة مع السید-2
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ـــل معهــــا بشــــكل جیــــد،  ــــف النشــــاطات البیئــــة التــــي تقــــوم بهــــا بهــــدف جعــــل الجمهــــور یتفاعـ مختل

كمـــــا تعمـــــل بتغطیـــــة كـــــل االحـــــداث البیئیـــــة واالضـــــرار التـــــي تحـــــدث فـــــي المنطقـــــة بشـــــكل دائـــــم 

ــة طبیعیــــــة كــــــالحرائق أو فــــــي حالــــــة قیــــــام االذاعــــــة ،ومســــــتمر فمــــــثال فــــــي حالــــــة حــــــدوث كارثــــ

ي أو حملـــــة تحسیســـــة یـــــتم نشـــــر هـــــذا الحـــــدث فـــــي صـــــفحتها الخاصـــــة قبـــــل القیـــــام بنشـــــاط بیئـــــ

بتغطیتهـــــا علـــــى المباشـــــر كمـــــا تقـــــوم بمتابعـــــة كـــــل الحمـــــاالت التنظیفیـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا القـــــرى 

  1وتغطي هذا الحدث

ـــة تعتمــــــد علــــــى االعــــــالم الجدیــــــد فــــــي عــــــرض برامجهــــــا لجمهورهــــــا وتعتبــــــره مــــــن  فاالذاعـــ

ـــــة البیئیـــــــة والمســـــــاهمة فـــــــي أفضـــــــل الوســـــــائل وأنجعهـــــــا فـــــــي ایصـــــــ ال الرســـــــالة االعالمیــ

حمایة البیئیة

ــــات البیئیــــ: الفــــرع الثــــاني ــــة البیئــــة لوالیــــة ةعالقــــة اذاعــــة تیــــزي وزو بالجمعی ومدیری

  تیزي وزو

مدیریة البیئة لوالیة تیزي وزو عالقة االذاعة ب-1

ــي تعتبـــــر الجهـــــاز الرئ یســـــي تتعامـــــل االذاعـــــة مـــــع مدیریـــــة البیئـــــة لوالیـــــة تیـــــزي وزو التـــ

ــــة بحمایــــــة البیئــــــة  ــــي مجــــــال مراقبــــــة وتطبیــــــق القــــــوانین والتنظیمــــــات المتعلقــ التــــــابع للدولــــــة فــ

والتــــي تســــعى الــــى توعیــــة المــــواطنین بضــــرورة المحافظــــة علــــى البیئــــة مــــن خــــالل امتالكهــــا 

ــي بحثنــــــا هــــــذا  ـــــا، حیــــــث ركزنــــــا فــــ ــــلحة مهامهــــــا الخــــــاص بهـ لمصــــــالح مختلفــــــة، ولكــــــل مصــ

ـــــیس واالعـــــــالم والت ـــــلحة التحســ ــــى مصــ ــــة بتنفیـــــــذ علـــ ـــــلحة المكلفـــ ــــــة كونهـــــــا المصــ ربیـــــــة البیئیـ

ــــن مكتــــــب  البــــــرامج المتعلقــــــة بالتحســــــیس واالعــــــالم واالتصــــــال والتربیــــــة البیئیــــــة والمتكونــــــة مــ

  التحسیس ومكتب التربیة البیئة

                                                          
  صباحا10:00، على الساعة2019أوت13، یوممنشط في االذاعة، "سالم خلوي"مقابلة مع السید -1
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ـــــــــا وذلـــــــــك  ـــــــواطنین وتـــــــــربیتهم بیئی ـــــــــة المــ ـــــــة لتوعی ــــاطات بیئیـــــــــة هادفــ ـــــة بنشـــــ ـــــــوم المدیریــــ تقــ

ـــــع الجمعیــــــــات والمــــــــدارس، وفــــــــي  ـــــل مـــ ــــــیس بالتعامـــ حــــــــوار مــــــــع رئیســــــــة مصــــــــلحة التحســ

ـــــــین المدیریــــــــة  ـــــــة بـ ـــــــح لنــــــــا أن هنــــــــاك عالقـ ـــــة البیئیــــــــة اتضـ ـــــــال والتربیـــ ـــــــالم واالتصـ واالعـ

واالذاعـــــة بحیـــــث تقـــــوم هـــــذه االخیـــــرة ببـــــرامج عدیـــــدة حـــــول مواضـــــیع البیئـــــة والتـــــي تقـــــوم 

المدیریـــــة باقتراحهـــــا والتـــــي لهـــــا دور فـــــي تبلیـــــغ  الرســـــالة االعالمیـــــة البیئیـــــة فهـــــي تشـــــارك 

ــــي مختلــــــف النشــــــاطات مـــــع اال ــــــي تبثهـــــا وتتعــــــاون معهــــــا فــ ذاعــــــة فــــــي وضــــــع البــــــرامج الت

البیئیــــة التــــي تســــعى الــــى تحقیــــق حمایــــة بیئیــــة مثــــل القیــــام بحمــــاالت التنظیــــف كمــــا تقــــوم 

المدیریـــــة بطـــــرح وتقـــــدیم حلـــــول مـــــن أجـــــل حمایـــــة البیئـــــة مـــــن خـــــالل عـــــرض االجـــــراءات 

رض یــــتم بالتعــــاون مــــع االذاعــــة الالزمــــة والتــــي تقــــوم بهــــا الدولــــة لتحقیــــق ذلــــك وهــــذا العــــ

ـــــة بهـــــــدف  ــــــي برنـــــــامج اذاعـــــــي أو حصـــــــة اذاعیــ ـــــتم معالجـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع فـ بحیـــــــث یــ

  1ایصال الرسالة للسلطات العمومیة

ــــت معهــــــم مقابلــــــة مــــــن  فحســــــب تصــــــریح بعــــــض الصــــــحفین فــــــي االذاعــــــة الــــــذین أجریــ

ــــیر حــــــول اشــــــراك االذاعــــــة مــــــع مدیریــــــة البیئــــــة فــــــي النشــــــاطات البیئیــــــة  أجــــــل تقــــــدیم تفســ

ــة بینهمــــــا حیــــــث قــــــاموا بعــــــدة  ــي تبثهــــــا أكــــــدوا بوجــــــود عالقــــ التــــــي تقــــــوم بهــــــا والبــــــرامج التــــ

  2نشاطات وبرامج بیئیة مشتركة منذ أن نشأت االذاعة الى یومنا هذا

  الجمعیات البیئیة في والیة تیزي وزوعالقة االذاعة ب-2

هـــــا تلعـــــب الجمعیـــــات البیئیـــــة دورا بـــــارزا فـــــي ترقیـــــة ثقافـــــة المجتمـــــع مـــــن خـــــالل اعتماد

ـــى مجموعـــــة مـــــن االلیـــــات والمیك طة فـــــي المجـــــال انزمـــــات، ولهـــــذا نجـــــد الجمعیـــــات الناشـــــعلــ

ــــادة الــــوعي  البیئــــي فــــي تیــــزي وزو تهــــتم بالبیئــــة حیــــث تقــــوم باعمــــال تطوعیــــة هادفــــة الــــى زی

ـــة بیئیـــــة مـــــن خـــــالل قیامهـــــا بأعمـــــال تطوعیـــــة  البیئـــــي والثاقفـــــة البیئیـــــة لالفـــــراد وتحقیـــــق حمایــ

                                                          
  صباحا11:40،على الساعة 2019أوت 14، یوم التحسیس واالعالم والتعلیم والتربیة البیئیةرئیسة مصلحة ، "بورحلى"مقابلة مع السیدة -1
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ـــــة ال ــــاطات بیئیـــــة مختلف تـــــي تســـــاهم فـــــي ترســـــیخ قـــــیم المحافظـــــة علـــــى البیئـــــة وحمایتهـــــا ونشـ

ـــــد الشـــــجرة، وقیامهــــــا  مثـــــل القیـــــام بـــــالحفالت الســـــنویة كاالحتفـــــال بـــــالیوم العـــــامي للبیئـــــة وعی

  بحماالت التنظیف بهدف توعیة االفراد وتحسیسهم بضرورة حمایة البیئة

بـــــه وهـــــذه الجمعیـــــات نجـــــدها تتعامـــــل مـــــع االذاعـــــة وبصـــــفة دائمـــــة فحســـــب مـــــا صـــــرح

رئـــــیس مصـــــلحة االنتـــــاج فاالذاعـــــة تقـــــوم بتغطیـــــة النشـــــاطات المختلفـــــة واالعمـــــال التطوعیـــــة 

ــي تبثهـــــا والبـــــرامج  التـــــي تقـــــوم بهـــــا الجمعیـــــات البیئیـــــة فـــــي الوالیـــــة مـــــن خـــــالل الحصـــــص التـــ

ــــــاء الجمعیــــــــات فــــــــي  ــــبق وأن ذكرنــــــــا أعضــ ـــــیف وكمــــــــا ســــ ــــدمها، اذ نجــــــــدها تستضـــ ـــــي تقــــ التـــ

ـــــي تقــــــوم بهــــــا فــــــي المجــــــال البیئــــــي حصصــــــها بهــــــدف التعــــــرف علیهــــــا وعلــــــى االعمــــــ ال التـ

وكیــــــف تســــــاهم فــــــي ترســــــیخ فكــــــرة حمایــــــة البیئــــــة والمحافظــــــة علیهــــــا، كمــــــا تقــــــوم باالشــــــهار 

ـــتمعین،  علـــــى هـــــذه الجمعیـــــات وتوضـــــیح اهـــــدافها بهـــــدف التعـــــرف علیهـــــا مـــــن طـــــرف المســ

ـــــــات االیكولوجیـــــــة لهـــــــا اهـــــــداف  لهــــــذا فـــــــان البـــــــرامج البیئیـــــــة التـــــــي تقــــــدمها االذاعـــــــة والجمعی

