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 :ملخص

فهي  واجلزائر بصفة خاصة، يف العادل عامة   والسكان وادلشكالت اليت تواجو البيئة   أىم ادلخاطر يستعرض ىذا ادلقال 
منها. وؽلكن  وىو ما غلب التصدي لو بكافة الطرق دلكافحتها واحلد والكائنات بشكل عام،  ألفرادتؤثر سلبا على صحة ا

اإلعالم باعتبارىا مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعة فهي تساىم يف اكساب الفرد االعتماد يف ذلك  على وسائل 
 ويركز أىم ادلشاكل اليت تواجو اإلعالم البيئي يف اجلزائرادلقال ربز كما ي ثقافة بيئية من خالل التوعية واإلعالم البيئي لألفراد

باالرتكاز على سبل   مهامو يف نشر ثقافة بيئية من خالل حتديديف اجلزائر على ضرورة تعزيز دور اإلعالم والتوعية البيئية 
 .عملية تعمل على حتقيق ذلك وآليات

 الكلمات المفتاحية:

 توعية بيئية.، تربية بيئية ،إعالم بيئي ،بيئة

 

 
Abstract : 

          This article reviews the most important risks and problems facing the 

environment and the population   throughout  the world in general and  particularly in 

Algeria ,  Those facts negatively affect the health of individuals and other creatures  in 

general, which must be addressed in all ways to fight and reduce them. It is also 

possible to rely on the media as an institution of social Learning upbringing. It 

contributes to the provision of the individual environmental culture through awareness 

and environmental Media to individuals     .  

      The article also highlights the most important problems facing environmental 

media in Algeria and focuses on the need to strengthen the role of environmental media 

and awareness in Algeria by defining their functions in spreading environmental culture 

based on practical ways and mechanisms working to achieve this  

Keywords: Environment/ environmental media/ environmental Education/ 

environmental awareness 
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 مقدمة:

 االقتصادي ظهرت ادلشكالت البيئية ادلختلفة   النمو، ومع تزايد يقًتن النمو السريع لالستهالك بالنمو السريع للسكان
                                                                                                                  وتزايدت أثارىا على اإلنسان.

البيئة نتيجة للزيادة الكبَتة يف استهالك السكاين السريع ىو سبب كل كوارث  أوضحت الدراسات أن التزايد حيث  
وقد أدرك اإلنسان خطورهتا على حياتو وصحتو وحىت على مصَته فوق   (2015) علي فالح الضالعُت، ادلوارد الطبيعية

ريع اليت تكتسي أعلية كبَتة يف مجيع الدول حبيث عقدت من أجلها سطح الكرة األرضية. فأصبحت محاية البيئة من ادلشا
حيث أدرك اجملتمع  ،أجل احملافظة على التوازن البيئ من إذل التوعية والتحسيس حلماية البيئةالعديد من ادلؤدترات اليت هتدف 

 للطاقة كالصناعات الكيماوية فمختلف الصناعات ادلستهلكة. بُت النشاط االقتصادي والبيئةالدورل االرتباط ادلوجود 
كما تعد زيادة كميات الكربون   ف نفايات خطَتة على البيئة،ختل   وتصنيع ادلعادن وتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية

مشاكل بيئية  نتج عن ذلكما ي   الناجتة عن استهالك الطاقة تل وث للغالف اجلوي ما يؤدي إذل ارتفاع درجة حرارة األرض
عة ؽلكن حصرىا من حيث أعليتها وخطورهتا يف ثالث مشكالت متداخلة ومرتبطة مع بعضها البعض :االنفجار متنو 

والتل وث مبختلف أنواعو واستنزاف موارد البيئة. وألن ادلشكالت البيئية ترتبط بالسلوك اإلنساين وتفاعل األفراد مع  السكاين
عات الدراية واخلربة الكافيتان حول عناصر ومكونات ومشكالت البيئة واجلما بيئتهم ازدادت احلاجة إذل اكساب األفراد

وىو ما اتفقت عليو غالبية ادلؤدترات مركزة على ضرورة توعية   ا ومنع حدوثها وجتنب الوقوع فيها،على كيفية حلهب والتدر  
                         األفراد حول ىذه ادلشكالت.

