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  كلمة شكر و عرفان
  

، و أوىل األعمال بالعبد شكر اهللا عز و جل على نعمه، فمن مل إن من عظم األعمال يف الدنيا هو تقوى اهللا

يشكر الناس مل يشكر اهللا، فيا إهلي ال يطيب يل ليال إال بشكرك، و ال ارا إال بطاعتك، و ال تطيب اللحظـات إال  

لقائـك،  بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك، و ال تطيب اجلنة إال برؤيتك أنت و حبيبك و صاحب الشفاعة يوم 

إن احلوت يف البحر، و الطري يف السماء ليصلون على معلم " صلى اهللا عليك يا عامل اهلدى الذي قلت بلسانك العذب 

  ".الناس اخلري

فبشراكم ذا احلديث يا من كنتم عونا يل حبثي، و نورا يضيئ الظلمة اليت كانت تعيق أحيانا دريب، فـإن  

 الكرام، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا، شكرا لكم من أعماق قلـيب  قلت شكرا فشكري لن يوفيكم يا أساتذيت

  .على عطائكم الدائم

الذي مل يبخل علي من حبر علمه، و حسن خلقه، " ميلوى زين " وشكرا خالصا ألستاذي الفاضل و قدويت الدكتور 

  .وزيل معاملته اليت كانت سندا و دعما يل يف حبثي املتواضع

تعهداين بالتربية يف الصغر، و كانا يل سراجا يضيئ فكري بالنصح و التوجيه يف الكرب، حفظهما شكرا لوالدي اللذان 

اهللا و رعامها برعايته، و إىل من مشلوين بالعطف و أمدوين بالعون، و حفزوين للتقدم، إخواين و أخوايت حفظهـم اهللا  

  .ورعاهم و نور درم

ألخت و األستاذة الفاضلة عمريي فتيحة، و األستاذ الفاضـل ميسـوم   ال ننسى بالشكر و العرفان كل من ا         

خالد اللذان مل يفارقا حبثي هذا حىت ايته، و كل من ساهم و لو حبرف واحد فيه، سائلني املوىل عز و جل أن يقدرنا 

  .و نكون هلم عونا يف أمورهم و دروم كما كانوا لنا عونا

  
  

 :قائمة المختصرات



 

  
 FOE  األرض منظمة أصدقاء 

 O N G  المنظمات الحكومیة
  O I G  المنظمات غیر الحكومیة

  PNUE  برنامج األمم المتحدة للبیئة
  Green peace  منظمة السالم األخضر

  UIC  االتحاد الدولي للمحافظة على البیئة
  OICD  منظمة التنمیة و التعاون االقتصادي

  IUCN  االتحاد الدولي لحمایة الطبیعة
  IFRC  الدولي لجمعیات الصلیب األحمر و الھالل األحمر االتحاد
  E D  -ط  –طبعة 

  S D  -د ت  –دون تاریخ 
  P  -ص  –صفحة 

  REV  مجلة
  N  -ع  –عدد 

  OP.CIT  مرجع سابق
 FLN  حزب جبھة التحریر الوطني

  RND  حزب التجمع الوطني الدیمقراطي
  RCD  حزب التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة

  HMS  ب حركة مجتمع السلمحز
  FNA  الجبھة الوطنیة الجزائریة

  NAHDA  حركة النھضة
  EL ISLAH  حركة اإلصالح الوطني

  FFS  جبھة القوى االشتراكیة 
  AHD 54  54حزب عھد 

  MNND  الحركة الوطنیة من أجل الطبیعة و النمو
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  : ةـمقدم

زاد اهتمام المجتمع الدولي بالمشاكل التي تعاني تعتبر البيئة من أهم مشاكل هذا العصر، ولقد   

منها البيئة في النصف الثاني من القرن العشرين، وهذا خاصة بعد ما أثبتت التجارب العلمية األخطار 

التي تعاني منها البيئة، كالثقب الموجود في طبقة األوزون، ومنذ ذلك الحين بدأ االهتمام يتزايد من قبل 

ع القواعد الدولية، وأبدت المنظمات الدولية اهتمامها هي األخرى بموضوع المجتمع الدولي وجمي

البيئة، وهذا يتجلى من خالل االتفاقيات التي قامت بإبرامها والعديد من البرامج المقدمة للحفاظ على 

 البيئة، ومن بين هذه المنظمات التي لعبت دورا رئيسيا للحفاظ على البيئة نجد منظمة األمم المتحدة،

والتي ساهمت بدورها في الحفاظ على البيئة، وهذا من خالل العديد من المؤتمرات التي عقدتها 

واالتفاقيات التي أبرمتها، إلى جانب المنظمات غير الحكومية واألدوار اإليجابية التي تقوم بها في 

واحترام دولي أهدافها ووسائل عملها ومصادر تمويلها وقدراتها، مما مكنها الحصول على دعم شعبي 

  .بارز األثر على وضوح مساهماتها في الميادين المختلفة

فما آلت إليه البيئة وما حل بها عجل ببروز ما يسمى باإلعالم البيئي بوسائله المختلفة،   

المقروءة والمرئية والمسموعة، من صحف يومية ومجالت عامة ومتخصصة وقنوات إذاعية 

ي تلعب دورا هاما في تنمية الوعي بقضايا البيئة ومشكالتها، وتعميق وتلفزيونية، ومن أهم الوسائل الت

شعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه البيئة، ونشر مفاهيم التنمية المستدامة والوعي البيئي، خاصة 

بعد تزايد الضغوط االجتماعية واالقتصادية والسياسية على البيئة ومكوناتها وعناصرها، وتزايد حاجة 

جتمعات إلى األخبار البيئية ومعرفة تأثيرات الكوارث وحوادث التلوث البيئي والتغيرات المناخية الم

  .على األوضاع االجتماعية واالقتصادية

اإلعالم البيئي تخصص جديد في مجال اإلعالم، بدأ ينمو مع مطلع السبعينات وبالضبط مع و  

، حيث أكد على الحق في 1972في ستوكهولم سنة انعقاد المؤتمر الدولي للبيئة البشرية الذي انعقد 

اإلعالم البيئي باعتباره حق كل إنسان دون تمييز أو تفرقة في أن يعرف األنباء والمعلومات المتعلقة 

على أهمية وسائل  في توصياته أيضا 1992بالحقائق البيئية، ثم أكد مؤتمر ريودي جانيرو سنة 

وزاد اهتمام األجهزة اإلعالمية  .مايتها من كافة مظاهر التدهوراإلعالم في الترويج لقضايا البيئة وح

السبعينات  المختلفة بالقضايا البيئية نتيجة لمشكالت التلوث والكوارث البيئية التي طرأت في فترة
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" ، وحادثة تحطم ناقلة النفط 1979انفجار بئر النفط في خليج مكسيكو عام مثل  والثمانينات،

 .1978 في عام" أموكوكانديس

أما في الجزائر يعد اإلعالم البيئي ظاهرة حديثة في اإلعالم الوطني، لذا كانت الكتابات حول   

البيئة بسيطة وغير مكثفة، إال أن تطور الصناعة وازدياد السكان وانتشار النفايات بأنواعها أدى إلى 

 .اتلوث الهواء وظهور موضوعية دقيقة من قبل وسائل اإلعالم باختالف أنواعه

وقد تطرق المشرع الجزائري إلى اإلعالم البيئي في العديد من القوانين والمراسيم التنفيذية،   

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أو في  10- 03كما هو عليه الحال في قانون 

 198-06لتنفيذي المنظم للعالقات بين اإلدارة والمواطن، أو في المرسوم ا 131-88المرسوم التنفيذي 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، إلى غير ذلك من 

النصوص القانونية التي يعترف فيها المشرع الجزائري ولو ضمنيا بالحق في اإلعالم البيئي كوسيلة 

 .من وسائل حماية البيئة والحفاظ عليها

العالقة التي تربط بين اإلعالم والبيئة، من خالل إبراز الدور تبدو أهمية الموضوع في توضيح 

الذي يقوم به اإلعالم البيئي في حماية البيئة والحفاظ عليها وتحقيق انضباط  ذاتي لألفراد، إذ أصبح 

أحد أهم الوسائل والطرق الفعالة للتعريف والتعرض لكل المسائل البيئية ونقلها للجمهور للتفاعل معها، 

سلوكيات جديدة وسليمة اتجاه البيئة التي يعيش فيها اإلنسان ويتعامل معها يوميا ويؤثر فيها وبناء 

  .ويتأثر بها، ومن ثم فإن سالمته في سالمتها ونهايته في دمارها وتخريبها

 

وال يخفى علينا ما لإلعالم البيئي من دور بالغ األهمية في نجاح أي جهد إنساني في شتى   

البيئة من خالل الوعي البيئي ونشره وتعزيزه ال تخرج عن هذا التصور، فاإلعالم  المجاالت، وحماية

البيئي بوسائله المتعددة يمارس دورا حاسما في إيصال المعلومة وتثقيف الناس وتوسيع دائرة المعرفة، 

، حيث أن أهمية الدراسة ترجع علومةواالهتمام خصوصا مع تطور وسائل االتصال وسرعة نقل الم

من أهم العناصر  أنها تتناول موضوعا على درجة من األهمية أال وهي الوعي البيئي، الذي يعد إلى

التي يتخذها اإلنسان لحماية البيئة وصيانتها، باعتبار أن قضية البيئة قضية مجتمع ومسؤولياتها ليست 

 حماية البيئة،وأهمية التربية في . حكرا على الدولة، بل تتطلب تظافر جهود جميع شرائح المجتمع
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يمكن أن تضطلع به وسائل اإلعالم في تنمية الوعي لدى األفراد ببيئتهم، وذلك من خالل والدور الذي 

تزويدهم بالمعلومات البيئية واكتسابهم اتجاهات إيجابية نحو البيئة تمكنهم من درء المشكالت البيئية، 

كل من األحزاب والجمعيات في دعم  وكذا أهمية دور المجتمع المدني في الجزائر وبشكل خاص دور

 .ومساندة الحفاظ على البيئة

كما تكمن أهمية الدراسة أيضا في إمكانية معرفة الجمهور البيئي، وبالتالي المساهمة في تحديد   

الشريحة االجتماعية األكثر اهتماما بالبيئة، والتعرف على احتياجاتهم اإلعالمية في هذا المجال حتى 

 .و تعديل أو تثبيت العملية اإلعالميةيمكننا زيادة أ

ومن األدبيات التي تناولت قضايا التنمية الحضرية والنهوض بالبيئة قد أصبح واضحا    

ومستقرا في أذهان العلماء والمختصين أن المشاركة المجتمعية لها دورها الواضح والمباشر في تفعيل 

ة الشاملة، فقد تصاعد الفكر والحوار والمشاركة الحق في اإلعالم البيئي، أي تفعيل اإلدارة المجتمعي