ــــیط وضــــــرورة مشــــــتر  ـــــیس وتوعیــــــة االفــــــراد والمــــــواطنین بأهمیــــــة المحــ ــــــة فــــــي تحسـ كة والمتمثل

ـــــة البیئیــــــة وهــــــذا مــــــا  ـــل حمایتــــــه وتعزیــــــز الثقافـ ـــــد المجتمــــــع مــــــن أجـــ المحافظــــــة علیــــــة وتجنیـ

یتضــــح مــــن خــــالل تأســــیس جمعیــــات بیئیــــة فــــي العدیــــد مــــن قــــرى التابعــــة لوالیــــة تیــــزي وزو 

ــــــث نجــــــ ــــة بحی د هــــــذه الجمعیــــــات فــــــي تزایــــــد مســــــتمر والتــــــي تســــــاهم فــــــي الحفــــــاظ علــــــى البیئــ

ــل عـــــرض مختلـــــف النشـــــاطات التـــــي  ـــن أجـــ ــــه مــ ـــى االذاعـــــة ومـــــا تقـــــوم بـ والفضـــــل راجـــــع الــ

ـــق تنــــــافس  ــــیة ممــــــا ادى الــــــى خلـــ تقــــــوم بهــــــا هــــــذه الجمعیــــــات وأعمالهــــــا التطوعیــــــة والتحسیســ

  1.بین القرى بتأسیس جمعیات بیئیة منافسة ذات اهداف حمایة البیئة

ـــــر الجمعیــــــات           ــي تعتمــــــد تعتبـ البیئیــــــة ومدیریــــــة البیئــــــة مــــــن الوســــــائل والطــــــرق التــــ

ـــــتهدف وهـــــــذا  ــــــة للجمهـــــــور المســ علیهـــــــا االذاعـــــــة فـــــــي ایصـــــــال رســـــــالتها االعالمیـــــــة البیئیـ

ــــــف االعمــــــال التــــــي تقــــــوم بهــــــا،  ــــي مختل ـــــن خــــــالل تعاملهــــــا واالشــــــتراك معهــــــا فــ ــــر مـ یظهــ

                                                          
  .نفس المرجع السابق-1
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أهــــــداف بحیــــــث نجــــــد كــــــل مــــــن االذاعــــــة ومدیریــــــة البیئــــــة وكــــــذلك الجمعیــــــات البیئیــــــة لهــــــا 

ـــــة اساســـــا فـــــي زیـــــادة الـــــوعي والثقافـــــة البیئیـــــة التـــــي  ــى تحقیقهـــــا والمتمثل مشـــــتركة تســـــعى الـــ

  .یمكن بدورها أن تساهم في الحفاظ على البیئة

تفریغ البیانات والتعلیق علیها: المبحث الثاني

ــــــي قمنــــــا فــــــي  ــــل نتــــــائج الدراســــــة المیدانیــــــة الت ــــــة تحلیــ نتطــــــرق فــــــي هــــــذا المبحــــــث لعملی

ــــــى أدوات لجمــــــع البیانــــــات والمتمثلــــــة فــــــي اذاعــــــة تیــــــزي وزو  ــــــة، حیــــــث اعتمــــــدنا عل الجهوی

  المقابلة واالستبیان والعینة التي كانت عشوائیة والمتمثلة في الجمهور المستهدف 

.منهجیة الّدراسة: المطلب األّول

ــــي جمــــــع المعلومــــــات بهــــــذا المطلــــــب نقــــــوم فــــــي ــــنهج المتبــــــع فــ ــــدیم نظــــــرة عــــــن المــ ــ تق

ـــــم االعتمـــــــاد علیــــــه التطـــــــرق الــــــى والبیانــــــات مـــــــن خــــــالل  مـــــــن أدوات جمــــــع البیانـــــــات مـــــــا تـ

  .لتحقیق أهداف الدراسة

  : عینة الدراسة:الفرع االول

تعتبــــر العینــــة أكثــــر األدوات ِاســــتعماًال فــــي مثــــل هــــذه البحــــوث نظــــًرا لمــــا تحققــــه مــــن 

أشـــــخاص ینتمـــــون نتـــــائج صـــــادقة وملموســـــة، وقـــــد تـــــّم إختیـــــار عینـــــة عشـــــوائیة تتكـــــون مـــــن 

ــــــى فئــــــــات  ـــــة مختلفــــــــة الــ ـــــر حــــــــول اجتماعیـــ ــــى مختلــــــــف وجهــــــــات النظـــ وذلــــــــك للوقــــــــوف علــــ

ـــــى كــــــم موضـــــوع دور  ــــة الحصـــــول عل ــر بغیـ ــــة فـــــي الجزائــــ ـــــة البیئـ ــــي حمای االعـــــالم البیئـــــي فــ

  . هائل من المعلومات حول الموضوع

ــــــي هـــــــذا الصــــــدد توزیـــــــع  ــــــث تـــــــّم وف إســـــــتمارة 60اســــــتمارة وٕاســـــــتردت منهــــــا 100حی

  .للتحلیل والتفریغصالحة 
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  :أداوات جمع البیانات:الثانيالفرع 

ـــى مجموعـــــة مـــــن األســـــئلة المفتوحـــــة :المقابلـــــةاوال والتـــــي تمـــــت مـــــع منشـــــطین اشـــــتملت علــ

  .االذاعة وبعض الصحفین ومع المدیر العام لالذاعة

قمنــــا بتوزیعــــه علــــى عینــــة مــــن مجتمــــع إعــــداد إســــتبیان كــــأدة رئیســــیة للبحــــث، بحیــــث :ثانیــــا

تحلیــــــل البیانــــــات تــــــم اإلعتمــــــاد لو لموضــــــوع البحــــــث،البحــــــث لمعالجــــــة الجوانــــــب التحلیلیــــــة 

ــــــة  ــــدف تحدیــــــد اســــــتجابات أفــــــرادعلــــــى التكــــــرارات والنســــــب المئوی عینــــــة الدراســــــة اتجــــــاه بهــ

  :والمتمثلة فياالستبیانمحاور 

ـــــــة للعینـــــــة : المحـــــــور األول ــــائص االجتماعیـــــــة والمهنی یضـــــــم البیانـــــــات المتعلقـــــــة بالخصـــ

  .ستوى التعلیمي والحالة المدنیة والعمر والم: البحثیة والتي تشمل الجنس

  یتناول تشخیص نسبة متتبعي اذاعة تیزي وزو الجهویة:  المحور الثاني

ـــــــث ـــــة تیـــــــزي وزو ومـــــــدى : المحـــــــور الثال ـــــي تقـــــــدمها اذاعــ ــــق بـــــــالبرامج البیئیـــــــة التــ یتعلـــ

  . اهتمام الجمهور بها

ــــع ــــ:المحــــور الراب زي وزو یتمثــــل فــــي مســــاهمة البــــرامج البیئیــــة التــــي تقــــدمها االذاعــــة تی

  في حمایة البیئة

توزیع البیانات وتحلیلها: المطلب الثاني

ـــــل علیهـــــــا عنـــــــد قیامنـــــــا بتوزیـــــــع  ـــــب بتوزیـــــــع البیانـــــــات المتحصــ نقـــــــوم فـــــــي هـــــــذا المطلــ

  .نقوم بتحلیلهاومن ثم استمارة للجمهور في جداول وتبویبها 
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المتعلقــــــة تحلیــــــل البیانــــــات المتعلقــــــة بالبیانــــــات الشخصــــــیة والبیانــــــات : الفــــــرع االول

  بتشخیص نسبة مستمعي اذاعة تیزي وزو

    تحلیل البیانات الشخصیة: أوال

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب الجنس):2-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  الجنس

  33%،58  35  ذكور

  %41،66  25  اناث

  %100  60  المجموع

مفردة والتي تمثل العینة البحثیة، 80بعد فرز البیانات وتبویبها الحظنا أنه من بین      

والتي 26سوى في حین لم تبلغ نسبة االناث%66.56أي ما یعادلذكور منها 34یوجد 

  . وهي تعد قلیلة مقارنة بنسبة للذكور%33.43تمثل نسبة

  

  

  

  

  یمثل نسبة االناث والذكور في العینة المدروسة):2-3(الشكل رقم
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان:المصدر

  یمثل توزیع أفراد العینة حسب السن):3-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  السن

  %26،66  16  25الى15من

  %31،66  19  36الى26من

  %13،33  08  47الى37من

  %28،33  17  48من أكثر 

  %100  60  المجموع

  

أّن أعلى نسبة لتوزیع الجمهور وفقا للعمر بلغت) 02(یتضح من الجدول رقم           

15سنة بمعنى وتأتي فئة 48سنة تلیها الفئة أكثر من 36إلى 26للفئة من 31.66%

قدرت بنسبة قلیلة جدا والتي 47الى 37، وفئة %26.66سنة بنسبة 25إلى 

  . %13.33ب

  

  

  الفئة العمریة لالفراد العینة المدروسةیمثل ) :3-3(الشكل

58.33%

41.66% ذكور

اناث
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان:المصدر

  یمثل أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي):4-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  المستوى التعلیمي

  %10  06  ابتدائي

  %23،33  14  متوسط

  %16،66  10  ثانوي

  %50  30  جامعي

  %100  60  المجموع

  

یتضح من خالل الجدول والشكل البیاني ان أعلى نسبة متحصل علیها في مدینة تیزي       

%23،33من أفراد العینة البحثیة في المستوى الجامعي ثم تلیه نسبة %50وزو هي نسبة 

وفي االخیر التعلیم االبتدائي %16،66بالنسبة للمتوسط ثم التعلیم الثانوي بنسبة 

  .%10بنسبة

  

  

26.66%

31.66%13.33%

28.33% 25الى 15من 

36الى 26من 

47الى 37من 

48أكثر من 
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  یمثل المستوى التعلیمي الفراد العینة المدروسة):4-3(الشكل رقم

  

  باالعتماد على نتائج االستبیانمن اعداد الطالبتین:المصدر

  یمثل افراد العینة حسب الحالة المدنیة):5-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  الحالة المدنیة