 لدان اليت أدركت أعلية احلفاظ على البيئة ووضعت اسًتاتيجيات حلمايتها ومعاجلة مشكالهتا وتعترب اجلزائر من بُت الب     
)سامي زعباط وعبد احلميد  1974وىي ما عرف باجمللس الوطٍت للبيئة سنة  حلماية البيئة   وذلك منذ إنشاء أول ىيئة

 (.2015مرغيت، أفريل 

لى كاىل وسائل اإلعالم باعتبارىا وسائل ذات جودة وفعالية يف تغيَت وقد ألقيت مسؤولية التوعية بالقضايا البيئية ع 
القيم واالجتاىات السلبية إذل قيم واجتاىات إغلابية تؤدي بدورىا إذل تغيَت السلوكيات البيئية السلبية إذل سلوكيات إغلابية 

 ية الثروات الطبيعية.خاصة فيما يتعلق بإدارة ادلخلفات الصلبة وترشيد استهالك الطاقة وادلوارد ومحا

حيث يهدف اإلعالم البيئي إذل نقل ادلعلومات وادلعارف بشأن القضايا وادلشكالت البيئية للجمهور وتقدؽلها بشكل 
وىو ما يتطلب رسالة إعالمية  ،وربطها هبموم وانشغاالت ادلواطنُت هبدف رفع وعي هم بأبعاد وسلاطر ىذه القضايا مبسط

قدرات اإلعالميُت البيئيُت لتحقيق إعالم ذو قدرة على إثارة قضايا   قافة البيئية واليت تشًتط تعزيزذ من خالذلا قيم الثتنف  
 البيئة.
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ورغم ىذه األعلية اليت يكتسبها اإلعالم البيئي للحد من ادلشكالت البيئية، إال أن اإلعالم اجلزائري دل يورل ادلواضيع 
ت معاجلتو للمواضيع البيئية مناسباتية  غالبا ما تتعلق باالحتفال باليوم الوطٍت أو وادلشكالت البيئية األعلية الالزمة حيث كان

، كما كانت التغطية اإلعالمية سطحية أو ظرفية متعلقة بالكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضانات مثال للبيئةاليوم العادلي 
ذل تكوين مواقف إغلابية لدى القراء وبالتارل فاإلعالم يف وتفتقر إذل الشرح والتفسَت والعمق يف ادلوضوع، كما أنو ال يسعى إ

 (.2010 )زينة بوسادل، اجلزائر دل يقم بالدور ادلنوط بو يف ادلساعلة يف محاية البيئة من خالل نشر الوعي البيئي بُت الناس

يف رلال البيئة يف لإلعالم  وعويالتوىو ما يتضح جليا يف ادلشاكل البيئية اليت تعاين منها اجلزائر وعليو وجب تعزيز الدور 
اجملتمع اجلزائري من أجل الرقي بالوعي البيئي ونشر ثقافة بيئية يف اجلزائر وتنمية القدرات اليت تسمح بًتشيد السلوك البيئي 

                                                                                                                                                               الدراسة يف طرح السؤال احملوري التارل: ةلدى الشعب اجلزائري. وعليو ؽلكن تلخيص إشكالي

تعزيز دور اإلعالم في التوعية البيئية للحد من المشكالت البيئية في  العملية التي تعمل على لياتما هي اآل
 الجزائر؟

 ىذا التساؤل احملوري مت طرح التساؤالت الفرعية التالية: ولإلجابة على
 ما المقصود بالبيئة؟ وفيما تتمثل مختلف مشكالتها؟ -1
 ما المقصود بالتوعية البيئية؟ وما هي أساليبها؟ -2
 التي تواجهه في الجزائر؟ باإلعالم البيئي؟ وما هي المشاكلما المقصود  -3
 دور اإلعالم البيئي في الجزائر؟ تعزيزالعملية لليات اآلما هي  -4

   رف على سلتلف اآلليات اليت تعمل على تعزيز دور إذل زلاولة التع   ناء على ما سبق يهدف ىذا ادلقالوب           
ر،  وألجل ذلك مت تقسيم شلا يسهم يف احلد من سلتلف ادلشكالت البيئية اليت تتخبط فيها اجلزائ اإلعالم البيئي يف اجلزائر 

                                                                                                              التالية:ذه الورقة العلمية إذل النقاط ى

 ات حول البيئة والمشكالت البيئية.  عمومي

 .التوعية البيئية وأساليبها

 زائر.التي تواجهه في الج اإلعالم البيئي والمشاكل

 آليات تعزيز دور اإلعالم البيئي في الجزائر. 
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                            عموميات حول البيئة والمشكالت البيئية. 

ة, يف مجيع اصة بالبيئاخليئات اذلنظمات و ادلجهزة و األعلماء و الفكرين و ادل زلور اىتمامأضحت مشكالت البيئة اليوم  
ملك اجلميع , ومحايتها مسؤولية  بيئة يشًتك فيها مجيع الناس من مجيع أضلاء العادل, فهيعلى اعتبار أن ال بلدان العادل.