من خالل تعدد وانتشار دراسات التنمية الحضرية في المستوى المحلي واالقليمي والعالمي، بحيث 

انعكس هذا الفكر على مقررات هيئة األمم المتحدة وخاصة في العقود األخيرة والتي ركزت جميعها 

كمدخل أساسي لضمان فاعلية جهود التنمية والنهوض بالبيئة، على مبدأ المشاركة والتعاون المجتمعي 

، حيث شكلت جميعها FOE، ومنظمة أصدقاء األرض GREEN PEACEكمنظمة السالم األخضر 

 .ةـجماعات ضغط ال يستهان بها نظرا لتصديها لمشكالت البيئ

م البيئي في يستهدف هذا البحث لعدة اعتبارات تشكل مبررات اختيار موضوع الحق في اإلعال  

 :إطار كل من التنظيمان الدولي والوطني، ومن بين أهم هذه األسباب

 :تتمثل فيو: األسباب الذاتية

 المساهمة في إثراء المكتبات الجامعية وقبلها الثقافة الشخصية -

الرغبة في بحث هذا الموضوع والتطلع إلدراك مفاهيم وأبعاد العالقة بين مجال حقوق اإلنسان  -

البيئة، باعتبار أن هذه العالقة في تدهور مستمر مما يستدعي ضرورة دراستها في محاولة  وقضايا

 .ايجاد حماية فعالة تحد من هذا التدهور

تهيئة األرضية للباحثين والدارسين للتعمق أكثر في الموضوع وتناول جوانب أخرى قد يغفل عنها  -
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 .الباحث

 .رضت للنووي كمنطقة رقان وتمنراستتدهور البيئة الجزائرية، فمنها التي تع -

 .قلة البحوث المتعلقة بشؤون البيئة بصفة عامة في الجزائر، واإلعالم البيئي بصفة خاصة -

 :تكمن فيو: األسباب الموضوعية

أن أهمية البيئة وعالقتها الكبيرة باإلنسان ودرجة تأثيره عليها، هو ما جعلني أتوجه إلى دراسة  -

ئي الذي أصبح ال غنى عنه في الوقت الحالي للتعريف بمخاطر التلوث البيئية، موضوع اإلعالم البي

فكل شخص أصبح لديه الحق في أن يطلب معلومات عن بيئته التي يعيش فيها، لذلك ينظر الفقهاء إلى 

الحق في اإلعالم البيئي على أنه حق من حقوق اإلنسان، حتى ولو أنه ليس هينا الحصول على هذه 

من بعض الجهات التي لها تأثير كبير على البيئة، فلو رجعنا إلى المؤسسات العسكرية على  المعلومات

سبيل المثال من أجل التزود  بمعلومات عن األسلحة التي تستعملها في الحروب أو المناورات، 

واالستفسار عن مدى تأثيرها على البيئة، فإن ذلك قد يصطدم أحيانا برفضها بحجة الحفاظ على 

سرار العسكرية، لذلك يجب على األفراد معرفة حقوقهم وما عليهم من واجبات في سبيل الوصول األ

إلى المعلومات البيئية، وإبراز الطرق واإلجراءات الكفيلة التي يستعملها اإلعالم البيئي في الحصول 

 .على المعلومات

تحوالت متالحقة تجعل منه حيوية الموضوع وإمكانية دراسته على عدة جوانب، وتميزه بتطورات و -

موضوع الساعة، كما أن موضوع الحق في اإلعالم البيئي من الموضوعات الحديثة التي كثر فيها 

 .النقاش، خاصة بعد اإلرهاصات الدولية التي تنبئ بتدهور حقوق اإلنسان

 .المساهمة في التنبيه على المخاطر التي تهدد البشرية بشكل علمي وموضوعي -

لجانب القانوني كأداة لفتح الجسور بين مختلف التخصصات التي لها صلة بحقوق اإلنسان اعتماد ا -

  ".العلوم القانونية، العلوم الطبيعية والبيئية" عموما 

مبادرة الجزائر بسن عدة قوانين تهدف لحماية البيئة، باإلضافة إلى تزايد انضمامها للعديد من  -

علقة بكال الجانبين، أي حماية البيئة وحماية حقوق اإلنسان على حد االتفاقيات والمعاهدات الدولية المت

سواء، ويكون إلزاما التطرق لهذه التشريعات لفهم السياسة البيئية التي انتهجتها الجزائر، باإلضافة إلى 
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معرفة دور المؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية والمجتمع المدني في حماية البيئة 

  .قا من حقوق اإلنسانباعتبارها ح

تزايد اهتمام الحكومات ومختلف المنظمات الدولية واالقليمية والوطنية بموضوع حماية البيئة  -

، حيث صدرت عدة اتفاقيات ومعاهدات وإعالنات تستدعي "الحق في اإلعالم البيئي" وحقوق اإلنسان 

  .المقتضيات التعريف بها

نوني لحماية حق اإلنسان في اإلعالم البيئي لتوفير تسعى هذه الدراسة إلى وضع إطار قاكما   

الحماية الفعالة، وهذا من خالل توضيح مفهوم الحق في اإلعالم البيئي وطبيعته، ومدى االعتراف به، 

وأيضا جوانب االرتباط بين المجال البيئي ومجال حقوق اإلنسان واإلعالم، والذي يمتد إلى معالجة 

لمتداخلة مع مختلف جوانب وأنواع حقوق اإلنسان، ومن ثما الكشف عن القضايا والمشاكل البيئية ا

أبعاد وانعكاسات العالقة بين قضيتين هامتين هما حقوق اإلنسان والبيئة، ومحاولة تقديم الحلول 

الممكنة، كما تهدف الدراسة إلى رصد التوجهات الدولية واالقليمية والوطنية المتخذة لمعالجة مختلف 

علقة بمسألة التصريح بهذا الحق وسبل التكفل بحماية البيئة، ومدى حماية هذا الحق من القضايا المت

  .طرف مختلف آليات حماية البيئة وحماية حقوق اإلنسان على المستويين الداخلي والخارجي

لعل أهم إشكالية تتضح لنا من أن يكون هذا البحث إجابة عنها أال وهي إشكالية رئيسة تتمثل 

  :فيما يلي

 ؟   إلى أي مدى يمكن أن يساهم اإلعالم البيئي في حماية البيئة

عدة مناهج وأدوات ومقاربات تسمح بالتقرب من الموضوع،  إتباعتحتاج كل دراسة علمية إلى 

ءا كانت هذه المناهج رئيسية أو مكملة فهي كلها اوتساعدنا على إثبات أو نفي الفرضيات المقدمة، سو

حل الدراسة، حيث اعتمدت على المنهج التاريخي لسرد بعض األحداث تساعد على فهم الموضوع م

التاريخية وسير تطور الحق في اإلعالم البيئي من خالل تتبع األحداث وتحليلها، سوءا على المستوى 

الدولي أو على المستوى الداخلي من جهة ثانية، إضافة إلى المنهج التحليلي الذي يساعد على البحث 

ء والمفاهيم التي يحوها الموضوع، والتوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر في آراء الفقها

  الموضوع وتبيان واقع اإلعالم البيئي،



  مقدمة

6 

كما اتبعنا المنهج االستقرائي وذلك بالتعرض للنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع في 

  .المواثيق واالتفاقيات الدولية ونصوص التشريعات والمراسيم الداخلية

كما تواجه عادة عملية البحث أو إعداد البحث العلمي مجموعة من الصعوبات التي واجهتنا في 

إعداد الموضوع، يتعلق األمر بقلة المراجع ذات الصلة، خاصة وأن أغلب الدراسات الموجودة تتمحور 

ف كبير حول حماية البيئة، وليس الحق في اإلعالم البيئي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى واجهنا عزو

من طرف بعض الذين لهم دراية ومعرفة وتطلع بمثل هذه المواضيع كمديرية البيئة، بعض الجامعات 

  .التي لم تستقبلنا بصدر رحب وإثراءنا بما يلزمنا

من أجل معالجة األفكار التي يثيرها هذا الموضوع ارتأينا أن نسوغه في خطة متكونة من 

  :لشكل اآلتيفصلين، وكل فصل مكون من مبحثين على ا

  نشأة وتطور الحق في اإلعالم البيئي: الفصل األول

  ماهية الحق في اإلعالم البيئي: المبحث األول

  التأصيل القانوني للحق في اإلعالم البيئي :المبحث الثاني

  تجسيد الحق في اإلعالم البيئي دوليا ووطنيا :الفصل الثاني

  دولي الحق في اإلعالم البيئي التزام :المبحث األول

  .الحق في اإلعالم البيئي التزام وطني :المبحث الثاني
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ظهر مصطلح اإلعالم البيئي تقريبا منذ سبعينات القرن الماضي، وأخذ هذا المصطلح بالتطور 

ئي و اإلثارة الصحفية لمزيد من المبيعات أصبح له في المفهوم و االستخدام، فبعدما كان نقال للخبر البي

كيان قانوني وسياسات وخطط لتحقيق أهداف بيئية مختلفة مـن خـالل إحاطـة الجمهـور المتلقـي      

والمستهدف للرسالة والمادة اإلعالمية البيئية بكافة الحقائق و المعلومات الموضوعية، بما يسـهم فـي   

نوير المستهدفين لتكوين رأي صائب في الموضوعات والمشـكالت  تأصيل التنمية البيئية المستدامة و ت

  .المطروحةوالبيئية المثارة 

وفي هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة نقطتين أساسيتين، األولى تتعلق بماهية الحق في اإلعالم 

ن البيئي، وإبراز أهم مميزاته وأهدافه وعوامل تأسيسية، والنقطة الثانية خصصناها للحديث عـن الكيـا  

  .القانوني للحق في اإلعالم البيئي من خالل المبحثين التاليين
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 ماهية الحق في اإلعالم البيئي: المبحث األول

 بسبب مؤخراهذه األخيرة  تعددت ، حيثالقضايا البيئية كثيرة ومتعددة ومعقدة في نفس الوقت

 البيئـي،  النظـام  تهـدد  التـي  الحيوية، و النووية التكنولوجيا على يعتمد الذي الصناعي الجانب تطور

مما تطلب األمر حركة تشريعية في مختلـف أنحـاء    ،الطبيعي التوازن في االختالل خطر إلى وتعدوا

العالم للبحث عن اآلليات الكفيلة لتوفير الحماية للنظام البيئي وعناصره، وتعتبر المعالجة اإلعالمية لهذه 

ها من حيث إيصال المعلومات، سواء من طرف الهيئات المختصـة   القضايا من بين اآلليات بل من أهم

بالحماية، أو من طرف األشخاص في نقل المعلومة للسلطات المختصة أيضا، وسوف نتطرق في هـذا  

، وسنعالج فـي  )المطلب األول( المبحث إلى تعريف اإلعالم البيئي وبيان وسائله والمميزات الخاصة به