%33،33  20  )ة(متزوج

  %61،67  37  عزباء/أعزب

  %3،3  2  )ة(أرمل

  %1،67  1  )ة(مطلق

  %100  60  المجموع

أن النسبة العلیا تعود إلى فئة العزاب ) 04(یتضح من الجدول رقم               

للمتزوجین، وفي األخیر تأتي حالة المطلقین %33,33تلیها نسبة%61,67بنسبة

بالنسبة %01.67بالنسبة لألرامل و%03،33واألرامل بنسب صغیرة ومتقاربة تتمثل في 

للمطلقین، ما یدل على أّن أغلبیة المهتمین بالبیئة هم فئة العزاب باعتبارهم الفئة التي تملك 

لمشاكل ا، وكذلك فئة المتزوجین بسبب رغبتهم في معرفة الوقت الكافي لالهتمام بالبیئة

10%

23.33%
16.66%

50%
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بالتالي معرفة كیفیة المحافظة علیها وتربیة أوالدهم وغرس االضرار الناجمة عنها و البیئیة 

  فیهم  ثقافة المحافظة على البیئیة

  یمثل الحالة المدنیة الفراد العینة ):5-3(الشكل رقم 

  

  

  باالعتماد على نتائج االستبیانمن اعداد الطالبتین : المصدر

  تحلیل البیانات المتعلقة بتشخیص نسبة مستمیعي اذاعة تیزي وزو : ثانیا  

  ما هي الوسیلة التي تتبعها بشكل دائم؟

  

  

  

  

  

33.33%

61.67%

3.3% 1.67%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

)ة(متزوج عزباء/أعزب أرمل )ة(مطلق

)ة(متزوج

عزباء/أعزب

أرمل

)ة(مطلق



  الفصل الثالث                                                     إذاعة تیزي وزو الجھویة و دورھا في تنمیة الثقافة البیئیة 

34

  یمثل الوسائل االعالمیة التي یتبعها الجمهور بشكل دائم):6-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  الوسیلة

%15  09  التلفزیون

  %26،66  16  االذاعة

  %6،66  04  الصحیفة

  %51،66  31  االنترنیت

  %100  60  المجموع

تبین لنا من خالل الجدول أن االنترنیت احتلت الصدارة وذلك أن نسبة                  

من العینة البحثیة%51،66استخدامها من قبل االفراد عال جدا وهذا ما مثلته نسبة 

والسبب راجع الى أنها الوسیلة االكثر استخداما في المجتمع خاصة من طرف الشباب وهي 

شبكة عالمیة تمكن من الوصول الى المعلومات واالشخاص في العالم، في حین تحتل 

باعتبارها وسیلة سهلة االستعمال والتي تستخدم %26،66االذاعة المرتبة الثانیة بنسبة 

والصحافة %15ل والشیوخ، أما التلفزیون فقد حصلت على نسبة بكثرة من طرف فئة الكهو 

وهذا یدل على اهتمام المجتمع بوسائل االعالم الجدیدة أكثر واهمالهم %6،66على نسبة 

  .للوسائل القدیمة

  یمثل وسائل االعالم االكثر اتباعا لدى الجمهور):6-3(الشكل رقم

  

  نتائج االستبیانمن اعداد الطالبتین باالعتماد على:المصدر
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  هل انت من مستمعي اذاعة تیزي وزو الجهویة

  یتمثل في مستمعین اذاعة تیزي وزو):7-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

%50  30  نعم

%33،33  20  أحیانا

  %100  60  المجموع

من أفراد العینة %50یتضح من خالل الجدول أن النسبة العالیة المتمثلة ب             

التي عبرت بأحیانا هي النسب التي تمثل استماع االفراد %33،33والتي عبرت بنعم ونسبة 

الذاعة تیزي وزو، في حین نجد نسبة ضئیلة جدا ال یستمعون لالذاعة وهذا راجع الى نوعیة 

یا البرامج التي تقدمها االذاعة والتي تمس كل شرائح المجتمع وتناولها لمختلف القضا

  االجتماعیة 

فمن خالل اجراء مقابلة مع منشط في االذاعة اتضح لنا أن اذاعة تیزي وزو تقوم          

  1.بأنشطة متنوعة ومفیدة وتعالج قضایا مختلفة یمكن أن تكون مهمة بالنسبة لالفراد

  یمثل نسبة مستمعین اذاعة تیزي وزو الجهویة ):7-3(الشكل رقم

       

  الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیانمن اعداد : المصدر

                                                          
  منشط في االذاعة، یوم" اسالم بساسي"مقابلة مع السید  -1

50%

16.66%

33.33%

0
5

10
15
20
25
30
35

نعم ال أحیانا

نعم

ال

أحیانا



  الفصل الثالث                                                     إذاعة تیزي وزو الجھویة و دورھا في تنمیة الثقافة البیئیة 

36

  ما هو عدد ساعات استماعك لالذاعة؟

یمثل عدد ساعات استماع الجمهور لالذاعة):8-3(الجدول رقم

  

      

تبین من خالل الجدول أن عدد ساعات استماع الجمهور لالذاعة تتمثل في أقل            

منهم %38،33من العینة البحثیة والنسبة %43،33من ساعة وهذا ما عبرت علیه نسبة 

المبحوثین نجدهم یستمعون من%18،33یستمعون الیها من ساعة الى ساعتین أما نسبة 

  .أكثر من ثالث ساعات وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة بالنسب أعالهلالذاعة 

وهذا راجع الى كون معظمهم موظفین ال یمتلكون متسعا من الوقت لالستماع لالذاعة 

لساعات طویلة اظافة الى أن البرامج التي یفضلونها تنحصر في مدة زمنیة قصیرة كما انهم 

  .ها االذاعةال یولون االهتمام لكافة البرامج التي تبث

  

  

  

  

  یمثل ساعات االستماع لالذاعة):8-3(الشكل رقم

  النسب المئویة  التكرارات  ساعات االستماع

  %43،33  26  أقل من ساعة

  %38،33  23  ساعة الى ساعتین

  %18،33  11  أكثر من ثالث ساعات

  %100  60  المجموع



  الفصل الثالث                                                     إذاعة تیزي وزو الجھویة و دورھا في تنمیة الثقافة البیئیة 

37

  

  من اعداد الطالبتین یاالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  ما هي البرامج التي تجذبك وتحب سماعها في االذاعة؟

  یمثل البرامج االذاعیة التي تجذب الجمهور):9-3(الجدول رقم

  المئویةالنسب   التكرارات  البرامج

  %20  12  اخباریة

  %25  15  ریاضیة

  %21،66  13  بیئیة

  %30  18  تثقیفیة

  %3،33  2  برامج أخرى

  %100  60  المجموع

یتضح من خالل الجدول أعاله أن البرامج التثقیفیة هي البرامج االكثر استماعا              

من أراء العینة البحثیة ثم تلیه البرامج %30من الجمهور وهذا ما عبرت علیه نسبة 

ومن ثم البرامج االخباریة بنسبة %21،66ثم البرامج البیئیة بنسبة %25الریاضیة بنسبة 

  .وهذا راجع الى المیوالت والرغبات الشخصیة%3،33وبرامج أخرى بنسبة 20%

  یمثل البرامج التي تجذب جمهور االذاعة):9-3(الشكل رقم
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  اعداد الطالبتین یاالعتماد على نتائج االستبیانمن: المصدر

  لبرامج التي تبثها االذاعة؟اما هو رائك ب

  یمثل رأي الجمهور بالبرامج المبثة في االذاعة):10-3(الجدول رقم  

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  60  36  جیدة

  40  24  البأس بها

  0  0  سیئة

  100  60  المجموع

           

من أفراد العینة البحثیة صرحوا %60من خالل هذه المعطیات یبین لنا أن نسبة         

منهم صرحوا بأنها البأس بها مما %40بأن البرامج التي تبثها االذاعة برامج جیدة، ونسبة 

  یدل على أن االذاعة تقوم بتقدیم برامج تخدم المجتمع وتفیدهم

  

  بالبرامج التي تقدمها اذاعة تیزي وزویمثل رأي الجمهور):10-3(الشكل رقم
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  من اعداد الطالبتین یاالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  

  هل الرسالة االعالمیة التي تقدمهااالذاعة تصلك بطریقة جیدة؟

  یمثل استعاب الجمهور للرسائل االعالمیة التي تقدمها االذاعة):11-3(الجدول رقم

  

  

  

    

ــــــتوعبون الرســـــــــالة           ـــــــة یســـ ـــــة البحثیــ ــــــب العینــــ ـــــــدول أن أغلـــ ـــــــالل الجــ ـــــن خــ ــــــح مــــ یتضـــ

ـــــة  ـــــة ســـــلمیة وهـــــذا مـــــا مثلتـــــه النســـــبة العالی ـــكل جیـــــد وبطریق االعالمیـــــة البیئیـــــة وتصـــــلهم بشــ

التــــي تــــرى أنهــــا أحیانــــا مــــا تســــتوعب هــــذه مــــن أفــــراد العینــــة، والنســــبة%58،33المعبــــرة ب 

ــــي تنفــــــى ذلــــــك %26،60الرســــــالة تمثلــــــت فــــــي  ــــئیلة تعــــــود الــــــى الفئــــــة التــ امــــــا النســــــبة الضــ

ـــــي طــــــرح %15والتــــــي قــــــدرت ب ــــــى أن االذاعــــــة تســــــتخدم أفضــــــل الطــــــرق فـ ممــــــا یــــــدل عل

ـــــحة مــــــن  ــــــدة ومفهمومــــــة مــــــع تقــــــدیم أهــــــداف واضـ ــــیع البیئیــــــة وعرضــــــها بصــــــورة جی المواضــ