 .تعاين منها البيئة اليوم ادلشكالت اليتوأىم لتعريف البيئة ويف ىذا احملور سنتطرق اجلميع 

 تعريف البيئة:  1 

ٌت العلم، فهو علم يهتم بدراسة مبع علم البيئة ىو مصطلح إغريقي مركب من كلمتُت" LOGOS " و مبعٌت منزل 
العوامل احلية والبيولوجية وغَت احلية الكيميائية   "OIKOS " حيث يتأثر الكائن احلي مبجموعة منالكائن يف منزلو 

 .(Prieur Michel  1991, ) والفيزيائية

ل وأقام ...واإلسم منو بيئة مبعٌت ويعود األصل اللغوي لكلمة البيئة يف العربية إذل اجلذر " بوأ" ومنو "تبوأ" أي حل  ونز 
 (.1999) زلمد منَت حجاب،منزل

وادلتتبع للمفهوم اللغوي لكلمة البيئة غلد بأن البيئة تعٍت النزول واحللول يف ادلكان، وبذلك ؽلكن أن تطلق رلازا على      
ضع الذي يرجع إليو اإلنسان فيتخذ فيو : ادلنزل وادلواطن وادلو ادلكان الذي يتخذه اإلنسان مستقرا لنزولو وحلولو، أي على 

 (.1999) زلمد منَت حجاب، منزلو وعيشو

) ودتثل البيئة هبذا ادلفهوم حي زا جغرافيا ذو خصائص معينة من مناخ وتضاريس ورلموعة من ادلوارد العائلة للكائن احلي.
 (.2006حسُت عبد احلميد أمحد رشوان، 

آراء واجتاىات ادلفكرين الذين قدموا تعريفات ذلا، لبيئة وختتلف باختالف أما يف االصطالح فتتعدد تعريفات ا     
 بعض التعريفات ادلعطاة ذلا. فيما يلي فموضوع البيئة واسع يشمل سلتلف جوانب احلياة وعليو نورد

ادية، البشرية وغَت يعرفها زلمد امساعيل عمر بأهنا الوسط احمليط باإلنسان ، والذي يشمل كافة اجلوانب ادلادية وغَت ادل   
البشرية ، أي أهنا تعٍت كل ما ىو خارج عن كيان اإلنسان ، وىي بذلك تشمل كل ما ػليط بو من موجودات، فاذلواء وادلاء 
واألرض والكائنات احلية احمليطة بو، ىي عناصر البيئة اليت يعيش فيها واليت تعترب اإلطار الذي ؽلارس فيو حياتو ونشاطاتو 

 (.2002مد امساعيل عمر، ) زلادلختلفة.

  وكساء  بأهنا اإلطار الذي يعيش فيو اإلنسان وػلصل منو على مقومات حياتو من غذاء وتعرفها فتيحة زلمد احلسن   
 (.2006) فتيحة زلمد احلسن، .و عالقاتو مع أقرانو من بٍت البشروؽلارس في  ومأوى ودواء 
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رلموعة النظم الطبيعية واالجتماعية اليت تعيش فيها الكائنات احلية، واليت ويعرفها مجال عويس السيد على أهنا           
 (.2000) مجال عويس السيد، تستمد منها حاجاهتا ادلختلفة وتؤدي فيها أنشطتها.

ويعرفها طارق أسامة صاحل بأهنا إمجارل األشياء اليت حتيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات احلية على سطح األرض   
 (.2006) طارق أسامة صاحل،  ادلاء واذلواء والًتبة وادلعادن وادلناخ والكائنات أنفسهممتضمنة 

ويعرفها عماد زلمد ذياب احلفيظ بأهنا اجملال الذي ؽلارس فيو اإلنسان حياتو ونشاطاتو بكل ما فيها من مكونات    
 (.2005) عماد زلمد ذياب احلفيظ، سلتلفة كاذلواء وادلاء واألرض وما فيهم وما عليهم من نبات وحيوان وأحياء رلهرية

من كل ىذه التعريفات طللص إذل أن البيئة ىي اجملال أو اإلطار الذي يعيش فيو اإلنسان مبا يشملو من وعليو وانطالقا   
 ماء وىواء وتربة وكائنات حية وغَت حية ومنشآت سلتلفة، وؽلارس فيو سلتلف نشاطاتو حبيث يؤثر فيها ويتأثر هبا.

 المشكالت البيئية: 2 

تعتمد البيئة على التوازن بُت مجيع عناصرىا، لكي تضمن استمرارية العيش بسالمة جلميع الكائنات ادلوجودة على    
سطح األرض مبا فيها اإلنسان ، وكل اختالل يف ىذا التوازن يسبب مشكلة للبيئة وللكائنات ادلوجودة فيها وعليو ؽلكننا 

 كما يلي:  تعريف ادلشكلة البيئية

 تعريف المشكلة البيئية: -1.. 2

يعرفها حسُت عبد احلميد أمحد رشوان بأهنا كل تغَت كمي أو كيفي يلحق بأحد ادلوارد الطبيعية يف البيئة بفعل اإلنسان    
ه البيئة، ويف ل توازنو بدرجة تؤثر على األحياء اليت تعيش يف ىذأو أحد العوامل الفيزيقية فينقصو أو يغَت من صفاتو، أو ؼل  