  .حق في اإلعالم البيئي، وكذا بوادر هذا الحقبنية ال) المطلب الثاني( 
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  اإلعالم البيئي: المـطـلب األول

، لكن 1يعتبر اإلعالم البيئي نهج جديد اتخذته الدول والحكومات لتبني القضايا والمشاكل البيئية

أثناء تحديد مفهومه ظهرت العديد من االتجاهات التي عرفته، واختلف في ذلك الفقهـاء والمختصـين   

باحثين في القضايا البيئة، ولكن ارتبطت جميع هذه التعاريف حول إيجاد الحلول للمشـاكل وتسـليط   وال

، وهذا ما سنحاول التطرق إليـه فـي الفـرعين    الضوء على جميع التجاوزات التي تتعرض لها البيئية

  .التاليين

  عالم البيئياإل و أهداف و أسس تعريف: الفرع األول

لبيئية المتزايدة في السنوات األخيرة بسبب التطور الذي شهده المجـال  لقد أدى تفاقم المشاكل ا

االقتصادي و الصناعي و ظهور التكنولوجيا النووية و التكنولوجيا الحيوية إلـى خلـق العديـد مـن     

، باعتبار أن المخاطر التي تتعرض لهـا البيئـة   2التخوفات على المستوى الدولي و الوطني و اإلقليمي

ة و متنوعة نتيجة التطورات الحاصلة على المستوى التكنولوجي، و بـاألخص المجـال   الطبيعية كثير

  .الصناعي الذي يهدد المحيط والنظام البيئي بالزوال

ومواكبة لهذه المخاطر و التصرف معها ظهرت بوادر لإلعالم المـرتبط بتزويـد الجمهـور    

الحوار البيئي ككل، جمهور في التخطيط وبالمعلومة البيئية من حيث اإلبالغ و الرصد، وكذا مشاركة ال

المعلومات ذات الجانب التقني التي تقدم أفكار تفصيلية حول كيفية تنفيذ تدابير التجنـب أو  فالمعطيات و

التخفيف أو التعويض عن اآلثار المتوقعة و رصدها، كذا عملية اإلبالغ و اإلعالم تكـون مخصصـة   

  :لمساعدة الفئات التالية

على تخطيطه و تصميمه و تنفيذه بطريقة مـن شـأنها أن تزيـل أو     مؤيدي المشروع -

تخفض التأثير السلبي الذي يلحق البيئة البيوفيزيائية و االجتماعية و االقتصادية، و تحقق أقصى المنافع 

 .) 3(لجميع األطراف بأفضل الطرق فعالية من حيث التكلفة

                                                
المجيد أحمد رشوان، العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع، المكتب الجـامعي الحـديث،   حسين عبد  -1

  .246، ص 1993االسكندرية، 
  .11، ص 1996علي منعم القضاة، مكانة البيئة في اإلعالم، نموذج الصحافة األردنية، المكتبة الوطنية، عمان،  -2

3 - safaa chamandi. les milieux environnement aux. revue environnement,n°129,p 21,2015.                            
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لمقترح ينبغي الموافقـة عليـه، و   الحكومة أو السلطة المسؤولة عن تقرير ما إذا كان ا -

 .األحكام و الشروط التي ينبغي تطبيقها

الجمهور في فهم المقترح و آثاره على المجتمع و البيئة، و تقـديم فرصـة للتعليقـات     -

بشأن اإلجراء المقترح لينظر فيه صناع القرار، وبالتالي ينبغي تحضير خطـط واسـتراتيجيات اإلدارة   

األثر البيئي المتعلق بالمناطق اإلقليمية والحدودية والعابرة للحدود، مـع األخـذ   البيئة الواردة في بيان 

بعين االعتبار نهج النظام االيكولوجي، ومن الموصى به بشدة تضمين المفاهيم اإلعالميـة مـن أجـل    

تحضير البطاقة الفنية ألي مشروع وعرضها على المتلقي أو الطبقات األخرى المساهمة فـي تشـكيل   

  .) 1(ة البيئية الدقيقةالمعرف

وقد عرف اإلعالم البيئي من وجهة نظر العديد من الفقهاء، باعتباره مفهوم جديـد فرضـته   

المعالجة اإلعالمية للقضايا البيئية في العديد من المناسبات الدولية و اإلقليمية والوطنية، بغيـة تعزيـز   

ات المتعلقة بالجوانب البيئية خاصة الشعوب االتصال بين المواطن و اإلدارة المختصة في تقديم المعلوم

األصلية من أجل رفع الوعي البيئي ووضع المواطن في الصورة، ليمتد ذلك ليشـمل بـرامج تعليميـة    

للمرأة ومساهمتها في صنع القرار ليس فقط من الناحية المعرفية وإنما من النواحي التربوية باعتبارهـا  

  .الطبقة الصانعة للقرار والمتلقي البيئيالحلقة األهم في توطيد العالقة بين 

فاإلعالم البيئي هو جزء من سياسة بيئية عامة، و ليس مجرد أداة لإلعالن عن سياسة بيئيـة  

جاهزة، إذ أنه يهدف إلى تنمية الوعي لدى قطاعات المجتمع المختلفة حتى تتشارك بفاعلية في تطـوير  

يهيئ الجمهور و المسؤولين لدعم تنفيذ السياسات والتدابير السياسات البيئية ومراقبتها و مراجعتها، كما 

البيئية، ومن ضمن االهتمامات الرئيسية لإلعالم البيئي إحداث تغيير سلوكي في مواقـف النـاس مـن    

 .) 2(البيئة و تعاملهم معها

    اإلعالم البيئي تعريف: أوال

يد من الفقهـاء والقـانونيين،   يعرف اإلعالم البيئي العديد من التعاريف بحسب وجهة نظر العد

                                                
          الدوليـة،  السياسـية  المجلـة  ،1992-1972 البيئـة  قضـايا  معالجـة  فـي  اإلعالم دور عمود، أبو سعد محمد  -2

www.digital-ahram.org ، 22 ص ،2015-12-22 يوم عليه اطلع. 
2- safaa chamandi, op.cit.,  p 32. 
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فمنهم من عرفه على أنه مبدأ من المبادئ العامة للقانون البيئي، ومنهم من عرفه على أنه من الشروط 

، وبذلك تم أخذه من الجانب الفني ومن الجانب التقني ولـذلك  1الالزمة لقيام المشاريع الصناعية الكبرى

  :تعددت التعاريف بحسب هذه المعايير

اإلعالم البيئي بأنه ذلك اإلعالم الذي يسلط الضوء على كل المشاكل البيئيـة مـن   ـ يعرف 

بدايتها وليس بعد وقوعها وتحقق آثارها أي حصر ونقل صورة المشهد األخير فقط، فهو ينقل للجمهور 

المعرفة و االهتمام والقلق على بيئته، عن طريق مجموعة من القنـوات المتخصصـة فـي إيصـال     

  .) 2(لتأثير على الجمهور بواسطة مجموعة متجانسة وكبيرة من األدواتالمعلومة وا

ـ ويعرف أيضا بأنه عملية إنشاء و نشر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة من خـالل وسـائل   

اإلعالم بهدف إيجاد درجة من الوعي البيئي وصوال للتنمية المسـتدامة بجميـع أبعادهـا االقتصـادية     

ة والتربوية، موجها بذلك إلى عامة طبقات المجتمع، باعتبارها هي الوحيدة المعنية واالجتماعية والثقافي

بمسألة التكامل االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي، كما يعتبر عامل أساسي في وضع المشـكالت  

بشكل دقيق البيئية تحت المجهر ويساعد بشكل مباشر في تحديد المعرفة العلمية التقنية والمعلومة البيئية 

للمتلقي من جهة، وللمتعامل مع المحيط من جهة أخرى بشكل يكفل اإلطار القانوني الواجـب التطبيـق   

  .3على هذه القضايا

ـ اإلعالم البيئي هو توظيف وسائل اإلعالم المعروفة من قبل هيئات و جهـات مختصـة و   

اكل وتوصيلها إلى األفراد، لذا متخصصة في مجال البحث عن المعلومة البيئية و تحديد المخاطر والمش

يعتبر اإلعالم البيئي من أهم و أصعب مجاالت اإلعالم ألنه يبحث عن الحقيقـة اإلعالميـة للقضـايا    

  . 4البيئية، من أجل خلق التفاعل اإليجابي مع تلك القضايا

                                                
لدين دحمار، قضايا البيئة في الصحافة المكتوبة، دراسة تحليلية لجريدتي وقت الجزائـر و الشـعب، رسـالة    نور ا –1

  .91، ص 2012، 2011ماجيستير، جامعة الجزائر، 
 مصـر  ،لألبحـاث  االسـكندرية  مركـز  التطبيـق،  و النظرية بين البيئي االعالم صالح، علي السيد الدين جمال  - 2

 .93 ،ص2003
 فلسـطين،  اإلسالمية، الجامعة ماجيستير، رسالة تعزيزه، آليات و فلسطين في البيئي اإلعالم واقع راس، أبو منير  -3

 .04 ص ،2011
 باتنـة  لخضـر،  الحـاج  جامعـة  ماجيسـتير،  رسـالة  البيئـي،  الـوعي  نشـر  و الجديـد  االعالم فتيحة، كيحل - 4

 .108 ،ص2012ـ2011
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م كما يعرف اإلعالم البيئي بأنه تعبير مركب من مفهومين هما اإلعالم و البيئـة، واإلعـال   -

الحقائق البيئية و تزويد الناس بها بشـكل يسـاعدهم   جمة الموضوعية الصادقة لألخبار والبيئي هو التر

  .)1(على تكوين رأي صائب فيما يتعلق بقضايا البيئة

يعتبر أيضا أحد المكونات األساسية في الحفاظ على البيئة، حيث يتوقـف علـى إيجـاد     و -

مين لتغيير االتجاهات و النوايا نحو القضايا البيئيـة علـى نقـل    الوعي البيئي و اكتساب المعرفة الالز

المعلومات و عن استعدادات الجمهور نفسه ليكون أداة في التوعية لنشر القيم الجديدة أو الدعوة للتخلي 

  .)2(عن سلوكيات قائمة

غيـر   نقل المعلومات ذات الطابع البيئي من وكاالت أو منظمات" عرفه البنك العالمي بأنه   -

  .)3(حكومية من أجل إثراء معارف الجمهور و التأثير على أراءه وأفكاره و سلوكاته تجاه البيئة

أو هو ذلك اإلعالم الذي يسعى إلى تحقيق أعراض حماية البيئة من خـالل خطـة إعالميـة    

و موضوعية على أسس علمية تستخدم فيها كافة وسائل اإلعالم، و تخاطب مجموعة بعينها من الناس أ

عدة مجموعات مستهدفة، و يتم أثناء هذه الخطة و بعدها تقييم أداء هـذه الوسـائل و مـدى تحقيقهـا     

   4لألهداف البيئية لهذه الخطة اإلعالمية

إن المعايير المعتمدة في تعريف اإلعالم البيئي تختلف من شخص آلخـر باعتبـار اإلعـالم    

، فقد يعرف بحسب المعيار الـوظيفي أي مـا   موضوع كبير ومتشعب ينظر إليه من العديد من الزوايا

يقدمه من أهداف علمية وتقنية تخدم القضايا البيئية، وقد يعرف على حساب المعيار الفني أي اإلعـالم  

البيئي يعتبر شرط يجب المرور عليه عند كل مشروع أو حادث يتعارض مع االستقرار فـي التـوازن   

أن جل التشريعات البيئية تضمنه مبدأ من المبادئ العامـة   البيئي، وقد يعرف بحسب قيمته القانونية أي

  .في جميع تشريعاتها
                                                

عبد الواحد عارف، اإلعالم البيئي و أهمية إيجاد الوعي بمشكالت البيئة، مجلة اتحـاد إذاعـة و تلفزيـون    ابراهيم  - 1

  29، ص 2008، جانفي 72الخليج، العدد 
ياسين بوذراع، دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي البيئي لدى الطلبة الجامعيين، رسالة ماجيستير غير منشـورة،   - 2

  15نة، الجزائر، ص جامعة منتوري، قسنطي
3  - gillian martin mehers, manuel de communication environnement pour la région 
mediterranéenne, suisse, editeur suisse, 1992,p 01. 