  .مما جعل الجمهور یستوعبهاوراء تلك الرسالة

60%

40%
جیدة

البأس بھا

سیئة

  المئویةالنسب  التكرارات  االحتمالت

%65  39  نعم

  %20  12  ال

  %15  09  احیانا

  100  60  المجموع



  الفصل الثالث                                                     إذاعة تیزي وزو الجھویة و دورھا في تنمیة الثقافة البیئیة 

40

  وهذا ما نوضحه من خالل الشكل التالي

  یمثل نسبة االستعابة للرسالة االعالمیة التي تقدمها االذاعة للمستمعین):11-3(الشكل رقم

  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  البیئیة االذاعیة ومدى اهتمام الجمهور بهاتحلیل البیانات المتعلقة بالبرامج : الفرع الثاني

  هل تهتم ابلبرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة؟

  یمثل اهتمام الجمهور بالبرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة):12-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

%45  27  دائما

  %32  19  أحیانا

  %23  14  نادرا

  %100  60  المجموع

         

یتبین من الجدول ان الجمهور یهتم بالبرامج البیئیة المبثة من االذاعة بصفة             

الذین اجابو باحیانا اما %32من المبحوثین ثم تلیه نسبة %45دائمة وهذا ما مثلته نسبة 
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باالهمیة فنجدها ال تهتم بهذه البرامج وهذا راجع الى وعي االفراد %23النسبة المعبرة بها ب

التي تحضى بها البیئیة ومعرفتهم المشاكل التي تعاني منها واالضرار التي یمكن ان تلحق 

  .بها

فمن خالل المقابالت التي تم اجراءها مع مدیر االذاعة اتضح بان الجمهور یهتم          

لبرامج بصفة دائمة بالبرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة وذلك من خالل مشاركتهم في هذه ا

  1.عبر مختلف وسائل االتصال

  یمثل نسبة اهتمام الجمهور بالبرامج البیئیة االذاعیة في تیزي وزو):12-3(الشكل رقم

  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  هل تقوم بالمشاركة في هذه البرامج؟

  

  

  یمثل مشاركة الجمهور في البرامج البیئیة):13-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت
                                                          

.10:00، على الساعة2019اوت17، مدیر االذاعة، یوم"ارزقي عزوز"مقابلة مع السید،- 1
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  %50  30  نعم

  %23  14  ال

  %27  16  أحیانا

%100  60  المجموع

           

یتبین لنا من خالل الجدول أن أغلبیة الجمهور یقومون بالمشاركة في البرامج           

بأحیانا وذلك یدل على أنهم %27بنعم ونسبة%50االذاعیة البیئیة وهذا ما عبرت به نسبة 

مهتمین بالبیئة وضرورة الحفاظ علیها وبالتالي یقومون بایصال أراءهم وأفكارهم واقتراحاتهم 

  .یئةحول الب

وهذا ما یتضح من خالل اجراء مقابلة مع رئیس قسم التحریر الذي اكد لنا أن الجمهور    

  1.یقوم بالمشاركة في مثل هذه البرامج ویهتم بالبیئة ومشاكلها

  

  

  

  

  

یمثل نسبة مشاركة الجمهور في البرامج البیئیة المقدمة من اذاعة تیزي ):13-3(الشكل رقم

  وزو الجهویة

                                                          
.13:00على الساعة2019اوت 17، رئیس قسم االنتاج، یوم"خلوي سالم"مقابلة مع السید،- 1
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان:المصدر

  كیف تتم هذه المشاركة؟

  یمثل كیفیة المشاركة في البرامج االذاعیة البیئیة):14-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  كیفیة المشاركة

  %50  30  اتصال هاتفي

  %13،33  08  حضور شخصي

  %36،66  22  عبر الفایسبوك

  %100  60  المجموع

     

من المبحوثین یشاركون في البرامج االذاعیة %50یتضح من هذا الجدول ان            

36.66عبر االتصال الهاتفي وكذلك عبر شبكة التواصل االجتماعي والتي مثلتها نسبة 

%3.331من العینة البحثیة باعتبارها الوسائل االكثر استخداما في وقتنا الحالي، ونجد %

من البحوثین یشاركون بالحضور الشخصي وهذا ما یدل على اهتمام الجمهور بالبرامج 

  .البیئیة التي تبثها االذاعة وعلى المواضیع التي یتم اقتراحها في هذه البرامج
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یمثل الطریقة التي یشارك بها الجمهور في البرامج البیئیة المقدمة من ):14-3(الشكل رقم

  اذاعة تیزي وزو الجهویة

  

  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  هل تتفاعل مع هذه البرامج بشكل جید؟

  یمثل تفاعل الجمهور مع البرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة):15-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  %40  24  نعم

  %28  17  ال

  %32  19  أحیانا

  %100  60  المجموع

یتضح من الجدول ان اغلب افراد العینة تتفاعل مع البرامج البیئیة التي تبثها           

ونجد %23و%40االذاعة وهذا ما عبرت علیه النسب المتقاربة بنعم واحیانا والمتمثلة في 

نسبة ضئیلة ال تتفاعل معها والسبب راجع الى نوعیة هذه البرامج واهمیتها بالنسبة للمجتمع 

كما ان الجمهور یرى ان موضوع البیئة موضوع مهم یستحق االهتمام والمتابعة لذا نجده 

.یتفاعل مع البرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة
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یمثل مدي تفاعل الجمهور مع البرامج البیئیة المقدمة من اذاعة تیزي ):15- 3(الشكل رقم

  وزو الجهویة

  باالعتماد على نتائج االستبیانمن اعداد الطالبتین : المصدر

  هل تستفید من هذه البرامج في حیاتك الیومیة؟

  یمثل استفادة الجمهور من البرامج البیئیة):16-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  %68،33  41  نعم

%31،66  19  ال

  %100  60  المجموع

ــــــالل هــــــــذه الجــــــــدول أن نســــــــبة                ـــــن خــ ـــــین مـــ مــــــــن أفــــــــراد العینــــــــة %68،33یتبـــ

ـــبة عالیـــــة جـــــدا مقارنـــــة بـــــاالفراد الـــــذین ال  ــي نســ ــــن البـــــرامج البیئیـــــة وهـــ ـــــة یســـــتفدون مـ البحثی

ــــــتفدون مـــــــن هـــــــذه البـــــــرامج والتـــــــي قـــــــدرت ب باعتبـــــــار هـــــــذه البـــــــرامج بـــــــرامج %31،66یسـ

  یئیة والمشاكل التي تعاني منهاهادفة وتعلیمیة تقوم بتوضیح المفاهیم الب

یمثل درجة االستفادة من البرامج البیئیة المقدمة من اذاعة تیزي وزو ):16-3(الشكل رقم

  الجهویة
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر      

  من خالل هذه البرامج ما هي أبرز المشاكل التي تواجهها البیئة؟

  یمثل المشاكل التي تواجه البیئة ):17-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  المشاكل

%60  36  التلوث

  %23،33  14  الحرائق

  %16،66  10  االحتباس الحراري

  %100  60  المجموع

ـــاكل كثیـــــــــرة، وحســـــــــب رأي     ــــــن مشــــــ ـــــاني مـــ ـــــة تعــــ ـــــــدول أن البیئــــ ـــــــالل الجــ ـــــن خــ ــــــح مــــ یتضـــ

ـــاني منهـــــا البیئـــــة وهـــــذا مـــــا  ــــي تعــ المبحـــــوثین فنجـــــد مشـــــكل التلـــــوث مـــــن اكبـــــر المشـــــاكل التـ

ــــق بنســـــــبة %60عبـــــــرت علیـــــــه نســـــــبة  ـــــــة ثـــــــم تلیـــــــه مشـــــــكل الحرائـــ ـــــة البحثی مـــــــن افـــــــراد العینــ

ـــــــبة 23،33% ــــــــراري بنســـ ــــــــاس الحــ ــكل االحتبــ ــــــم مشــــــــ ـــــن ثــــ ـــــــف هــــــــــذه %16،66ومـــــ ومختلـــ

    .المشاكل تؤدي الى التدهور البیئي

  یمثل أهم المشاكل المختلفة التي تواجه البیئة):17-3(الشكل رقم
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  هل هذه البرامج تقدم حلوال مناسبة لهذه المشاكل؟

  یمثل تقدیم االذاعة حلوال مناسبة للمشاكل البیئیة):18-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

%46،66  28  نعم

  %20  12  ال

  %33،33  20  أحیانا

  %100  60  المجموع

  

یتبـــــین مـــــن خـــــالل الجـــــدول أن االذاعـــــة تقـــــوم بتقـــــدیم حلـــــوال مناســـــبة للمشـــــاكل التـــــي         

ــــــا  ــــین نعــــــم وأحیان ــــي تنحصــــــر بــ ـــاني منهــــــا البیئــــــة وهــــــذا حســــــب اجابــــــات المبحــــــوثین التــ تعـــ

ـــــــي  ـــــــة والمتمثلـــــــــة فــ ـــــــب متقاربــ ــــــا بنســ ـــــنعم و%46،66والمعبـــــــــرة علیهـــ بأحیانـــــــــا %33،33بــــ

ـــــــولي االه ــى أن هـــــــذه البــــــــرامج ت ـــــــل علــــــ ــــــــول وهـــــــذا دلی ــــــدیم حل ــــالل تقـ ـــــن خــــ ــــة مــ ــــــام بالبیئــــ تمـ

  .لمشاكلها
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وهذا ما یتضح من خالل المقابلة التي تم اجراءها مع منشطین االذاعة الذین صرحو بأن 

هذه البرامج تقد حلول للمشاكل البیئیة من خالل استضافة منظمي للحدث وأعضاء 

  .ر النفایاتالجمعیات الناشطة في المجال البیئي كالقیام بالرسكلة واعادة تدوی

  یمثل الحلول التي تقدمها اذاعة تیزي وزو للحد من المشاكل البیئیة):18-3(الشكل رقم

  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  ما هو انعكاس تلك البرامج علیك؟

  یمثل انعكاس البرامج البیئیة على الجمهور):19-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االنعكاس