 (.2006) حسن عبد احلميد أمحد رشوان،  مقدمتها اإلنسان

ويعرفها زين الدين عبد ادلقصود بأهنا حدوث خلل أو تدىور يف النظام البيئي مبا ينجم عنو أخطار بيئية تضر بكل    
 (.1981ين عبد ادلقصود، ) زين الد مظاىر احلياة على سطح األرض سواء كان ىذا اخلطر بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة

 ادلشكلة البيئية إذل رلموعة من االعتبارات: (1999) زلمد منَت حجاب،  ويرجع زلمد منَت حجاب  

 .االختالل يف التوازن البيئي نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة واستغالذلا بطريقة غَت رشيدة -
 صالحو.زيادة االختالل عن قدرة الطبيعة يف استيعاب ىذا اخللل وإ -
 ضرورة التدخل البشري إلصالح اخللل من خالل اإلجراءات الوقائية أو العالجية. -
سبق ؽلكن تعريف ادلشكلة البيئية على أهنا كل تغَت كمي أو كيفي ػلدثو اإلنسان يف مكونات  اوانطالقا شل  

ويتطلب تدخل اإلنسان للبحث عن أو اجلامدة، شلا يتسبب يف اختالل انسجامها وتوازهنا،   البيئة الطبيعية، احلية
 أصلع احللول للمشكلة سواء عن طريق إغلاد العالج ادلناسب ذلا أو الوقاية منها.
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 أسباب المشكالت البيئية: 2. 2 

تعد ادلشكالت اليت تسبب فيها اإلنسان األكثر خطورة، كون تأثَتاهتا طويلة ادلدى. وؽلكن إرجاع أسباب   
 (.2007عصام قمر، )  حسب ادلختصُت إذل:ادلشكالت البيئية احلالية 

االنفجار السكاين وما ترتب عليو من اتساع ظلو ادلدن، ما تسبب يف مشكالت اخلدمات وتوفَت ضرورات  -
 للسكان، وإجهاد الًتبة الزراعية لتوفَت الغذاء وىو ما يهدد البيئة ويؤدي إذل اختالل توازهنا.  احلياة
ما يًتتب عليو عدم فهم ادلشكالت البيئية اليت تزداد اتساعا يوما بعد يوم نقص ادلعرفة عن البيئة وىو  -

 ويصعب إغلاد احللول ذلا نظرا لعدم وضوح الرؤية بُت اإلنسان والبيئة.
االستغالل غَت الرشيد للطاقة والتكنولوجيا يف البيئة، شلا يًتتب عليو اإلخالل بتوازن البيئة باستنزاف ادلوارد  -

 الصناعة وما يرتبط هبا من تلوث اذلواء وادلاء والًتبة والغذاء والضوضاء.الطبيعية يف 
يعترب ىذا االختالل انعكاس دلشكالت البيئة، اختالل القيم واالجتاىات اليت تعد أساس ادلشاكل البيئية، إذ  -

 فالقيم واالجتاىات تكتسب الصفة االجتماعية من سلوك الناس جتاه بيئتهم.
االجتماعية، وتتعلق مبمارسات اإلنسان ادلتعلقة بالتنمية االقتصادية دون مراعاة المكانيات اختالل البيئة  -

 البيئة ، واليت تنعكس على السلوك االجتماعي واالقتصادي والسياسي جتاىها.
 أنواع المشكالت البيئية: 3. 2

سان فيها نة وال دخل لإلىناك نوعان من ادلشكالت البيئية: مشكالت طبيعية تكون نتيجة تفاعالت الطبيع
مثل الزالزل والفيضانات والعواصف والرباكُت...إخل، ومشكالت تكون بفعل اإلنسان وىي متعددة بتعدد عناصر 

 البيئة.

 المشكالت الطبيعية: –أ 

 :الرباكُت والزالزل -1   

تسبب  زات ضارة بالبيئة، حبيثتعد الرباكُت والزالزل أحد ملو ثات البيئة فالرماد الناتج عن الرباكُت يطلق غا    
 ، كما تطلق كما ىائال من احلم م يكون عامال يف تدمَت الًتبة وجعلها غَت صاحلة للزراعةتغَتا يف درجة حرارة األرض

 (.2008) رمضان عبد احلميد الطنطاوي، 

صخور ، كما أن اهنيار الأما الزالزل فتهدم ادلنشآت البشرية كما تعمل على إفساد الًتبة واألراضي الزراعية       
احلميد الطنطاوي، ) رمضان عبد  ية وردم اآلبار وزلطات ادلياه ودفن الًتبة الزراعيةيؤدي إذل انسداد رلاري األود

2008.) 
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 :العواصف والرياح -2  

تبدأ ادلخاطر من تكسَت أغصان األشجار إذل اقتالعها وتدمَتىا، فهي تؤدي إذل إتالف ادلنشآت وحتطيم   
 (.2008)  رمضان عبد احلميد الطنطاوي،  اصيل وادلزروعاتاحمل