  .135، ص 2000أحمد ملحة، الرهانات البيئية في الجزائر، مطبعة النجاح، الجزائر،  - 4
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 .أهداف اإلعالم البيئي: ثانيا

إن تكوين الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع و أجياله المتعاقبة يحتاج إلى وجود وسـيلة تكفـل   

والحكومات جراء المخاطر ذلك ـ اإلعالم البيئي ـ خاصة إذا تعلق األمر بالخطر الواقع على األفراد   

المتعلقة بالنشاطات الصناعية والزراعية، وكذا المشاكل الطبيعية المتمثلة فـي االحتبـاس الحـراري،    

استنزاف طبقة األوزون، األخطار الحمضية، التصحر، التنوع البيولوجي، والتـوازن البيئـي، وكـذا    

والكيميـاوي   واإلشـعاعي الضوضـائي،   المشكالت المتعلقة بالتلوث من تلوث الهواء، الماء، التلـوث 

 .) 1(وغيرها

 :وتكمن هذه الوسيلة في اإلعالم البيئي الذي يضمن العديد من الغايات و األهداف من بينها

 :ـ األهداف العامة1

ـ توعية األفراد والجماعات البشرية بالمشكالت البيئية المؤدية إلى اإلخالل بالتوازن البيئـي  

امل الوقاية من أخطارها وصوال إلى الممارسات الذاتية وتداولها تلقائيا لحفـظ  و تشخيصها، و إيجاد عو

 .2البيئة و وقايتها

ـ إشعار السلطات والهيئات الوطنية و القومية من أصحاب القرار بأهمية المعضـلة البيئيـة،   

 .) 3(والبيئة بهدف العمل على سن التشريعات الواقية للبيئة، وإقرار التوازن بين التنمية االقتصادية

ـ تحريك الرأي العام ضد القضايا البيئية أو معها، مع توعية الناس حول القضايا المحليـة، و  

تبيان مدى مشاركتهم بها، من خالل ما تكفله من إدراك وسائل وأجهزة اإلعالم كمرحلة متقدمـة مـن   

 .معالجة المشاكل، ثم نقلها إلى الجمهور

ة في المجتمع و تقديمها بشكل مبسط وشامل يحـاكي شـرائح   ـ معالجة القضايا البيئية المهم

                                                
1 - S.E.monahan:2000.environnementalchemisty publishers .washington .available .www. 
lewis, p 30. 

خليل بن الدين، اإلعالم البيئي في الوطن العربي، التحديات و الطموحات، مجلة إذاعة و تلفزيون الخلـيج، العـدد    - 2

 .26، ص 2008، جانفي 72
 الثورة، البعث،( صحف ، تحليلية دراسة السورية، الصحافة في البيئية الشؤون البيئي االعالم الرافعي، خليل محمد - 3

 .716 ص ،2011 ،4 و 3: العدد 27 المجلد دمشق، جامعة ،مجلة2008 عام من األول النصف خالل) تشرين
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المجتمع و متغيراته جميعها، فتبسيط إيصال المعلومة بالطرق السليمة يتوصل به إلـى اإلدراك التـام   

 .والشامل لكل فئات المجتمع سواء المثقف أو غير المثقف

يئية و جعل األفراد في ـ تحضير الجوانب الفكرية للمساعدة على الحوار الخاص بالمسائل الب

دائرة التخطيط البيئي، فعملية إشراك المواطنين في التخطيط وصنع القرار يعتمد على ضرورة تجسـيد  

 .الجوانب المعرفية وتحضير الرؤى االقتصادية بعد أخذ الجوانب البيئية في صميم التخطيط

إذا كان ضارا بالبيئـة  ـ الوصول إلى قناعة خاصة بتغيير نمط السلوك التقليدي، و مراجعته 

و مواردها، و الوصول به إلى تغير هذا التصرف، واستبداله بتصرفات أخرى تكون واعية بمـا تقـوم   

  .1به ضد البيئة ومسؤولة في نفس الوقت

إعداد المواطنين أفرادا و جماعات لتقبل فكرة تغيير السلوك التقليـدي و تعديلـه إذا كـان     -

  .وعيه بأهمية تغيير هذا السلوك مدمرا للبيئة ومواردها، و رفع

ويتطلب تحقيق األهداف تعبئة وسائل اإلعالم بشكل وظيفـي بعيـدا عـن التصـنع و       

 .النمطية اإلعالمية بغية التأثير في مشاعر الناس و اتجاهاتهم

  :ـ األهداف الخاصة2

 :تقديم المعلومة البيئية بشكل صادق، و يكون مضمون هذه المعطيات وفقا لـ

، وهذا ما عبر عنه التشريع الجزائري 2لومات العامة التي يحتاجها الجمهور بشكل عامالمع -

الذي كفل الحق العام في الحصول على المعلومة البيئية والمعطيات األساسية المرتبطة بكافة األسـباب  

 .التي خلقت المشكلة البيئية

و صناع القـرار التـي تحـدد    ـ المعلومات العملية و الفنية المقدمة للمختصين و المسؤولين 

الواجبات المفروضة على الهيئات الناشطة في حماية البيئة، وهنا يجب األخذ بعـين االعتبـار نقطـة    

التـي  ة واإلعالم، يالتواصل بين هذه الهيئات و وسائل اإلعالم المتخصصة في التعامل مع المشكلة البيئ

                                                
 .718 ص سابق، مرجع ،الرافعي خليل محمد  -1

ة القاهرة، مذكرة ماجيستير، جامعـة  ماري سعد سليمان سعد، اإلعالم و الوعي البيئي، دراسة لعينة من أسر مدين -2

   .60، ص 1991شمس، القاهرة، 
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من واجبه البحث عن الحقيقة واإلبـالغ عنهـا   تقتصر على أجهزة ووسائل االتصال، فالمتلقي أيضا  ال

 .) 1(ألنه العامل القريب  من الحدث

 : ـ المعلومات العلمية التربوية و تقدم إلى عمال التربية، و تشمل

ـ المعلومة العلمية المتعلقة بالوسط الجغرافي، أو ما يعرف بالنظم اإليكولوجية المعروفة في 

البحري أو الجوي، فالعديد من المعلومات البيئية مرتبطـة بالجانـب   منطقة من مناطق اإلقليم البري أو 

 .الجغرافي

ـ المعلومة اإلدارية المتعلقة بمؤسسات الدولة، والدور هنـا ينتقـل إلـى جميـع المرافـق      

بحماية البيئة، أو مؤسسات وهيئات إدارية تتقـاطع   ةوالمؤسسات الناشطة سواء كهيئات الضبط الخاص

 .ها بحماية البيئةأهدافها واختصاصات

محليـة،  (في مستويات مختلفـة   ـ المعلومة العلمية المتعلقة بالتجارب في حل المشاكل البيئية

، وهنا األمر يتعلق بالمخابر وحقول التجارب وكافـة الهيئـات والمؤسسـات    )إقليمية، عربية و عالمية

 .2الخاصة في البحث عن الحقيقة انطالقا من إجراء التجارب العملية

المعلومة التشريعية الخاصة بسن القوانين المنظمة للبيئة، الوضع تكفله السلطة التشـريعية   ـ

والهيئات الدستورية التي تشرع القوانين واألوامر واللوائح الخاصة بمنع إتيان التصرفات والنشـاطات  

 .3الضارة، أو اإللزام بتقديم التقارير وواجب حماية البيئة

 ة في تأسيس اإلعالم البيئيالعوامل األساسي: ثالثا

هناك خمس عوامل أساسية دعت إلى ضرورة ترسيخ اإلعالم و ربطه بالقضايا البيئية، مـن  

                                                
1- ligne directrice volontaires pour la prise en compte de la biodiversité dans l’impact 
environnemental, les évaluations environnementales stratégiques des zone marines et        
côtières pour évaluer- UNEP /CBD/SBSTTA/16/7/ADD /12 mars 2012, p62.                     
      