  %90  54  ایجابي

  %10  06  سلبي

  %100  60  المجموع

مـــــن خـــــالل هـــــذه المعطیـــــات نالحـــــظ أن أغلبیـــــة أفـــــراد العینـــــة والمتمثلـــــین فـــــي نســـــبة 

ــــأثیر ایجـــــابي، ومـــــن أجمعـــــوا علـــــى أن 90% ـــا تـ ـــــرامج البیئیـــــة التـــــي تقـــــدمها االذاعـــــة لهــ الب

أنهـــــا منطلـــــق المقـــــابالت التـــــي تـــــم اجراءهـــــا مـــــع منشـــــطین ومســـــؤولین فـــــي االذاعـــــة یتضـــــح 
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ـــــل الجمهـــــــور  بـــــــرامج ایجابیـــــــة كونهـــــــا تســـــــعى الـــــــى اكتســـــــاب اصـــــــدقاء البیئـــــــة  وجعــ

ـــي بیئـــــي، بینمــــا ال ـــه یكســــب ثقافـــــة ووعــ ـــل معهـــــا فهـــــي تجعلــ   %10 المتمثلـــــة فـــــي نســـــبةمتفاعـ

تأثیرهــــــا ســــــلبي وهــــــذه النســــــبة صــــــغیرة جــــــدا مقارنــــــة بالنســــــبة 

یمثل انعكاس البرامج البیئیة التي تقدمها اذاعة تیزي وزو الجهویة على 

  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان

ذاعیة لوالیة تیزي وزو في تحلیل البیانات المتعلقة بمدى مساهمة البرامج اال

في رایك هل البرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة كافیة لجعل الجمهور واع بالمشاكل التي 
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ـــــل الجمهـــــــور  بـــــــرامج ایجابیـــــــة كونهـــــــا تســـــــعى الـــــــى اكتســـــــاب اصـــــــدقاء البیئـــــــة  وجعــ

ـــي بیئـــــي، بینمــــا ال ـــه یكســــب ثقافـــــة ووعــ ـــل معهـــــا فهـــــي تجعلــ متفاعـ

تأثیرهــــــا ســــــلبي وهــــــذه النســــــبة صــــــغیرة جــــــدا مقارنــــــة بالنســــــبة  هــــــذه البــــــرامج كــــــان

یمثل انعكاس البرامج البیئیة التي تقدمها اذاعة تیزي وزو الجهویة على  ):

من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

تحلیل البیانات المتعلقة بمدى مساهمة البرامج اال

في رایك هل البرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة كافیة لجعل الجمهور واع بالمشاكل التي 

  تعاني منها البیئة في تیزي وزو؟
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ـــــل الجمهـــــــور كانـــــــت  بـــــــرامج ایجابیـــــــة كونهـــــــا تســـــــعى الـــــــى اكتســـــــاب اصـــــــدقاء البیئـــــــة  وجعــ

ـــي بیئـــــي، بینمــــا ال ـــه یكســــب ثقافـــــة ووعــ ـــل معهـــــا فهـــــي تجعلــ متفاعـ

ــــــرى أن  هــــــذه البــــــرامج كــــــانت

  .االولى

):19-3(الشكل رقم

  الجمهور

المصدر

  

  

تحلیل البیانات المتعلقة بمدى مساهمة البرامج اال: الثالث الفرع

  البیئةحمایة 

في رایك هل البرامج البیئیة التي تقدمها االذاعة كافیة لجعل الجمهور واع بالمشاكل التي 

تعاني منها البیئة في تیزي وزو؟
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  تي تقدمها اذاعة تیزي وزو یمثل كفایة البرامج البیئیة ال):20-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  %38،33  23  نعم

  %10  06  ال

  %51،66  31  أحیانا

  %100  60  المجموع

  

ـــــن خـــــــالل الجـــــــدول رقـــــــم        ــــــح مــ ــــــة مـــــــن االذاعـــــــة ) 19(یتضـ ــــــة المبثـ أن البـــــــرامج البیئیـ

كافیــــة لجعــــل الجمهـــــور واعــــي بالمشـــــاكل التــــي تعـــــاني منهــــا البیئیـــــة وهــــذا مـــــا عبــــرت علیـــــه 

ـــــنعم ونســـــــبة %38،33نســــــبة  ـــــى كـــــــون هــــــذه البـــــــرامج %51،66بـ بأحیانــــــا وهـــــــذا راجــــــع الـ

حـــــداث البیئیـــــة وتقـــــدیمها الحلـــــول المناســـــبة تعـــــالج كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالبیئـــــة وتقـــــوم بتغطیـــــة اال

للحــــد مــــن المشــــاكل التــــي تعــــاني منهــــا ممــــا جعــــل أفــــراد العینــــة البحثیــــة وبنســــبة ضــــئیلة جــــدا 

  .%10أجابو بعدم كفایة هذه البرامج وهذا ما عبرت علیه نسبة 

  

  

  

  یمثل نسبة كفایة البرامج البیئیة التي تقدمها اذاعة تیزي وزو ):20-3(الشكل رقم
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان:المصدر

  هل مكنتك هذه البرامج من اثراء رصیدك المعرفي حول البیئة؟

یمثل مدى مساهمة البرامج البیئیة التي تقدمها اذاعة تیزي وزو في ):21-3(الجدول رقم

  اثراء الرصید المعرفي

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

  %90  54  نعم

  %10  06  ال

  %100  60  المجموع

ـــــي تقــــــــدمها                 ـــــن خــــــــالل الجــــــــدول یمكننــــــــا القــــــــول بــــــــأن البــــــــرامج البیئیــــــــة التـــ مـــ

ــــــــه نســــــــبة  ــــــا مثلت ــــــي وهــــــــذا مــ ــــــي اثــــــــراء الرصــــــــید المعرفــ مــــــــن اراء %90االذاعـــــــة تســــــــاهم فــ

ــــنعم، والنســـــبة الضـــــئیلة جـــــدا والتـــــي مثلـــــت ـــــذین أجـــــابو بـ مـــــن المبحـــــوثین %10المبحـــــوثین ال

بعــــــدم اثــــــراء رصــــــیدهم المعرفــــــي مــــــن وراء هــــــذه البــــــرامج والســــــبب راجــــــع الــــــى عــــــدم أجــــــابو

  .اهتمامهم بهذه البرامج

یمثل االثراء الرصید المعرفي من خالل البرامج البیئیة التي تقدمها ):21-3( الشكل رقم
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  باالعتماد على نتائج االستبیانمن اعداد الطالبتین: المصدر

  رایك هل ساهمت البرامج البیئة التي تقدمها االذاعة في حمایة البیئة؟في

  یمثل مدى مساهمة البرامج البیئیة االذاعیة في حمایة البیئة):22-3(الجدول رقم

  النسب المئویة  التكرارت  االحتماالت

  %50  30  نعم

  %20  12  ال

  %30  18  احیانا

  %100  60  المجموع

ــــــــر فــــــــي           ــكل كبی ــــــــة تســــــــاهم بشــــــ ـــــة البیئی ــــــح مــــــــن الجــــــــدول أن البــــــــرامج االذاعیـــ یتضــ

ــــــي مثلتهــــــا  ــــــا والت ـــــنعم وأحیان ــــــات المبحــــــوثین المنحصــــــرة بـ حمایــــــة البیئــــــة وهــــــذا حســــــب اجاب

ــــــنعم50نســـــــبة  ــــــبة البحـــــــوثین الـــــــذین 20، أمـــــــا نســـــــبة بأحیانـــــــا%30ونســـــــبة %بـ فتمثـــــــل نسـ

ــبة صــــغیرة جــــدا نضــــرا لعــــدم یــــرون أن هــــذه البــــرامج ال تســــاهم فــــي حمایــــة البی ئــــة وهــــي نســ

  .اهتمامهم بالبرامج البیئیة وعدم متابعتها

یمثل نسبة مساهمة البرامج البیئیة التي تقدمها اذاعة تیزي وزو في ):22-3(الشكل رقم

  حمایة البیئة حسب الجمهور 
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  باالعتماد على نتائج االستبیاناعداد الطالبتین: المصدر

  للحلول التي تقترحها البرامج البیئة من قبل الجمهور؟هل هناك تطبیق فعلي 

یمثل مدى تطبیق الحلول المقترحة في البرامج البیئیة من قبل ):23-3(الجدول رقم

  الجمهور على ارض الواقع

  النسب المئویة  التكرارات  االحتماالت

%23،33  14  نعم

  %33،3  20  ال

  %43،33  26  احیانا

  %100  60  المجموع

              

ـــي تبثهـــــا اذاعـــــة         یبـــــین الجـــــدول أعـــــاله أن الحلـــــول المقترحـــــة فـــــي البـــــرامج البیئیـــــة التــ

ـــــــبة  ـــــــه نســـ ــــــــرت علیـــ ـــــــا عبــ ـــــــذا مـــ ـــــــع وهـــ ــــــــى أرض الواقـــ ـــــــق علــ ـــــا تطبـــ ـــــــا مـــــ ــــــــزي وزو أحیانـــ تیــ

ــــــــا، ونســــــــبة 43،33% ــــابو بأحیان ــــــذین أجــــ ــــــن المبحــــــــوثین الــ ـــــنعم، 23،33مــ ـــــابو بـــ ـــــنهم اجـــ مـــ

لـــــى عـــــدم وجـــــود تطبیـــــق فعلـــــي للحلـــــول المقترحـــــة أجـــــابو ب ال ممـــــا یـــــدل ع33،33ونســـــبة 
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ـــــى نقـــــــص الـــــــوعي والثقافـــــــة  ــــاكل البیئیـــــــة والســـــــبب راجـــــــع الــ مـــــــن االذاعـــــــة والخاصـــــــة بالمشـــ

  .البییئة لدى االفراد ونقص االهتمام بالبیئة

یمثل نسبة تطبیق الجمهور للحلول التي تقترحها اذاعة تیزي وزو للحد ):23-3(الشكل رقم

  من المشاكل البیئیة

  باالعتماد على نتائج االستبیانمن اعداد الطالبتین: المصدر

ما هي الحلول التي یمكن أن تقدمها انت كمستمع للبرامج البیئیة االذاعة والت ییمكن ان 