 المشكالت بفعل اإلنسان: -ب 

 :مشكلة التلوث -1 

التلوث مشكلة بيئية برزت بوضوح مع رليء عصر الصناعة، وقد حظيت بالدراسة واالىتمام ألن آثارىا الضارة 
بيئية السائدة. ويوصف التلوث بأنو الوريث الذي مشلت اإلنسان نفسو وشلتلكاتو، كما أخل ت بالكثَت من األنظمة ال

حل  زلل اجملاعات واألوبئة كلها وارتبط بكل حديث عنها حىت رسخ يف أذىان الكثَتين أنو ادلشكلة الوحيدة للبيئة 
 ) السيد سالمة اخلميسي،د.س.ب(. ويف مكافحتو تستقيم األمور

) ضوضاء( والتل وث الثقايف والفكري   التل وث السمعيوالتلو ث نوعان: مادي وغَت مادي وادلقصود هبذا األخَت
) ابراىيم بسيوين عمَتة،  واإلعالمي وكذا التل وث الكهرومغناطيسي.أما التل وث ادلادي فيتمثل يف أربعة أشكال:

2006.) 

 تّلوث الهواء، وتّلوث الغذاء، وتّلوث الماء ،وتّلوث التربة.           

ناعي وطبيعي ويتمثل تل وث اذلواء الصناعي يف ادلنشآت الصناعية وزلطات توليد إذل صتّلوث الهواء وينقسم 
 لعواصف واألعاصَت وحرائق الغابات.           اذلواء الطبيعي فناتج عن الرباكُت وا لكهرباء وما ختلفو من غازات، أما تل وثا

 تل وث الغذاء بادلواد الكيميائية.الغذائي و  فيتمثل يف تل وثو بادليكروبات والتسمم تّلوث الغذاء أما  

بادلخلفات ادلنزلية ومبخلفات ادلنشآت الصناعية وبإفرازات إذل تل وث األهنار والبحَتات تّلوث الماء كما ينقسم 
الصناعة الثقيلة كالزئبق. وتل وث مياه البحار واحمليطات من سللفات حوادث الناقالت واحلوادث البحرية واألخطاء 

 افات والتسرب من أنابيب النقل وماء غسيل ناقالت البًتول.أثناء االستكش

يف تل وث نووي، وتل وث كيميائي، وتل وث النفايات الصلبة والسائلة والتل وث بادلبيدات  تّلوث التربةويتمثل  
 وادلخصبات.
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 التوعية البيئية وأساليبها:

 تعريف التوعية البيئية: .1. 

وتعديل  السلوكية أو تغيَت  األظلاط معينة هبدف تغيَت تنميتو جتاه قضية أو قضاياالتوعية ىي عملية إثارة الوعي و  
، حسب طبيعة أو من تعاطف إذل رفض إذل اجتاىات إغلابية سلبية   اجتاىات الرأي العام جتاه ىذه القضايا، من اجتاىات

 (.2002) أكادؽلية نايف العربية للعلوم األمنية،  ا القضية وتأثَتىا يف اجملتمع، وادلوقف الذي يتعُت على اجملتمع اختاذه منه

وتعر ف أيضا على أهنا " عملية نقل الفرد إذل حالة الوعي البيئي من خالل توضيح ادلفاىيم واحلقائق والقضايا   
 البيئية واألفعال  وحتقيق الدافعية لديو وصوال للسلوكيات  وآثارىا على حياة اإلنسان هبدف حتفيزه  وادلشكالت البيئية 

 (.2010) زينة بوسادل، اإلغلابية"

ون من  وتنمية   وعليو فالتوعية البيئية ىي عملية إثارة   وعي األفراد جتاه سلتلف قضايا البيئة هبدف جعلهم يغَت 
 ومفيدة للبيئة. وادلضرة ذلا، واستبداذلا بسلوكيات أخرى تكون إغلابية  سلوكياهتم السلبية جتاه البيئة 

 التوعية البيئية:أساليب . 2

لتوعية شاملة لكافة فئات اجملتمع.  حتتاج عملية التوعية البيئية إذل تضافر جهود سلتلف ادلؤسسات اجملتمعية حىت تكون ا   
 ويقول عالء كامل علوان يف ىذا الصدد: 

ؤسسات بالدولة ودون وعي " إن محاية البيئة ال تتحقق وال ؽلكن االرتقاء هبا دون الدعم الكامل والتعاون من مجيع ادل 
االجتاه، لذا غلب توفَت ادلوارد ادلادية والبشرية للقيام حبمالت منتظمة ودورية لتوعية أفراد اجملتمع أفراد اجملتمع بأعلية ىذا 

بالقضايا البيئية ... وتعميق أىداف التوعية البيئية وزرعها يف سلوك عامة الناس لالرتقاء بادلستوى البيئي ادلنشود ألن ذلك 
) زينة  واجملتمع" أجل تغيَت ظلط السلوك الفردي وتطبيع عاداتو جتاه البيئة يتطلب وضع إسًتاتيجية مبنية على أسس قوية من

 (.2010بوسادل، 

 راعاة  ما يلي:مب  شراك كل ادلؤسسات اجملتمعية وذلكمن اال بد  البيئية يف اجملتمع التوعية ولتحقيق

تقدم برامج تثقيفية هتتم   ات تدريبية ذلم دور  ضرورة توجيو اإلعالميُت لالىتمام بشؤون البيئة وذلك من خالل توفَت  -
 بشؤون البيئة.