محمد عبد القادر الفقي، ندوة تأهيل البيئة، اإلعالم و دوره في إعادة تأهيل البيئة، مطبعـة الهيئـة العليـا للتعلـيم      - 2

 111، ص 1999التطبيقي و التدريب، الكويت،
         .   719 ص سابق، جعمر الرافعي، خليل محمد  - 3
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 :1أجل التصدي السريع و تفادي حدوث مخاطر بيئية كبيرة، ومن بين هذه العوامل نذكر

 .تأثير المناخ الصناعي و الظروف المحيطة به على صحة اإلنسان النفسية والجسمية -

دراسة تأثير األلوان للحالة المزاجية للفرد، ألنها الوحيدة التي تشكل إرادة الفرد في إتيـان   -

 .األنشطة الضارة بالبيئة واستبعادها

مدى نشر المعلومات المتعلقة بالبيئة بين األطفال، من أجل تحضـير السـلوكيات الفرديـة منـذ      -

 .المراحل األولى لشخصية اإلنسان

وارث بأنواعها، من خالل تغطية جميع العوامل الطبيعية والغير الطبيعية المشكلة دراسة تأثير الك -

 .للحوادث البيئية الصناعية والطبيعية

دارسة اآلثار التي تتركها كوارث الطيران و السفن الغارقة و خاصة ناقالت البترول في المناطق  -

دث البحرية التي تعاملـت معهـا   البحرية، وتعتبر الحادثة الشهيرة توري كانيون من أضخم الحوا

وسائل اإلعالم  بشكل كبير جدا سواء في وسائل االتصال والقنوات والمجالت والجرائد اليوميـة،  

 .2وقد أوصل جهاز اإلعالم وقائع هذه الحادثة لجميع سكان العالم

و قد تشكل اإلعالم البيئي في األربعينات و الستينات و في أوائـل التسـعينات مـن القـرن     

لماضي، بحيث  كانت نقطة تحول جوهرية في الصحافة البيئية التي تشكلت بصـفة تلقائيـة بحسـب    ا

طبيعة األحداث العالمية، فقد ازداد عدد المراسلين المختصين بشؤون البيئة بشكل كبير جـدا وأصـبح   

كتوبـة، وتـم    االعالميين يتشكل لديهم الفضول في البحث وصناعة التقارير الميدانية والتليفزيونية والم

، حيـث  ) 3(تأسيس مجمع اإلعالميين البيئيين لتأمين الدعم اإلعالمي والمالي والقانوني  للقضايا البيئيـة 

بلغ االهتمام المتعلق بالجانب اإلعالمي بالقضايا البيئية حد الذروة، وارتفعت الدعوات المنادية بوضـع  

والوطنية، وعرفت الصحافة البيئية آنذاك بأنهـا   يميةواإلقلقوانين حماية البيئة وتشكيل االتفاقات الدولية 

اإلعالم الذي يركز اهتمامه ضمن مجال االتصال البيئي، وجذورها يمكن أن تمدد للمعالجة اإلعالميـة  

                                                
  .82 ص ،1971 ،01 ع التربوية، الرسالة مجلة االجتماعي، التغيير و التربية الدين، عالء القاضي  - 1

 .717 ص، سابق، مرجع الرفاعي، خليل محمد  -2
 التشـريعات  فـي  العلمية البحوث مجلة الجزائري، الفرد لدى الوعي تكوين في البيئي اإلعالم دور ابراهيم، طيب - 3

 .157 ص ،2013 األول العدد البيئية،
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 .)1(للطبيعة

                                                
1 - envirolink,accessed.11oct2005,available.http//www.envirolink.org 
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  ووسائل اإلعالم البيئي  سمات: الفرع الثاني

  مميزات اإلعالم البيئي : أوال

التي تسعى إلى التغيير الموجه نحو بلوغ جيل متوازن قـادر   من اآلليات  يعتبر اإلعالم البيئي

على التفاعل مع بيئته بشكل إيجابي، من خالل تنمية مهارات  األشخاص في كافة المجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، و تنمية  الجانب المتعلق بشعور هاته الفئة بالمسؤولية حيال بيئتهم، مما يـؤدي  

الحقيقي في سلوكهم تجاه البيئة من خالل وعي علمي و إرادة حرة لتحقيق انضـباط ذاتـي   إلى التغيير 

  .لألفراد

إن  المجال البيئي الذي  تم معالجته من طرف العديد من الباحثين يجب أن ينجح في التـأثير  

 في اتجاهات الرأي العام، و اإلحساس بنبض الطبقة الجماهرية ككل، وتـأثيره كـذلك علـى الحالـة     

الشخصية  لألشخاص و نوعية حياتهم و مستقبلهم، و الهدف منه  الوصول إلى  الغاية الحقيقيـة التـي   

تنتهج السبل العديدة من حيث التمتع بمجموعة من الميزات و المعايير، يتميز بهـا عـن غيـره مـن     

  :)1(مواضيع اإلعالم، ومن بينها ما يلي

قيمة العلمية للموضوع الذي يتم التطرق له مـن  البسيط في العرض مع المحافظة على ال األسلوب -

 .خالل الفهم السليم واإلدراك الحقيقي للمادة بشكلها الصحيح

التعميم مع وضع حد فاصل للدخول في التفاصيل مع فئات المجتمع غير المختصـة، أي الفصـل    -

 .متخصصالمطلق بين الفئة المختصة والفئة غير المختصة من خالل معايير البحث والتحليل ال

السعي إلى إدراك و تحقيق الميوالت واالهتمامات و االستعدادات  المتعلقة بكافة فئات المجتمـع   -

 .) 2(المتعددة لضمان مشاركتها الفاعلة في العمل البيئي

 
 .) 3(التركيز على مشكالت بيئية ذات أولوية -

  :)1(يما يليو يتميز اإلعالم البيئي أيضا بمجموعة من المعايير، التي يمكن حصرها ف

                                                
 التـالي  اإللكترونـي  الموقـع  على منشور مقال ،"البيئي اإلعالم و للتوعية وطنية استراتيجية مقترح" غازي، نادر - 1

http://kenanaonline.com 
2- envirolink accessed, op, cit, p 82. 
3 - envirolink  accessed, op, cit, P 70.  
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 .الصفة المتعلقة بصفة الشمول و التكامل في المعالجة و التغطية اإلعالمية الخاصة بقضايا البيئة -

تجنب اإلغراق أو التكثيف المباشر والتعمق في األفكار بصفة رسمية،  ألنه يؤدي إلى درجة من  -

 .التشبع و انصراف الجمهور المستهدف

القضايا البيئية، خاصة إذا تعلق األمر بالقضايا البيئيـة  الحرص على الدقة و التوازن في عرض  -

ذات القيمة التقنية والفنية، ومدى البحث العلمي المتخصص الذي يسعى إلى ضبط القيم المعرفيـة  

 .الدقيقة

عرض األبحاث السابقة من خالل األخذ بجميع النماذج اإليجابية  وتعميمهـا، وعـدم االكتفـاء     -

 .كل كبير على المعالجة الفعلية واإلعالمية للقضايا البيئيةبالسلبيات ألنها تأثر بش

 .عدم االكتفاء بالتغطيات اإلخبارية غير المعززة بالتفسير و التحليل لقضايا البيئة -

 .الحرص على أن يكون عرض قضايا البيئة و مشكالتها عادال و متوازنا -

 .ةالتقليل قدر اإلمكان من نغمة التشاؤم في معالجة قضايا البيئ -

 .طرح قضايا البيئة بشكل متوازن يتيح إيجاد حوار موضوعي بين األطراف المختلفة -

 .النظر إلى قضايا البيئة نظرة متكاملة -

  

ويتطلب ترابط الموضوعات البيئية و تعقيدها من اإلعالمي البيئي أن يعرفها بشـكل جيـد، و   

بها و تداخلها و نتائجهـا وتـداعياتها، ثـم    عمال بمبدأ الفهم و اإلفهام عليه أوال أن يفهم المشكلة و أسبا

يعرضها بطريقة مترابطة و مفهومة و مؤثرة و مقنعة، و عليه أن يأخذ في االعتبار أثناء كتابة الخبـر  

  :)2(أو المقال البيئي، أساسيات المهنة و بروتوكوالتها المهمة، وأبرزها

المتعلقة بأي جانب متعلـق  ذكر جميع المتغيرات من خالل عرض أي سبب أو مجموع األسباب   -

بالحدث البيئي أو الطبيعي و خلفيته التاريخية و نتائجه، و االسـتعانة بتقـارير أو أي سـابقة إن    

 .وجدت

اللجوء و التوجه إلى ذوي الخبرة و االختصاص و االستفسار منهم عن الحدث وأسبابه و تأثيراته  -

 .و أبعاده المستقبلية

                                                                                                                                                   
 ص ،1997 بيـروت،  األولـى،  الطبعة التقنية، المنشورات التنمية، و البيئة في أفكار البيئة، قضايا صعب، نجيب - 1

45. 
  :التالي الموقع على منشور مقال ،"متباعدة و شائكة عالقة ئةوالبي اإلعالم" الشافعي، مصطفى درويش - 2
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ية، مع تجنب تهويل الحدث و إثارة فزع الجمهور حتى ولـو  تناول موضوع الحدث بجدية وواقع -

كان الحدث خطيرا، و عدم التسرع بتحميل المسؤولية ألشخاص أو مؤسسات أو حتى للظـواهر  

الطبيعية، و االنتظار حتى تنكشف حقائق األمور، و ذلك للمحافظة على المصداقية و عدم إثـارة  

 .حفيظة اآلخرين

  يئيمهام اإلعالم الب : ثانيا

أصبحت  جميع وسائل اإلعالم تلعب دورا هاما  وحاسما في تنميـة الـوعي وإدراك درجـة    

معينة من المعرفة بقضايا البيئة و مشكالتها و تعميق الجانب الشعوري للمواطن بواجباته و مسؤولياته 

قتصـادية  تجاه البيئة سواء بصفة خاصة كانت أو عامة، و كذلك نشر المفاهيم  المتعلقـة بالتنميـة اال  

،خاصة بعد ارتفاع في درجة الضغط في الجوانـب االجتماعيـة و االقتصـادية    ) 1(والبيئية  المستدامة 

والسياسية على البيئة و مكوناتها و عناصرها، والتزايد الكبير والواسع الذي يدرس  حاجة المجتمعـات  

رث و حـوادث التلـوث البيئـي    إلى األخبار،  والمعلومات والمعطيات البيئية و معرفة تأثيرات الكوا

المنوط بمجموع األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبته والتغيرات المناخية على األوضاع االجتماعية و 

  .االقتصادية والبيئية

فبداية ظهور األحداث والقضايا التي عكست االهتمـام الـدولي واالقليمـي و ظهـور            

بشكل كبير جدا، فسارعت وسائل اإلعالم الحتوائها كـأداة  المشكالت البيئية  توسعت وزادت المخاوف 

جد فعالة في التوعية بخطورة الوضع على المستوى البيئي، حيث واجهت وسـائل اإلعـالم تحـديات    

جديدة، وبما أن الدور الحالي لوسائل اإلعالم يدور حول التنمية بمختلف أشكالها، خصوصا مع ظهـور  

  .) 2(البيئية المعاصرة رهان أساسي بالنسبة إليهاالفكر المستدام، أصبحت المشاكل 

و تتمثل  المهام األساسية  لإلعالم البيئي في استخدام  جميع األجهزة واإلمكانيـات الماديـة   

والمالية  و استعمالها جميعها لتوعية اإلنسان، وتمكينه بكل المعلومات التي توجـه السـلوك الفـردي    

به إلى  الشعور بمسؤولية المحافظة على البيئة، وتظـل وسـائل    والجماعي ألفراد المجتمع، و ترتقي

اإلعالم بكافة أشكالها المصدر الرئيسي للمعلومات حول البيئة، و لها أثر كبير في تحقيق هدف اإلعالم 

                                                
  .103 ص ،2010 للنشر، هومه دار الدولية، العالقات نظريات في دراسات مصباح، عامر -1

 .22 ص ، ive.comwww.kemanaonl :التالي الموقع على منشور مقال التنمية، و اإلعالم خيري، أمل - 1
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البيئي الذي يهدف بشكل أو بآخر إلى أن يكون ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبـة فيسـعى إلـى دفـع      