  ع البیئي في المنطقة؟تساهم في تحسین الوض

  

  

  

یمثل الحلول التي اقترحها الجمهور والتي یمكن ان تساهم في تحسین ):24-3(الجدول رقم

  الوضع البیئي في المنطقة

  النسب المئویة  التكرارات  االقتراحات
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  %35  21  القیام بحماالت تحسیسیة

  %28،33  17  تكثیف البرامج البیئیة

  %15  09  فرض العقوبات على المضرین بالبیئة

  %21،66  13  ال یوجد

  %100  60  المجموع

       

ـــن خـــــالل الجـــــدول رقــــــم             ــــح مــ ــــم أفـــــراد العینـــــة البحثیـــــة اتفقــــــوا ) 24(یتضـ أن معظـ

%35علــــى تقــــدیم اقتــــراح واحــــد لتحســــین الوضــــع البیئــــي فــــي تیــــزي وزو حیــــث نجــــد نســــبة 

ـــل لتغییـــــر  مـــــن أفـــــراد العینـــــة البحثیـــــة یـــــرون أن القیـــــام بحمـــــاالت تحسیســـــیة هـــــو الحـــــل االمثــ

ـــــي المنطقــــــة ونســــــبة  تــــــرى ان تكثیــــــف البــــــرامج البیئیــــــة یــــــؤدي %28،23الوضــــــع البیئــــــي فـ

ــــى فــــرض العقوبــــات علــــى المضــــرین بالبیئــــة والـــــذي  الــــى تحســــین الوضــــع البیئــــي اضــــافة ال

  لم تقدم اي حل%21،66بة من المبحوثین، أما نس%15مثلته نسبة 

  

  

  

  

  

ــــــة حســـــــب ):24-3(الشـــــــكل رقـــــــم ــــــد مـــــــن المخـــــــاطر البیئیـ ـــــــول المقترحـــــــة للحـ یمثـــــــل الحل

  .الجمهور المستمع الذاعة تیزي وزو الجهویة
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  من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان

بالرغم من وجود صعوبات التي تواجهها االذاعة والتي تتمثل في عدم وجود الدعم من 

طرف الدولة كتوفیر وسائل النقل لسهولة تنقل الصحفیین لتغطیة االحداث البیئیة وقیامها 

بأعمال تطوعیة وحماالت تنظیفیة الى جانب نقص التمویل حیث لم تتلقى مساعدات مالیة 

تعمل جاهدة قي نشر الوعي البیئي وتوعیة االفراد بضرورة حمایة 

فالالذاعة دور فعال في حمایة البیئة فهي تنعكس ایجابیا على المجتمع من خالل 

ن برامجها البیئیة والتي تأثر على االفراد وهذا ما یظهر من خالل ظهور مسابقات بی

لالنتقاء أحسن قریة من حیث النظافة والتي تكون سنویا ومن 

المالحظ أن كل سنة یتم اختیار قریة وتكون أحسن من تلك التي كانت من قبل وهذا یدل 

  :في هذا الفصل وطبقا للدراسة المیدانیة أن

15%

21.66
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من اعداد الطالبتین باالعتماد على نتائج االستبیان: المصدر

  تقیم نتائج الدراسة المیدانیة

بالرغم من وجود صعوبات التي تواجهها االذاعة والتي تتمثل في عدم وجود الدعم من 

طرف الدولة كتوفیر وسائل النقل لسهولة تنقل الصحفیین لتغطیة االحداث البیئیة وقیامها 

بأعمال تطوعیة وحماالت تنظیفیة الى جانب نقص التمویل حیث لم تتلقى مساعدات مالیة 

تعمل جاهدة قي نشر الوعي البیئي وتوعیة االفراد بضرورة حمایة ها اال ان

  .البیئة وتقوم بتغطیة االحداث البیئیة باستمرار

فالالذاعة دور فعال في حمایة البیئة فهي تنعكس ایجابیا على المجتمع من خالل 

برامجها البیئیة والتي تأثر على االفراد وهذا ما یظهر من خالل ظهور مسابقات بی

لالنتقاء أحسن قریة من حیث النظافة والتي تكون سنویا ومن ) مسابقات عیسات رابح

المالحظ أن كل سنة یتم اختیار قریة وتكون أحسن من تلك التي كانت من قبل وهذا یدل 

  .على زیادة وعي وثقافة االفراد حول أهمیة البیئة

  :خالصة واستنتاجات

في هذا الفصل وطبقا للدراسة المیدانیة أننستخلص من خالل ما سبق ذكره 

35%

28.33%

66%

القیام بحماالت تحسیسیة
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فرض العقوبات على 
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ال یوجد
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المصدر

تقیم نتائج الدراسة المیدانیة

بالرغم من وجود صعوبات التي تواجهها االذاعة والتي تتمثل في عدم وجود الدعم من 

طرف الدولة كتوفیر وسائل النقل لسهولة تنقل الصحفیین لتغطیة االحداث البیئیة وقیامها 

بأعمال تطوعیة وحماالت تنظیفیة الى جانب نقص التمویل حیث لم تتلقى مساعدات مالیة 

اال انمن طرف الدولة 

البیئة وتقوم بتغطیة االحداث البیئیة باستمرار

فالالذاعة دور فعال في حمایة البیئة فهي تنعكس ایجابیا على المجتمع من خالل 

برامجها البیئیة والتي تأثر على االفراد وهذا ما یظهر من خالل ظهور مسابقات بی

مسابقات عیسات رابح(القرى

المالحظ أن كل سنة یتم اختیار قریة وتكون أحسن من تلك التي كانت من قبل وهذا یدل 

على زیادة وعي وثقافة االفراد حول أهمیة البیئة

  

  

خالصة واستنتاجات 

نستخلص من خالل ما سبق ذكره 

القیام بحماالت تحسیسیة

تكثیف البرامج البیئیة

فرض العقوبات على 
المضرین بالبیئة
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ـــــي التـــــي تلعـــــب    ـــة تعتبـــــر وســـــیلة مـــــن وســـــائل االعـــــالم البیئ اذاعـــــة تیـــــزي وزو الجهویــ

ـــــن خــــــالل عــــــرض شــــــبكة  ـــــة البیئیــــــة للجمهــــــور مـ دورا هامــــــا فــــــي ایصــــــال الرســــــالة االعالمیـ

ــــیع البیئیــــــة علــــــى مــــــدار الســــــنة ومناقشــــــة المشــــــاكل  ــــــف المواضــ ـــــة تعــــــالج فیهــــــا مختل برامجیـ

ـــاني منهــــــا البیئــــــة بهــــــدف نشــــــر الثقافــــــة البیئیــــــة وزیــــــادة الــــــوعي البیئــــــي لــــــدى أفــــــراد ا ــــي تعـــ لتــ

المجتمــــــع فــــــي والیــــــة تیــــــزي وزو، فاذاعــــــة تیــــــزي وزو الجهویــــــة نجــــــدها تقــــــوم باحیــــــاء االیــــــام 

ـــــــي باستضــــــــافة  ـــــــدث البیئـ ـــــــالل تغطیتهــــــــا الخاصــــــــة للحـ ــــــن خـ ــــــة مــ ــ ـــــة بالبیئ ـــــــة المتعلقـــ العالمیـ

  .مختصین ومسؤولي الجمعیات البیئیة

ـــــن خــــــالل  ــك مـ ــــ ــي تبثهــــــا ویظهــــــر ذل ــــــة التــــ ــــص البیئی ــــة بالحصــ ـــتم جمهــــــور االذاعــ یهـــ

ـــــاعلهم معهــــــا عــــــن طریــــــق المشــــــاركة فیهــــــا وابــــــداء رأیهــــــم ووجهــــــات نظــــــرهم حــــــول واقــــــع  تفـ

ــن تطبیقهــــا علــــى ارض الواقــــع مــــن أجــــل الحــــد  البیئــــة فــــي المنطقــــة واقتــــراح حلــــول التــــي یمكــ

  من المشاكل التي تهدد البیئة

ــــه بحیـــــث تعــــــزز فاالذاعـــــة هـــــي همــــــزة  ــــیش فیـ ـــــذي یعــ وصـــــل بـــــین الفــــــرد والمحـــــیط ال

  .الثقافة البیئیة لدیه من خالل توعیته بضرورة االهتمام بالبیئة والمحافظة علیها
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  خاتمة

من خالل تطرقنا دور االعالم البیئي في حمایة البیئة في الجزائر وهذا تناولت الدراسة 

الى نشأة ومفهوم االعالم البیئي وأنواعه وكذا وظائفه والمقومات التي تساعده على نشر 

المواضیع والحقائق المتعلقة بالبیئة من أجل الوصول إلى تحقیق حمایة بیئیة فعالة والتمتع 

تطرقنا الى ببیئة سلیمة وصحیة، وابراز العالقة الترابطیة بین اإلعالم وحمایة البیئة وكذلك

والمؤسسات )المركزیة والالمركزیة(السیاسات البیئیة في الجزائر وأهدافها ومختلف األجهزة

  .الوطنیة المكلفة بتنفیذها

ویظهر ذلك من خالل الهیأت تبنت الجزائر سیاسة بیئیة هادفة الى  حمایة البیئة 

ة المكلفة بحمایة البیئة في المركزیة والالمركزیة والمؤسسات الوطنیة الرسمیة والغیر الرسمی

، وهذه السیاسات تعتبر من اآللیات المهمة المساهمة في الحفاظ على البیئة وبهذا الجزائر