 التأكيد على دور ادلؤسسات الدينية يف ىذا اجملال نظرا للعالقة الوثيقة بُت أخالقيات البيئة وتعاليم ديننا احلنيف.-
رة ووصوال إذل وسائل إحياء ادلناسبات البيئية واليت ؽلكن االستفادة منها يف تنمية الوعي البيئي، وذلك ابتداء من األس -

اإلعالم ومرورا بادلؤسسات التعليمية، جلعل ادلواطنُت يعايشون ادلشاكل البيئية ويشعرون بوجودىا وػلسون بأضرارىا وتأثَتىا 
 .يف بيئتهم
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تمع وخاصة لبنة اجمل إعداد برامج علمية تربوية حتث على محاية البيئة واحملافظة عليها، وختاطب فئات اجملتمع ادلختلفة -
 توعية البيئية.اليت حتتاج لل ىذه الفئة  هنمل  وىم األطفال حىت ال

  ضرورة طرح بعض ادلشاكل البيئية ومصادرىا وطرق التصدي ذلا عن طريق إقامة الندوات العلمية واحملاضرات اليت حتفز -
 وتنجح يف لفت انتباىو إذل ما ػليط بو. وتقنع اجلمهور 

ن األحداث البيئية واألفالم الوثائقية اليت تتناول تلوث البيئة بشكل عام مثل: تلوث إعداد النشرات اإلعالمية ع -
األرض، تلوث ادلاء، تلوث اذلواء... إضافة إذل التلوث بالضوضاء والتلوث االلكًتوين والبصري واإلشعاعي وغَتىا من 

 األنواع.
سواء عن طريق الصور الفوتوغرافية أو الرسوم أو  تنظيم ادلسابقات اخلاصة بالبيئة من طرف مجعيات محاية البيئة، -

 بعض ادلشكالت البيئية وإدخال دور ادلواقع االلكًتونية يف صلب ادلسابقات. ادلقاالت والبحوث العلمية إلبراز 
فالتوعية بالقضايا البيئية ليست من اختصاص وسائل اإلعالم وادلؤسسات احلكومية اليت تشرف على قضايا البيئة فقط   

بل ىي مسؤولية اجلميع بدءا من األسرة فادلدرسة فادلسجد ومجاعات الرفاق واجلمعيات األىلية وادلهنية والثقافية والدينية 
والنوادي واالحتادات الرياضية وكل ادلؤسسات الفاعلة يف اجملتمع، فإذا دخلت مواضيع البيئة األسرة وادلناىج التعليمية 

 وتؤثر على سلوكياتو ضلو البيئة. ووعي الفرد يف اجملتمع  فإهنا تدخل بذلك يف إدراك  والتكوينية واجلمعيات وادلؤسسات

 اإلعالم البيئي والصعوبات التي تواجهه في الجزائر:

 تعريف اإلعالم البيئي: . 1

ود اإلغلايب للرقي يعد اإلعالم البيئي أحد أىم أجنحة التوعية البيئية، وىو أداة إذا حسن استثمارىا كان ذلا ادلرد          
بالوعي البيئي، ونشر اإلدراك السليم للقضايا البيئية، ويعمل اإلعالم البيئي يف تيسَت فهم وإدراك ادلتلقي لقضايا البيئة 

 (.2015) عالء الدين عفيفي،  وقضاياىا  معينة جتاه البيئة قناعاتوبناء  ادلعاصرة 

َتاط يف نشر التوعية والثقافة السياسية، بأسلوب وبلغة وبتقنيات وتتحدد مهام اإلعالم البيئي حسب زلمد ق        
سلسة بسيطة ومفهومة وجذابة للمستقبل، بعيدة عن ادلصطلحات اجلافة اليت تنف ر القارئ...واذلدف منو ترشيد السلوك 

وادلعطيات  ت واإلحصائياتالبيئي عن طريق الوعي والثقافة واإلدراك البيئي وىذا ال يتحقق إال بتوفَت ادلعلومات والبيانا
 (.2018) زلمد قَتاط،  ادلتعلقة بالبيئة

للجمهور وعرضها  إذل نقل ادلعلومات وادلعارف بشأن القضايا البيئية ادلختلفةإذن يهدف اإلعالم البيئي ف                
 سلاطر ىذه القضايا ، مع ربط ىذه ادلشكالت هبموم ادلواطن العادي هبدف رفع وعيهم بأبعاد و بشكل مبسط وشامل