ت و الحكومات من أجل الحفاظ على البيئة وتخويفهم وترهيبهم ، و إقامـة التـوازن   األفراد والجماعا

ية المتكاملة القابلة المادي والمعنوي بين البيئة و التنمية للوصول إلى الطريق السليم والصحيح من التنم

  .) 1(التي تضع في اعتبارها حاجات الجماهير الحالية والمستقبلية لالستمرار

  اإلعالم البيئي وسائل: ثالثا

والـوطني،  وتعقـد     واإلقليمـي إن المتغيرات األساسية الحاصلة على المسـتوى الـدولي   

المجتمعات  العربية البسيطة و ظهور المدن الكبيرة مع نهايات القرن الماضي وهو ما يعرف بظهـور  

المتعلقـة بالعـدد   المدن الصناعية الكبرى،  قد تؤدي المظاهر األساسية إلى تشابك مصالح المجتمعات 

الجماعي  فضال عن المصالح الفردية ذات البعد الفردي، فهو العامل األساسي الذي أدى إلى تغير فـي  

القيم التي تحدد أنماط االتصال بين أفراد المجتمع، و انتشرت وسائل االتصال و اإلعـالم الجماهيريـة   

كرية، وقد تطورت وسائل و تقنيات بـث  التي تجذب الناس على نطاق واسع من المستويات الثقافية والف

تعـرض لهـا قـانون     التأثير المعرفي و العلمي، فاستخدمت وسائل اإلعالم العامة و المشهورة و التي

  12/05:2اإلعالم رقم 

، المجـالت، الكتـب، الكتيبـات،    ) 3(و تتمثل في الصحافة الورقية: المصادر المكتوبة -

 .إلخ...الملصقات، النشرات

،  واألشـرطة   ) 4(مثل اإلذاعة المحلية والوطنية بكافـة مسـتوياتها   :عيةالمصادر السم -

المحضرة مسبقا، و المحاضرات التي تنظم في الجامعات أو القاعـات، و الخطـب علـى المنـابر، و     

 .إلخ...الندوات، و  المؤتمرات

                                                
  .31 ص المرجع، نفس خيري، أمل  - 1
  .02، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2012جانفي  12المتعلق باإلعالم، الصادر في  12/05قانون رقم  -  2
 لديهمو الصحيفة شراء على قادرين يكونون و القراءة، يستطيعون الذين إال تفيد ال إعالم كوسيلة الصحافة كانت إذا - 3

 يتحولـون  فـإنهم  بـه،  يتـأثرون  و يفيد ما يقرؤون الناس من بالمائة 10 بأن جدال سلمنا فإذا لقراءتها، الكافي الوقت

 .الوعي حالة إلى الالوعي من و اإليجابية، إلى السلبية من بالتدريج
 فعالة أداة تجعلها خصائص عدةب تتميز كونها لها، العام الجمهور استقبال بقصد البرامج توصيل اإلذاعة من يقصد -  4

 .إليها اللجوء حين شيئا المستمع تكلف أن بدون التثقيف، عملية في للمساهمة
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كالمقابالت الفردية سواء التلفزيونيـة و أو غيرهـا، االجتماعـات،     :المصادر المرئية -

 .إلخ...الزيارات، المحادثات

و قد أكدت جميع الدراسات بحسب المجاالت العديدة التي أجريـت فـي كـل مـن الـدول        

الصناعية المتقدمة في الشمال و الدول النامية في الجنوب المعروفة بحاالتها المزرية التعـرف علـى   

تخصص جانب أساسي ورئيسي في مستوى الوعي البيئي والتربية البيئية السائدين في هذه الدول، التي 

وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها  التي تلعب دورا مركزيا في تشكيل  أرقى درجات الوعي البيئـي  

لدى الجمهور العام  والمتلقي، سواء في مجال تزويده بكافة المعلومات الكاملة و الصحيحة عن قضـايا  

ت واالتجاهات و المواقف اتجاه هذه القضـايا التـي   البيئة في شكلها الدقيق، أو في تشكيل جميع التيارا

تهدد بقاء المجتمع من ناحية، و أيضا في  مجال تحديد األولويات البيئية على كافة المستويات المحليـة  

و االقليمية و الدولية من خالل ما تناقشه من قضايا  ذات نوعية مستقلة عن جميع القضايا األخرى، و 

به كل وسيلة إعالمية في المجال البيئي طبقا للقدرة الذاتية على التـأثير الـذي   تفاوت الدور الذي تقوم 

  .) 1(تنفرد به كل وسيلة مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة

وعلى هذا فإن لوسائل اإلعالم الدور الكبير على المستوى اإلعالمي، خاصة التـأثير الـذي   

ية للمخاطر الناجمة عن عدم احترامـه  للمعـايير   تولده لدى المتلقي البيئي  و مدى إدراكه بصفة رسم

واألسس التي تراعي المتطلبات البيئية، و للقوانين التي تكفل الحفاظ على البيئة و عدم التعسـف فـي   

مـثال كـان نتيجـة     1972استخدام مواردها خدمة للحاضر و المستقبل، فإقرار مؤتمر ستوكهولم عام 

  .ضغط وسائل اإلعالم

هتمام و الجهد الذي تبذله جميع تشكيالت المجتمع الدولي و المنظمات غيـر  كما أن درجة اال

الحكومية و الجمعيات األهلية و مختلف المؤسسات البيئية في تنمية الوعي البيئي تحتاج إلـى دعـم و   

مساندة وسائل اإلعالم لها، و التي تعتبر من العوامل الرئيسية في ظهور الوعي البيئي، فكان البـد أن  

اعل اإلعالم مع النشاط الجماهيري و جمعيات صون البيئة الطبيعية والجماعات العلمية فـي شـكل   يتف

تحالف من أجل نشر رسالتها، و ساهمت وسائل اإلعالم بشكل كبير في كثير من الدول المتقدمـة فـي   

                                                
 إلـى  26 من ،"المسموع و المرئي اإلعالم مجال في البيئية البرامج لمعدي التدريبية الدورة" األشرف، خياف محمد -1

 . 456 ص ،1990 مارس 29
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ال دفع السلطات التشريعية إلى سن قوانين لحماية البيئة وإنشاء وكاالت متخصصة تبحـث فـي المجـ   

  .) 1(البيئي من خالل اإلقرار التشريعي والمؤسساتي للمعالجة والبحث على أنجع الحلول

أما فيما يخص مدى تقبل الطبقة الجماهرية  لما يقدمه اإلعالم البيئي باختالف درجات العلـم   

و مدى  الشعور بالقبول اإلعالمي المتخصص في معالجة هذا النوع من القضـايا، ففـي دول عـالم    

مال ترى الغالبية أن الصحف اليومية و التلفزيون هما أهم الوسائل في إبراز المعلومات البيئيـة، و  الش

شعوبها تثق بدرجة مقبولة بما تنشره وتبثه هذه الوسائل من معلومـات بيئيـة، ثـم أصـبحت مواقـع      

شـعور بصـحة   التواصل االجتماعي الوسيلة الرئيسية واألساسية في خلق جانب من الثقة باالرتياح وال

ودقة المعلومة البيئة، بينما يختلف الوضع في الدول النامية، خاصة في تلك التي تسيطر فيهـا الطبقـة   

السياسية الصانعة للقرار سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على وسائل اإلعـالم، فـالمتلقي  يـرى    

مية، أي عن طريق مـنح  حسب وجهة  نظره أن وسائل اإلعالم ال تنشر إال ما تسمح به الجهات الرس

الرخصة أو إعطاء إشارة للمعالجة، و إن نشرت  العديد من المواضيع التي تبحث عـن الحريـة فـي    

طريقة المعالجة، فهي تتجنب بشكل واسع التعمق في أدق التفاصيل الدخول، و تعمل على إخفاء الكثير 

والتـي ال  " الحدود المرسـومة "من الحقائق، و تكون مهتمة بشكل جدي على عدم تجاوز ما يسمى بـ 

يمكن أن تتعداها بالرغم من أنها تبحث عن الحقيقة بكافة الطرق الممكنة،  وذلك لتجنب لما قد يسـببه  

ذلك من مشاكل مع الجهات الرسمية، و لذلك تعتبر أن وسائل اإلعالم في الدول النامية لم تحقق الكثير 

  .)2(في نشر الوعي و ترسيخ الفكر و العمل البيئي

و في وطننا العربي ال يزال اإلعالم المتخصص في شؤون البيئة فـي مسـتوى أقـل مـن     

المخاطر البيئية التي تواجه المنطقة العربية، كما تواجه العالم كله، فالقائمون علـى الشـأن اإلعالمـي    

و  سواء كانوا أفراد أم مؤسسات أم دوال لم يتخذوا بعد قرارا بولوج هذا المجال بطريقـة متخصصـة  

محترفة، خصوصا و أن مخاطره ال تقل شأنا عن المخاطر الناتجة عن الحروب والخالفات السياسية و 

المشكالت االجتماعية، و ال تزال المؤسسات اإلعالمية العربية خالفا لكثير من وسائل إعالمية دوليـة  

كثر من موضوع أو تتعاطى بتهاون مع المشكالت البيئية حيث ال تتجاوز المساحات التي تخصص لها أ

                                                
  .42، ص 1998كيف تؤثر وسائل اإلعالم، مكتبة العكسيات السعودية،  محمد بن عبد الرحمن الخصيب،- 1
  .330 ص سابق، مرجع األشرف، خياف محمد  - 2
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، و كذلك في وسائل اإلعالم األخرى من مرئيـة و مسـموعة و   1صفحة أسبوعية باألكثر في الصحف

إلكترونية، إضافة إلى أن معظم الصحافيين واإلعالميين الذين يخوضون في هذا المضمار يفتقرون إلى 

  .) 2(قدةالتخصص فيه و إلى اإللمام بكل ما يحتويه من قضايا متشعبة و مفردات مع

فمدى التواصل المستمر والمتصاعد للنجاح الذي يحققه اإلعالم فـي أداء مهمتـه يسـتلزم      

بصفة ضرورية  تشكيل جهات معينة  لخلق تعاون شامل و عميق بين المؤسسات اإلعالمية والهيئـات  

اإلعـالم أداء   المسؤولة عن البيئة، وبدون هذا التعاون لن تستطيع الهيئات تحقيق أهدافها و لن يستطيع

مهامه، والصعوبة تكمن هنا في إقناع كل من الطرفين بهذه الحقيقة بحيث ال ينفصل عمل كل منها عن 

  .اآلخر

على الرغم من هذه السلبيات التي تم حصرها،  أخذت وسائل اإلعالم  تلعب دورا غير أنه و 

لف مستوياته العلمية، و مـن جهـة   كبيرا في  العمل على تقوية االهتمام الجماهيري بقضايا البيئة بمخت