حضي االعالم باهتمام واسع من طرف الدولة باعتباره أداة جیدة یساهم في الحفاظ على 

خالل ادراج البیئة لذا نجد الدولة رسمت سیاسة إعالمیة بیئیة واضحة المعالم وذلك من

االعالم كمبدأ من مبادئ السیاسة البیئیة  بهدف نشر قیم المحافظة على البیئة وصیانة 

  .مواردها وجعل الجمهور على وعي بأهمیتها

ومن ثم تم اختیارنا إلذاعة تیزي وزو الجهویة كحالة للدراسة باعتبارها وسیلة إعالمیة 

هور المستهدف وتبیان الدور الذي تلعبه في تقوم بإیصال الرسالة اإلعالمیة البیئیة  للجم

نشر الوعي البیئي لدى أفراد المجتمع، فهي تتوفر شبكة برامجیة تحمل في مضمونها ثقافة 

الحفاظ على البیئة بحیث تقوم بتغطیة المواضیع المتعلقة بالبیئة ومشاكلها كما تقوم بحماالت 

  .ة والجمعیات الناشطة في المجال البیئيتحسیسة وتنظیفیة بالتعامل مع مدیریة البیئة للوالی

فاذاعة تیزي وزو تساهم في زیادة الوعي البیئي لدى أفراد المنطقة بهدف التخلص من 

  .المشاكل التي تعاني منها البیئة في تیزي وزو باقتراح حلول للحد منها ومواجهتها

  :أما فیما یخص اختبار الفرضیات فكانت النتائج كالتالي

فیما یخص الفرضیة الرئیسیة فان البحث توصل الى أن كثافة البرامج االعالمیة البیئیة 

وتنوعها یساهم في تثقیف االفراد وتوعیتهم بأهمیة البیئة مما یجعلهم  أفراد مساهمین في 

حمایتها وصیانتها، فنشر قیم وثقافة المحافظة على البیئة ال یتم اال من خالل االعالم 
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ه المسموعة،المرئیة والمكتوبة، التي تعمل على غرس أفكار جدیدة في أذهان بمختلف وسائل

المجتمع بهدف توعیتهم بأهمیة البیئة من خالل تسلیطه الضوء على أهم المشاكل البیئیة 

  واعطاء الحلول الالزمة لمواجهتها 

كثیف وبهذا فان المعالجة اوالتغطیة االعالمیة للقضایا البیئیة بشكل دائم ومستمر وت

الحصص والبرامج المتناولة للمواضیع البیئیة له دور في تثقیف االفراد وجعل المجتمعات 

  .على وعي باالخطار التي تهدد سالمة البیئة

فیما یخض الفرضیات الجزئیة فان البحث توصل الى ان المشاكل البیئیة تتفاقم وتزداد 

لبیئة ونقص توعیته بذلك  فباعتبار حدتها بسبب عدم ادراك الفرد باالهمیة التي تحظى بها ا

الفرد الوحید الذي یتمكن من حمایة وحفاظ المحیط الذي یعیش فیه وجب توعیته وتربیته، 

فعدم اهتمام وسائل االعالم بالقضایا البیئة یؤدي الى عدم توعیة االفراد مما یؤدي الى زیادة 

  .المشاكل البیئیة

صحتها، فعدم اهتمام الدولة باالعالم وادراجه كمبدأ أما الفرضیة الثانیة فاثبتت الدراسة 

من مبادئ السیاسة البیئیة وتبیان الدور الذي یلعبه في حمایة البیئة یؤدي الى عدم تسویق 

وانجاح هذه السیاسات مما یؤدي الى عدم تطویر القطاع البیئي وتنمیته و صعوبة الوصول الى 

  .بیئةایجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها ال

  

وفیما یتعلق بالفرضیة الثالثة فان البحث توصل الى أن اذاعة تیزي وزو وسیلة ناجعة 

للحفاظ على البیئة من خالل الشبكة البرامجیة التي تتوفر علیها والهادفة الى تحسیس وتوعیة 

  .ونشر الثقافة البیئیة، وبالتالي تحسین الوضع البیئي في المنطقة

من المبحوثین %45فان نسبة ) 12(تضمنها الجدول رقمفبناء على البیانات التي

یصرحون باهتمامهم بالبرامج البیئة التي تبثها االذاعة، ویتفاعلون معها وهذا ما بینته بیانات 

من المبحوثین یتفاعلون مع البرامج البیئیة مما یدل على %40بحیث نسبة ) 15(الجدول رقم 

رك تأثیر ایجابي فیهم وهذا ما دعمته نتائج الجدول أن هذه البرامج مهمة بالنسبة لهم وتت
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من افراد العینة البحثیة صرحو بأن هذه البرامج لها انعكاس %90اذ أن نسبة ) 19(رقم

، ) 16(ایجابي، كما یستفید الجمهور منها وهذا حسب البیانات التي جاءت في الجدول رقم

  .ضیةوهذا ما بینته الدراسة المیدانیة وما یؤكد صدق الفر 

:ومن خالل هذا یمكننا ان نورد االستنتاجات التالیة

لبیئة ذلك المحیط الذي یجب الحفاظ علیه وحمایتة لضمان صحة سلیمة ویعتبر ا  -

االعالم من االدوات الهامة الیصال الرسالة االعالمیة البیئیة  من خالل ما ینشره من حقائق 

  .لثقافة البیئیة لدى االفرادومعلومات حول البیئة وقضایاها والتي تعزز ا

ومشاكلها یؤدي الى رفع الوعي البیئي في المجتمعات مما هتمام الدولة  باإلعالم البیئيا-

  .تفاقم المشاكل البیئیةیساهم في التقلیل من

ه بوأصحاب القرار من خالل ما تقوم الجمعیات البیئیة تقوم بایصال المعلومات للجماهیر-

حول أهمیة البیئة وضرورة من حماالت تحسیسة وبرامج توعویة بهدف توعیة االفراد وتثقیفهم 

  .علیهاالحفاظ 

اذاعة تیزي وزو تسعى الى تحقیق حمایة بیئیة فعالة وجعل الجمهور على وعي بأهمیة -

تمتع البیئة من خالل ما تبثه من برامج بیئیة وحماالت تحسیسة هادفة الى حمایة البیئة وال

  .ببیئة سلیمة وصحیة

سمحت لنا الدراسة الن نصل لبعض االقتراحات التي یمكن ان تساهم في تجاوز العقبات التي 

وفي تفعیل السیاسات البیئیة تواجه االعالم البیئي والتغطیة االعالمیة للقضایا البیئیة 

  وانجاحها

االعالم لتدریس هذا تأسیس اعالم بیئي متخصص من خالل توفیر أقسام في كلیات -

ر الطرق یایجاد اعالمین متخصصین في المجال البیئي وتوفالنوع من االعالم و 

.واالسالیب الحدیثة لدراسة االعالم البیئي

النجاح العملیة االعالمیة ونجاح العمل في مجال االعالم البیئي البد من وجود التحفیز -

.ادي والمعنوي لالعالمین البیئیینالم

الدولة باتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة البیئة وفرض العقوبات على كل من یضر بهاقیام -

.بتوفیر االمكانیات المادیة لنجاعة السیاسة البیئیة
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التكثیف في البرامج البیئیة الذاعة تیزي وزو بهدف جعل الجمهور المستمع لها واعي -

یكون عضوا مساهما في حمایة بالمشاكل التي تعاني منها البیئة في المنطقة وبالتالي 

.البیئة

مناقشة المواضیع المتعلقة بالبیئة والتي تبثها وسائل االعالم المختلفة من طرف -

داث حئیة باراء الخبراء االیكولوجین الالجمعیات االیكولوجیة  وتدعیم المعلومات البی

.التأثیر لدى الجمهور المستهدف
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  .الجزائر العاصمة، البیئة
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  .، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف"حمایة البیئةعلى

مذكرة ، "المعالجة االعالمیة للمشكالت البیئیة في الصحافة الجزائریة"بوسالم زینة، . 8

منتوري جامعةفي علم االجتماع، كلیة العلوم االنسانیة والعلوم االجتماعیة،ماجستیر
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، مذكرة ماستیر في لیات القانونة لحمایة البیئة في الجزائراال خروبي محمد، . 12

- جامعة قاصدي مرباح ورقلة،2012القانون االداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ماستر، "زائري لحمایة البیئة من التلوثالتنظیم القانوني الج"لشهب محمد أمین، . 19

جامعة الدكتور 2014في النظام القانوني لحمایة البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  .2007العام، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، جویلیة 

  :القوانین والمواثیق) 6

، المؤرخ في 47/284، مرسوم التنفیذي رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة .1

، متضمن تنظیم االدارة المركزیة في وزارة الداخلیة والجماعات 1994اوت 10

10، الصادر بتاریخ 53العدد الجریدة الرسمیةالمحلیة والبیئة واالصالح االداري، 

.1994أوت 

05، المؤرخ في 96/01، مرسوم رئاسي رقم الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة.2

، 01العدد الجریدة الرسمیة، متضمن تعیین أعضاء الحكومة ، 1996جانفي
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12، المؤرخ في 19- 01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون.3
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.2001دیسمبر 15بتاریخ 
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، العدد الجریدة الرسمیة، متضمن تعیین أعضاء الحكومة،2012سبتمبر 04في 
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  .2015ماي  18، الصادر بتاریخ25، العدد الجریدة الرسمیةتعیین أعضاء الحكومة،
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  :المقابالت)7

جویلیة 30، یوم مدیر اذاعة تیزي وزو الجهویة" عزوزو أرزقي "مقابلة مع السید.1

.11:30على الساعة 2019أوت05، ویوم 10:00، على الساعة 2019

، على 2019أوت 05قسم المالیة واالستثمار، یوم ، رئیسة "ر.ت"مقابلة مع السیدة .2

  .13:30الساعة

أوت 06س قسم االخبار ومنشط في االذاعة یوم رئی" خلوي سالم" مقابلة مع السید.3

أوت 13ویوم13:00و11:30أوت على الساعة 12، یوم.10:30على الساعة 

.10:00على الساعة 2019

،على 2019اوت06قسم االنتاج، یومرئیس " ونزار سمیر" السیدمقابلة مع .4

  .11:00الساعة

أوت على الساعة 12، أیاممنشطة في االذاعة، "صادقي حسیبة" مقابلة مع السیدة.5

.14:00، على الساعة2019أوت 15ویوم 11:30

،على الساعة 201اوت 12منشط في االذاعة، یوم" أبري اعلي" مقابلة مع السید .6

12:00.  