ادلشاركة اجلماىَتية يف اختاذ القرارات وإغلاد احللول  لتعزيز  وصناع القرار  بُت اجلمهور  وآثارىا عليهم، وخلق سبل احلوار 
 واحلث على ادلشاركة والعمل اجلماعي جتاه تلك القضايا من قبل كل شرائح وفئات اجملتمع.
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 ئي في الجزائر:المشاكل التي يواجهها اإلعالم البي. 2

احلديث عن ادلشاكل اليت يواجهها ىذا النوع من اإلعالم يف الوطن العريب  إن احلديث عن اإلعالم البيئي يقودنا إذل
 (.2018) زلمد قَتاط،  بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة:

 .حول البيئة ومشكالهتا للجمهور ولوسائل اإلعالم الكافية والالزمة عدم توفر ادلعلومات والبيانات وادلعطيات -1 
 فو مع الوسائط احلديثة بالشكل الكايف .اعتماده على الوسائل التقليدية وعدم تكي   -2
 افتقارنا لإلطار)الكادر( اإلعالمي ادلتخصص وادلتمرس وادلؤىل يف اإلعالم البيئي. -3
ق الكايف بُت ادلؤسسات اإلعالمية عدم استجابة أقسام وكليات اإلعالم دلتطلبات واحتياجات السوق، وعدم التنسي -4

 من جهة وادلؤسسات األكادؽلية من جهة أخرى.
اإلعالم البيئي كتخصص ورلال اسًتاتيجي مازال يف مرحلتو اجلنينية، يعاين من غياب اسًتاتيجية إعالمية بيئية،  -5

قط كاالحتفال باليوم الوطٍت أو اليوم ومازال إعالم مناسبات يربز عند ظهور ادلشاكل واألزمات البيئية وخالل ادلناسبات ف
 العادلي للبيئة، مث ؼلتفي.

 يف ظل ىذا الكم من ادلشاكل يالحظ عدم حتديد أولويات رلاالت الرسالة اإلعالمية البيئية، كالًتكيز على التصحر   -6
 وندرة ادلياه. ومصادر الطاقة ادلتجددة  وعلى ادلستوطنات البشرية 

 اإلعالميُت من جهة وادلؤسسات واذليئات اليت ت عٌت بالبيئة من جهة أخرى. وجود فجوة كبَتة بُت -7
 على حد سواء. ةوضعف االمكانيات والوسائل ادلادية والبشريادلخصصة لقطاع البيئة نقص يف ادليزانية  -8
اجملتمع، سواء على  الالمباالة وعدم االىتمام بالقضايا البيئية يف غياب الوعي البيئي يف اجملتمع وتف شي ظاىرة  -9

 ادلستوى الفردي أو العائلي أو ادلؤسسايت أو ما يتعلق باجملتمع ادلدين أو اجملتمع السياسي أو ادلدرسة أو ادلسجد أو األسرة.
 حان للتعامل مع القضايا البيئية.غياب منهاج تعليمي وإعالمي واض -10

اث نقلة نوعية يف العمل اإلعالمي البيئي للرقي بالوعي البيئي وعليو فاإلعالم البيئي ػلتاج إذل تعزيز دوره إلحد       
التالية العملية  واإلعالم البيئي وذلك بتبٍت وانتهاج السياسات واآلليات  وإحداث انعكاسات إغلابية يف واقع عمل التوعية 

 من قبل سلتلف األطراف.



 تعزيز دور اإلعالم والتوعية البيئية حلماية البيئة يف اجلزائر.

 

 
249 

 تعزيز دور اإلعالم البيئي في الجزائر:العملية لليات اآل

 التالية:العملية  اآلليات وإتباع ال بد من توفر السياسات يف اجلزائر  ح اإلعالم البيئي لنجا  

تقوم  والبيئية وادلؤسسات اإلعالمية  قاعدة معلومات بيئية مركزية تكون حتت تصرف األجهزة ال بد من توفَت   -1
 .وادلعلومات ادلطلوبة  بتزويدىم بادلعطيات

للقضايا البيئية، تقوم على  ومنهجية  ومعاجلة علمية  وواضح  منطقي سلس مفهوم  طرح علميال بد من توفر   -2
وأن ال تقتصر على  وتناقش  للمشاكل البيئية اليت تطرح والتفسَت   شرحوالتعمق يف ال واألدلة الدامغة  والربىان   ادلنطق
 والتغطية السطحية ادلبس طة.  والوصف السرد 

بيئية   وادلهام من أجل توعية بالبيئة، والعمل على تكامل األنشطة  تلف ادلؤسسات ادلعنية التنسيق مع سلال بد من  -3
 فعالة.