أخرى لعب التركيز الجماهيري للمشاكل  البيئية دورا هاما في تحريك ودفع أجهزة اإلعـالم لمعالجـة   

هذه القضايا،  كما يشكل اإلعالم دورا بارزا في الضغط على الحكومات في بعض الدول للتعامل مـع  

فق المساعدات على الدول اإلفريقية التي تعرضـت  بعض المشكالت البيئية القومية و اإلقليمية، مثل تد

  .)3(للجفاف الشديد في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي

وعلى المستوى المحلي  فنجد العديد من الجرائد والمجالت التي تكتب في المواضـيع بصـفة   

م، فإن الصحيفة اليوميـة  شاملة، مع إدراج المواضيع المتعلقة بالجانب البيئي في دائرة الحدث واالهتما

، الحديثـة النشـأة والمحـدودة التوزيـع،     "الصباح"الوحيدة التي تخصص صفحة أسبوعية للبيئة هي 

مواضيعها محلية و عالمية عامة، و هي تركز على المعلومات المبسطة الهادفة إلـى التوعيـة البيئيـة    

ة التي ظهرت لثالث سنوات فـي جريـدة   وخلق ثقافة بيئية  للقارئ اليومي، أما صفيحة البيئة األسبوعي

، فقد توقفت على الرغم من أنها تطرقت خالل صدورها إلى مواضيع هامة بـدأت بالنفايـات   "الشروق"

المنزلية، و المياه القذرة، و االعتداء على المساحات الخضراء، ووصلت إلى كشف بعض المخالفـات  

                                                
عماد الدين سلطان، مختصر الدراسات األمنية، المركز العربي للدراسات األمنيـة و التـدريب، الجـزء الثالـث،      -2

   .138، ص 1996الرياض، 
  .32 ص سابق، مرجع الشافعي، مصطفى درويش  - 2
  .16-15 ،ص2004عمان، المناهج، دار ،"البيئية التربية" مزاهرة، سليمان أيمن/ عربيات محمد بشير - 3
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وراء التوقف في البحث والمعالجة اإلعالمية للبيئة فـي   أما فيما يتعلق باألسباب الكامنة, البيئية الكبيرة

 .) 1(هذه الجريدة األمر يبقى مجهول وغير معروف

  الحق في اإلعالم البيئيبنية و بوادر : المطلب الثاني

إن االهتمامات الدولية بالبيئة ليست حديثة، إذ حظيت هذه المسائل باالهتمام منذ فتـرة    

نقطـة   1968صه التنظيم واالستمرارية، و كان شـهر ديسـمبر عـام    طويلة، لكن كانت في شكل ينق

االنطالقة الرسمية للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة عندما دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلـى  

عقد مؤتمر عالمي حول البيئة لبحث مشكالت البيئة و التلوث على مستوى العالم، وبعد أربع سـنوات  

، و 1972و اللقاءات التحضيرية انعقد أول مؤتمر للبيئة في العاصمة السويسرية عـام  من االجتماعات 

قد تحدد الحق في اإلعالم البيئي من خالل المراحل التاريخية الكبرى التي مر بها، فظهرت بذلك العديد 

  :  ما سنتناوله من خالل الفرعين التاليين في حماية البيئة، وهذا البوادرمن 

  بنية الحق في اإلعالم البيئي: الفرع األول

بات واضحا أن حقوق اإلنسان هي حقوق متصلة ال تتجزأ و تركز أغلب المواثيق واالتفاقيات 

الدولية على البعد اإلنساني للحق في البيئة، و يعتبر تدهور البيئة انتهاكا لحقوق اإلنسان، و  في معظـم  

أنه مكلف جدا، و من المهم إذا تفادى هذا التـدهور و  الحاالت فإن تدهور البيئة غير قابل للعودة، كما 

  .)2(حرصا على ضمان حقوق اإلنسان لألجيال الحاضرة والقادمة

 : حقوق اإلنسان و البيئة - 1

الحق في بيئة آمنة و مالئمة تتضمن الصحة و السالمة لألجيال الحالية دون اإلنقـاص مـن   

خلص من التلوث و التدهور البيئي وأيـة نشـاطات   ذلك الحق في الت كمنحقوق األجيال المستقبلية، و ي

  .تؤثر سلبا على الحياة و الصحة العامة و مستوى المعيشة و الرفاهية

الحق في استدامة استخدام الموارد الطبيعية من خالل تحقيـق العدالـة و المسـاواة لجميـع     

ض المكونات الطبيعيـة   المواطنين، و كذلك عدم اإلنقاص من حقوق األجيال المقبلة  وأيضا عدم تعري

                                                
  .22 ص سابق، مرجع عريبات، محمد تيسير  - 1
 .108 ص سابق، مرجع البيئة، و اإلعالم سالمن، رضوان  - 2
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  .) 1(لالستنزاف و التدهور و التلوث

الحق في المشاركة الفاعلة في التخطيط ووضع القـرارات فيمـا يتعلـق بـالتخطيط البيئـي      

المساعدات في الوقت المناسب في  يلتمتع بالممتلكات الشخصية، و تلقذلك الحق في ا يكمنالتنموي، و 

يعية أو بشرية، و يشمل ذلك كافة النشاطات التنموية التي تـم  حاالت الكوارث الناجمة عن ظروف طب

  .تخطيطها و تنفيذها بمواصفات تتالءم و المعايير البيئية ذات العالقة بحياة اإلنسان و صحته

 :مبدأ الحق في اإلعالم البيئي - 2

لكي يتبين ألي أحد أن يسهر على حماية البيئة و المحيط، فإنه من الضروري أن تكون لكـل  

د معلومات حول وضعية البيئة و المشاريع التي تلحق الضرر بها، و هـذه المعلومـات يمكـن أن    فر

تقدمها السلطات العمومية عن طريق المكاتب اإلدارية، حيث أن المعلومة مهما كان مصـدرها تسـمح   

  .) 2(بالمشاركة في معرفة أسباب التلوث البيئي

 1972دة للبيئة المنعقدة في سـتوكهولم عـام   و نص المبدأ التاسع عشر من ندوة األمم المتح

تطوير التعليم البيئي لألجيال الشابة و الكبار و تنوير الرأي العـام و تحسـيس األفـراد و    : " على أنه

  ".الجماعات بمسؤوليتهم فيما يتعلق بحماية و ترقية البيئة

فراد والجمعيـات  حيث ربط المبدأ التاسع عشر من ندوة ستوكهولم بين المشاركة الحقيقية لأل

  .بالحق في االطالع على الوثائق البيئية

أحسـن  : "ما يلي 1992وجاء في المبدأ العاشر من إعالن قمة األرض بريودي جانيرو لسنة 

طريقة لمعالجة المسائل البيئية هي ضمان مشاركة كل المواطنين المعنيين و على المستوى المناسـب و  

لكل فرد حق االطالع على المعلومات التي تحوزهـا السـلطات    على المستوى الوطني ينبغي أن يكون

العامة و المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد و النشاطات الخطيرة، كما ينبغـي أن  

يكون لكل فرد حق المشاركة في المسارات المتعلقة باتخاذ القرارات البيئية، كما ينبغـي علـى الـدول    

                                                
 ،2009 القـاهرة،  التوزيـع،  و للنشر العربي المجتمع كتبم األولى، الطبعة البيئية، التوعية ربيع، مشعان عادل  - 1

 .154ص
   .165 ص سابق، مرجع ابراهيم، طيب  -2
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  . ) 1("و مشاركة الجمهور من خالل وضع المعلومات تحت تصرفه تشجيع و تحسين

صراحة عن الحق في اإلعـالم البيئـي و    1992كما أعلن المبدأ العاشر من إعالن ريو لعام 

أوصى بفسح مجال المشاركة أمام المواطنين المعنيين كأحسن طريقة لمعالجة قضايا التلوث، و لن يأتي 

الحين بدأ العمل بهذا المبدأ في مجال القانون الدولي لحماية البيئة و تدعيم  ذلك إال باإلعالم، و منذ ذلك

إلـى   1998جـوان  25المنعقدة في  )Acurhus()2(أكثر حول الحق في الوصول بفضل اتفاقية آرهوس

المعلومة البيئية و مشاركة الجماهير في صنع القرار و سيرورته من أجل الوصول إلى تحقيق العدالـة  

  .البيئية

 :قانون البيئة و الحق في اإلعالم - 3

يضمن قانون البيئة في النظم الديمقراطية مشاركة كل المهتمين الذين لديهم معلومات مسـبقة  

قامت السلطات العمومية في كثير من الدول بتدعيم الجمعيـات   1976عن البيئة و المحيط، و منذ عام 

المشاكل البيئية، و منذ إنشـاء وزارات البيئـة    المدافعة عن البيئة من خالل تزويدهم بالمعلومات حول

كان متوقعا أن تقوم بإعالم الرأي العام حتى يلتف أكثر حول الحكومة، وفيما بعد وزيـر البيئـة كـان    

  .) 3(مكلف بإعالم المواطنين بشؤون البيئة

  

و عرفت القوانين البيئية تغيرات خاصة فيما يخص قاعدة السر في إعطاء المعلومات بحيـث  

يوجد هذا المبدأ بصفة جزيئية في القانون الفرنسي مثال و القاعدة الموجودة متعلقـة بالسـر و رفـض    

 1884اإلعالم و االستثناء الخاص بقاعدة السر كان يتوقع توضيحا في بعض النصوص مـن قـانون   

حول حق العمـال   1905حول الحق في طلب نسخة من محاضر الضبط للمجالس البلدية أو في قانون 

                                                
 .67 ص سابق، مرجع المنعم، عبد أحمد بن  -1
 صنع في العامة والمشاركة المعلومات إلى الوصول بشأن بالدانمارك،1998 جوان 25 في المبرمة آرهوس اتفاقية  -2

 .البيئية الشؤون في القضاء إلى جوءالل وإمكانية القرار
 األكاديميـة  المجلة البيئة، حماية في الفرد لمساهمة أساسية وسيلة البيئية المعلومة على الحصول حق كريم، بركات  -3

 .38،39 بجاية،ص ميرة، الرحمن عبد جامعة السياسية، العلوم و الحقوق كلية ،2011 األول، العدد القانوني، للبحث
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  .) 1(المواطنين في الحصول على ملفاتهم في حالة وجود خطر يهدد حياتهم

كما اقترحت عدة أحزاب سياسية توسيع الحقوق األساسية عن طريق إعطاء قيمـة دسـتورية   

 .أكبر لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات و الوثائق اإلدارية

 :اإلقرار التشريعي للحق في اإلعالم البيئي  - 4

ي اإلعالم البيئي ملموسا عندما يوضع إطار قانوني خاص بالحق في المعرفـة،  يصبح الحق ف

و يعتبر هذا الحق صنف جديد من جملة حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتماعية و غيرهـا،  