اوت على الساعة 06، یومرئیسة قسم االشهار" قومزیان یاسمین"مقابلة مع السیدة.7

.13:00، على الساعة2019أوت 12و 10:00

، على 2019أوت 06یوم رئیس القسم التقني، "مجقان سلیمان" مع السیدمقابلة.8

  .10:00الساعة 

البیئیة، رئیسة مصلحة التحسیس واالعالم والتعلیم والتربیة "بورحلى"مقابلة مع السیدة.9

  .11:40، على الساعة2019أوت14یوم

  :المواقع االلكترونیة)8
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نقال عن السیاسة االعالمیة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائرین،حسن، خلیفة .1

على الساعة 09/07/2019یوم   ./http://albassair.org /2281:الموقع

21:00.  

ouargla.dz-univ-http://revues، دور الدولة في حمایة البیئةكمال، رزیق.2

یوم على الساعة

نقال عن أهمیتها،-أبعادها-السیاسة االعالمیة مفهومهاالیمن حكیم، .3

على10/07/2019یوم /http://www.almethaq.net/news.:الموقع

.10:15الساعة 

نقال عنالقانون الدولي للبیئة واالتفاقیات المنظمة لحمایة البیئة،.4

على07/11/2019یوم.http//alrai.com/article/741553 html:الموقع

.17:51الساعة

  نقال عن ، "مقال البیئة ومقومات حمایتها في الجزائر"

  http//www.univ-eloud.dz،الموقع

على 07/04/2019یومhttp://moudou3.com، البیئةحمایةبحث حول.5

  .17:55الساعة 

                          :نقال عن الموقع، "دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة".6

http//www.asgr-corist.dz/en/articl على الساعة 07/11/2019یوم

18:00.

07/04/2019یومhttp://moudou3.com:البیئة نقال عن الموقعبحث حول .7

.15:55على الساعة 

یوم http:// maoudou3.com: الفرق بین الضرائب والرسوم، نقال عن الموقع.8

.10:00على الساعة 05/12/2019

، نقال عن الموقع-وقت الجزائر-سكان تیزي وزو یسبحون في النفایات المنزلیة.9
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http://waqteljazaie.com 11:00على الساعة 11/12/2019یوم.  
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  االستبانة): 01( الملحق رقم

  

  معمري تیزي وزوجامعة مولود 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

  إدارة الموارد البشریة: تخصص

  

  إستمارة بحث بعنوان

  دور االعالم البیئي في حمایة البیئة في الجزائر

  

  : سیدي، سیدتي

متطلبات نیل اإلستبیان الذي بین أیدیكم یمثل جزء من البحث الذي نقوم به ضمن 

  .شهادة ماستر في إدارة الموارد البشریة

  .وأحیطكم علما أن المعلومات التي ستدلون بها نستخدمها فقط لهذا البحث

  .إجابتكم على هذا االستبیان تعد كرًما وتعاونا منكم

  :تحت إشراف                                            :الباحثتین

زاوش حسین. أ–                        .            توازيشافیة.

یاسةخوخة.  

                                             

  .أمام العبارة التي تختارونها) ×(ضعوا عالمة : مالحظة

  .وأرجو منكم أن تسجلوا وجهات نظركم بكل أمانة وموضوعیة
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البیانات الشخصیة: المحور األول.  

  : الجنس

  ذكر                    أنثى 

  :  السن

  سنة      36إلى 26سنة           من 25إلى 15من  

  سنة 48سنة             أكثر من 47إلى 37من 

  :المستوى التعلیمي

    جامعي                         ثانوي                    متوسط          ابتدائي 

  

  

  :المدنیةالحالة 

       )ة(مطلق                          )ة(أرمل            )ة(أعزب           )ة(متزوج 

تشخیص نسبة متتبیعي اذاعة تیزي وزو الجهویة: المحور الثاني

  من بین الوسائل االعالمیة االتالیة ما هي الوسیلة التي تتبعها بشكل دائم-1

  الرادیو

  التلفزیون 

  الصحیفة والمجالت

  االنترنیت

  الجهویة   إذاعة تیزي وزومستمعيهل أنت من-2

    نعم                  ال               أحیانا

  ما هو عدد ساعات استماعك لإلذاعة؟ ؟-3
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  أكثر من ثالث ساعة  أقل من ساعة          ساعة إلى ساعتین

  سماعها في اإلذاعة؟ما هي البرامج التي تجذبك وتحب -4

    اخباریة                ریاضیة             بیئیة              تثقفیة

  .............................................................برامج أخرى

  ما هو رأیك بالبرامج التي تبثها االذاعة-5

......................................................................................

......................................................................................

.............................................        

  مها االذاعة تصلك بطریقة سلیمة؟ هل الرسالة االعالمیة التي تقد-6

  نعم                         ال    

البرامج البیئیة التي تقدمها اإلذاعة ومدى اهتمام الجمهور بها: المحور الثالث  

  

  هل تهتم بالبرامج البیئیة التي تقدمها اإلذاعة؟-1

  دائما                أحیانا               نادرا

  بالمشاركة في هذه البرامجهل تقوم -2
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  ال          نعم
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هل مكنتك هذه البرامج من اثراء رصیدك المعرفي حول البیئة ؟-2

  نعم                  ال

  

    ؟البیئیة التي تقدمها االذاعة في حمایة البیئةساهمت البرامج في رأیك هل-3

  نعم                   ال                   

هل هناك تطبیق فعلي للحلول التي تقترحها البرامج البیئیة من قبل الجمهور؟-4

نعم                    ال             أحیانا

امج البیئیة االذاعیة والتي للبر ما هي الحلول التي یمكن أن تقدمها انت كمستمع-5

أن تساهم في تحسین الوضع البیئي في المنطقة؟یمكن 

  

  

  



    المالحق

141

  

  صور للحماالت التحسیسیة التي شاركت فیها االذاعة):02(الملحق رقم
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  یمثل الهیكل التنظیمي لمدیریة البیئة):03(الملحق رقم 
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  یمثل الهیكل التنظیمي لوزارة البیئة والطاقات المتجددة: 04رقم الملحق 
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مدیریة 

التنظیم 
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  ملخص

ــــــــة  ــ ـــــــــة الجزائری ــــــة البیئـ ــــي حمایــــ ــــــي ودوره فــــــ ــــــالم البیئــــ ـــــــة االعــــ ـــــــت هــــــــــذه الدراســـ ـــ تناول

ـــــــي  ـــــة تیـــــــــزي وزو فــ ـــــــة الجهویـــــــــة لوالیــــ ـــــــدى مســـــــــاهمة االذاعــ ــــــة مــ ـــــالل معرفـــ ـــــن خــــ ـــــــذا مــــ وهــ

ــــــــكالیة  ــــــــــاءت اشــــــ ـــــة، فجــــ ـــــــ ــــیم البیئیــ ـــــــ ــــــــى القـــ ــــــــة علــــــ ـــــــع بالمحافظــــــ ـــــة المجتمـــــــ ـــــــ ــــــر وتوعیــ نشــــــــ

ــــــز وتنمیـــــــــة الثقافـــــــــة ا ـــــي تعزیـــ ـــــــي فــــ ــــــالم البیئــ ـــــــدى مســـــــــاهمة االعـــ ـــــــول مــ ــــــة حــ لبیئیـــــــــة الدراســـ

  في والیة تیزي وزو 

ـــــــص لالطـــــــــار  ـــــــاالول خصــ ــ ـــــــول، ف ــــى ثالثـــــــــة فصــ ــــــیم هـــــــــذه الدراســـــــــة الـــــ ــــــا بتقســـ قمنـــ

ـــــــول  ـــــاني  حـــــــ ـــــــ ـــــــل الثــ ـــــــــــا الفصـــــــ ــــــة، امـــ ـــــة البیئیــــــــ ـــــــ ــــــي والحمایــ ــــــالم البیئــــــــ ـــــــاهیمي لالعــــــــ المفـــــــ

ـــــــر  ـــــــث واالخیــــــــ ــــــــ ـــــــــل الثال ـــــــــــا الفصــــــ ــــــر، أمــــ ـــــــ ــــــــي الجزائــ ــــــــة فـــــــ ـــــة البیئیـــــــ ـــــــ ـــــة االعالمیـــ ـــــــ السیاســـ

ــــــــزي وزو  ــــة تیـ ـــــــوان اذاعـــــ ــــت عنــ ـــــــة تحـــــ ــــــــة الحالــ ـــــــي مخصـــــــــص لدراسـ ــــــا فــ ـــــــة ودورهـــ الجهویــ

  .تنمیة الثقافة البیئیة

ومن خالل هذه الدراسة توصلنا الى أن االعالم البیئي یساهم في نشر الثقافة البیئیة 

فله دور فعال في الحفاظ على البیئة وحمایتها باعتبار االعالم همزة وصل بین الفرد وبیئته، 

تسلیطه الضوء على البیئة ومختلف فهو یهدف الى توعیة الجماهیر بأهمیة البیئة من خالل 

  .مشاكلها

  االعالم، البیئة، السیاسة، تیزي وزو:كلمات مفتاحیة

Résume :

Cette etude portrait sur les media enveronnementaux et leur role 

dans la protection de l environnement algérien, est ca en connaissant 

a contribution de la radio regional de tizi ouzou dans la 
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sensibilisation de la communauté a la presirvation des valeurs 

enveronnemantales.

Cette etude nous a parmis de déduire que les media 

enveronnemantaux contribuent a la diffusion de la culture 

enveronnemantale.

Pour conclue, les médias enveronnemantaux visent a sensibiliser 

la pupulation a limportance de lenvironnemant et ses divres 

problemes.