  مدعومةحبيث تكون  بشكل جيد  البيئية  إيصال ادلعلومة  على  تعيُت جهة مسؤولة لديها القدرة ال بد من   -4
 الرقمي. عصر لوادلواكبة لالالزمة دلعاجلة قضايا  البيئة والبيانات   باألرقام 

 من الطرح اإلعالمي البيئي دلا ؼلدم القضايا البيئية. التخطيط اإلعالمي ادلسبق لألىداف ادلرجوة ال بد من   -5

 بأعلية الدور الذي يقومون بو للحفاظ على البيئة. اإلعالميُت البيئيُت  توعية ال بد من   -6

بادلشاركة يف طرح رأيو البيئي عرب سلتلف   حتمل مسؤوليتواجملتمع يفال بد من منح الفرصة لكل فرد من فئات   -7
 القنوات اإلعالمية حبيث تكون وسائل تفاعلية لنشر الوعي والثقافة البيئية.

وحتفيزىم لإلبداع   واإلعالميُت والصحفيُت والتشجيع الدائمُت من قبل اإلدارات البيئية للفنانُت  الدعم ال بد من   -8
 يف الطرح البيئي.

ترعاىا علمية وتدريبية دورات  اجلامعات أو يف ادلدارس أو سواء يف مناىج دراسية لإلعالم البيئيال بد من توفَت  -9
 ىيئات بيئية.

يف اإلعالم  م ذات العالقة بقطاع البيئة لإلعالميُت البيئيُت عن أفضل أعماذل ختصيص جائزة سنوية ال بد من   -10
 شجيع اإلعالميُت على اخلوض يف ىذا اجملال.لت  وادلرئي  وادلسموع ادلقروء 

أعلية تعاون مجيع الوزارات وادلؤسسات واذليئات يف معاجلة ادلشكالت البيئية وباإلمكان االستفادة من التجارب  -11
شات والتوصيات ضرورة ادلشاركة يف ادلؤدترات وادلنتديات الدولية يف رلال البيئة واالستفادة من النقاية يف ىذا اجملال  مع العادل

 اليت تنتج عنها.
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التعاون مع اجلمعيات ذات الصلة بالشأن البيئي ووضع خطة تعاون مشًتك دلواكبة نشاطاهتا خصوصا ال بد من   -12
 تلك اليت تتطلب محالت توعية للعمل الشعيب التطوعي واالىتمام بالبيئة.

إعالمية بيئية للمواضيع اذلامة الطارئة أو ذات  وتنظيم محالت والربامج  واخلطط  رسم السياسات ال بد من  -13
 مع اجلهات سلتلف اجلهات ذات العالقة بقطاع البيئة.  بالتعاون األولوية 

تنفيذ ندوات لتوعية كافة شرائح اجملتمع بقضايا البيئة ادلختلفة والدور ادلنوط هبذه الشرائح للمشاركة  ال بد من -14
 الفاعلة يف الشأن البيئي.

والبصرية مع منح ادلشاركُت يف برامج   القوافل البيئية ادلتنقلة واجملهزة بكافة الوسائل السمعية بدمن اعتماد ال  -15
 إمكانية  ، إضافة إذلكما ؽلكن عرض أفالم تسجيلية للتوعية بقضايا البيئة  ة.التوعية أعداد من إصدارات خاصة مبوضوع البيئ

. وىي آلية متميزة لنشر الوعي البيئي إلمكانية وصوذلا إذل  رمزية عليهم توزيع جوائز و  تنفيذ مسابقات فورية بُت ادلشاركُت 
وادلراكز   ؽلكن أن تكون ىذه القوافل على شكل أسابيع بيئية بادلدارس واجلامعاتو  كافة شرائح اجملتمع بادلدن والقرى.

 التكوينية مع تنفيذ أنشطة للتنظيف والتشجَت.

وادللصقات اليت تتناول قضايا البيئة وحتث على تغيَت  وادلطويات   والكتيبات  ادلطبوعاتكثيف عدد ال بد من ت -16
 والسلوكيات البيئية السلبية.  والقيم  ادلفاىيم

تنظيم الرحالت التعليمية البيئية إذل احملميات الطبيعية دلختلف شرائح اجملتمع من إعالميُت وطلبة ال بد من   -17
 وما حتتويها من كنوز بيئية. حملميات الطبيعيةوتالميذ للتعرف على ا

والسلبية لشرح قضايا البيئة   وإنتاج برامج تعليمية لألطفال عن السلوكيات البيئية اإلغلابية تصميم ال بد من  -18
 م كرتونية أو أغاين بيئية مثال.وتكون يف شكل أفال بشكل مبسط 

 خاتمة:

و يف اجملتمعات ادلعاصرة واإلعالم البيئي ى للتوعية البيئية يف ازديادقول أن احلاجة ؽلكن الوختاما ذلذه الورقة العلمية     
وذلك من خالل  . كما أن محاية البيئة ووقايتها أصبحت ضرورة تفرض نفسها يف اجلزائر أحد أىم أجنحة التوعية البيئية
 بالبيئة.  اوزات الضارةادلناسبة مبا يسهم يف احلد من التجالعملية استحداث السياسات واآلليات 
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