بحيث يصبح لكل فرد الحق في إلتقاء المعلومات و كذلك الطعن فيها، وقـد اسـتخدمت العديـد مـن     

عن البيئة هذا الحق في مطالبتها المستمرة في الحصول على معلومات ووثائق إداريـة  منظمات الدفاع 

  .) 2(تتعلق بحالة البيئة

 17وقد حدث على سبيل المثال تغيير جذري في هذا المفهوم في التشريع الفرنسي منذ قانون 

اإلداريـة،   حول الحرية في الوصول إلـى الوثـائق   1979جويلية  11والمعدل بقانون  1978جويلية 

وأصبح الحق في اإلعالم البيئي يتضمن الوصول إلى مصادر المعلومات والحق في ايصـالها وتقـديم   

الطعن عند رفض إعطائها و غيرها، و سن المشرع في كثير من الدول األوربية الحق في اإلعالم في 

  : ) 3(عدة ميادين مثل

ات المعدلة جينيا و كل التكنولوجيا اإلعالم حول المنتجات الكيميائية و النفايات والمركب -

 .التي تؤثر على البيئة

اإلعالم حول المنتجات الكيميائية المعروضة في السـوق و تقـديم معلومـات حـول      -

 .أغراضها و تأثيراتها على البيئة و اإلنسان

 .اإلعالم حول حرائق الغابات و الوقاية من األخطار الكبرى -

ستهالك البشري و مختلـف التحاليـل الخاصـة    اإلعالم حول نوعية الماء الموجه لال -

 . بالمراقبة الصحية لهذه المياه
                                                

1- prieur michel, "droit de l’envronnement", 3eme edition, dalloz, paris, 1996, p 10. 
 .110-109 ص سابق، مرجع البيئة، و اإلعالم سالمن، رضوان  -2
 .45،46 ص سابق، مرجع كريم، بركات  -3
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 .اإلعالم حول التأثيرات البيئية و الصحية الناجمة عن المبيدات و األسمدة الزراعية -

 :الحق في اإلعالم حول التلوث  - 5

يجد المشرع القانوني صعوبة كبيرة عند سن قانون خاص بالحق في اإلعالم حـول التلـوث   

مختلف النفايات و مستوى التلوث المقاس بواسطة التجهيزات التقنية لمصالح المراقبة غيـر أن هـذه   ب

  :األخيرة ملزمة بإعالم الرأي العام فيما يخص

 .1ءات الخاصة بمستوى التلوثانتائج اإلجر -

 .نشر معدالت شهرية أو ثالثية فيما يخص إجراءات األمن الصناعي -

 .المتخصصة لهذه التجهيزات إبالغ تقارير تفتيش المصالح -

 .اإلبالغ بتقارير الحوادث الصناعية -

ألعضاء لجنة النظافة و األمن الحق في اإلعالم عن الحوادث دون المسـاس بـاألمن    -

 .العام أو األمن الصناعي

 24لمحضر اجتماع المجلس األوربي في  08هذه الشروط و غيرها تضمنتها توجيهات المادة 

اطر الحوادث الكبرى لبعض النشاطات الصناعية، و تخص هـذا االلتـزام   الخاصة بمخ 1982جوان 

  .الصناعات الحديثة بالدرجة األولى

 :الحق في اإلعالم حول السر النووي  - 6

يبدو أنه فيما يخص النشاطات النووية تبقى المعلومات الخاصة بالمراقبة العامة جد محـدودة،  

أن هذا الحق في اإلعالم في هذا المجال تم تحديده، فقـد   ألن ذلك يمس باألمن العام و أمن الدولة، غير

بات من الممكن متابعة الملف النووي في بعض الدول المتقدمة التي وضعت تحت تصرف العامة كـل  

المعلومات التي ال تمس بشرعية سر الدولة، و إن تكون هذه المعلومات صادقة و سهلة المنـال، أمـا   

بالحوادث النووية فالوضعية مغايرة تماما رغم جهود بعض األطـراف  فيما يخص المعلومات المتعلقة 

رفضت اللجنة االطالع على الوثائق اإلدارية، لكن ظهـرت   1981مارس  01لمحاولة دسترتها، ففي 

العديد من الصعوبات العملية بعد رفض اإلدارة نشر المخطط االستعجالي و تنصيب خبراء علميين، و 

                                                
   .167 -166طيب ابراهيم، مرجع سابق، ص - 1
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  .للجنة و خلفياتهاأصبح الغموض يشوب هذه ا

، و )1(وبخصوص قوانين الحوادث النووية في االتحاد األوربي يسمح بإيصال هذه المعلومـات 

من المستحسن أن يعلن عن كل المخططات و أن تطرح محل النقاش والتجريب، و تكون األولوية فـي  

  .) 2(المعلومة للسكان القاطنين على مقربة من المنشآت النووية

 :الية لوثائق المعلومات البيئيةالحدود االتص  - 7

في الدول المتقدمة لجنة االضطالع على الوثـائق اإلداريـة    تخالل سنوات الثمانينات ظهر

بخصوص معلومات بيئية، تعمل هذه اللجنة على تطبيق حدود االضطالع على الوثائق اإلداريـة، وإن  

طالع على الملفات والتقـارير  إلخ على االض...هذا الحق مفتوح لكل شخص وطني، أجنبي، جمعيات 

ونتائج الدراسات والمذكرات والمحاضر و غيرها المنبثقة عن اإلدارات والشركات وكـل القطاعـات   

المكلفة بالخدمة العمومية، غير أن هناك معوقات إدارية تعرقل سيرورة هذا الحق نتيجة لرفض إعطاء 

  .المعلومات

على أن هناك استثناء بعدم منح  1978جويلية  17من قانون  06ففي فرنسا مثال تنص المادة 

تقارير مفتشيات األمن، المخططات السرية، اإلشـارات واإلعـدادات   : المعلومات في المجاالت التالية

األمنية، شروط مراقبة إنتاج و نقل و تخزين المواد الطاقوية والنووية والكيمياويـة والمـواد األوليـة،    

متعلقة بالمحاجر و المناجم والمقالع و آبـار الـنفط والغـاز الطبيعـي     والشيء نفسه بالنسبة للملفات ال

  .اقتصادها االستغالليو

عدل هذا و مة الوثائق الغير قابلة لالضطالعتم التأكيد على قائ 1980أكتوبر  30وفي مرسوم 

، و عليه فإن الحصول على الوثائق اإلدارية تحـت شـعار   1990جانفي 16المرسوم بمرسوم آخر في 

  .    ) 3(رية العامة الجديدة يعرف مسارا بطيئا خاصة لما يتعلق األمر بالمعلومات السريةالح

 )تطور الحق في اإلعالم البيئي(بوادر الحق في اإلعالم البيئي : الفرع الثاني

                                                
 عـالم  همـوم  الطاقـة  و البتـرول  ألمن مقدمة ورقة النووي، منلأل القانوني اإلطار اللطيف، عبد محمد محمد  - 1

 .11 ص المنصورة، جامعة الحقوق، كلية ،2008 أفريل 2 في عقد أمة، ماماتتواه
 .166 ص سابق، مرجع ابراهيم، طيب  - 2
 113 ص سابق، مرجع البيئة، و اإلعالم سالمن، رضوان  -3
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لقد ارتبط مفهوم اإلعالم بالقضايا البيئية بشكل جدي منذ أصبحت هذه األخيرة محطة اهتمـام  

اهيري موسع على النطاق العالمي واإلقليمي و المحلي، ولم تكن هذه العالقـة بـين   دولي و تبرير جم

اإلعالم و القضايا البيئية مجرد نقاش أو وصف للحوادث البيئية، و إنما جاءت نتيجة وعي بأن اإلعالم 

ام بمختلف وسائله يشكل دعامة رئيسية للقضايا البيئية، و يجعل الرأي العام العالمي فـي مركـز اهتمـ   

  .1ووعي بما يدور حوله

و لقد وصل اإلعالم إلى هذه المستويات خصوصا فيما يتعلق باالنشغاالت المرتبطة بالنظـام  

األحداث العالمية، و بالتالي يمكن حصر مراحل تطـور  ن طريق مروره بكثير من المحطات والبيئي ع

  :اإلعالم البيئي إلى ثالث مراحل أساسية

 ستوكهولممرحلة ما قبل مؤتمر : أوال

لقد كانت القضايا البيئية في مرحلة الخمسينيات والستينيات غير معروفـة بسـبب أن الـدول    

الصناعية كانت تسعى دائما إلى تطوير وسائل إنتاجها والسعي  إلى تحقيق األرباح على حساب حمايـة  

 تشـكل فـي رأي   البيئة، بالرغم من وجود العديد من الكوارث البيئية، إال أنها ظلت حوادث عـابرة ال 

الدول الكبرى إال مشاكل بسيطة يمكن السيطرة عليها بأي طريقة، و ظل اإلعالم الشامل يسـاير فقـط   

هذه األحداث عن طريق بثها في المحطات التلفزيونية التي تعد على األصابع أو نشرها فـي الجرائـد   

 .اليومية في شكل أخبار روتينية يستمتع المتلقي بقراءتها

ستوكهولم المعيار الزمني الذي يحدد ظهور بوادر اإلعالم البيئي، بحيث شـكلت   يشكل مؤتمر

في تلك الفترة الحوادث البحرية التي حدثت بشكل مستمر مناط اهتمام وسائل اإلعـالم، فكانـت تنقـل    

  .) 2(حقيقة ما كان يحدث من مشاكل تقع في البحر و تسبب عدد هائل من األضرار

الدافع األساسي في توسيع االهتمام الـدولي بالقضـايا    ) 3(1967سنة  برانتالند ويعتبر تقرير

                                                
عبد الرؤوف، الطبعة األولى، الدار الدوليـة للنشـر و التوزيـع،    جون هوتبرغ، الصحفي المحترف، ترجمة كمال  - 1

 .258، ص 1990
 والعلـوم،  والفنـون  للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم" مشكالتها و البيئة" صابرتي، سعيد محمد و الحمد رشيد -2

 .85 ص ،1978الكويت،
 قـد  و المشترك، مستقبلنا باسم أيضا المعروف رونتالندب تقرير (WCED)التنمية و بالبيئة المعنية العالمية اللجنة  -3

 .43 ص ،1987 إكسفورد، جامعة مطبعة التنمية، و بالبيئة المعنية العالمية اللجنة في التقرير هذا أعد



  نشأة وتطور احلق يف اإلعالم البيئي                                الفصل األول       
  

  

 33

البيئية بحيث ركز على العوامل األساسية و الرئيسية في اختالل التوازن البيئي نتيجة حدوث انزالقـات  

كبيرة أدت إلى حدوث ظواهر طبيعية كاالحتباس الحراري و األمطار الحمضية و التغير المنـاخي، و  

لى النشاط البشري كإقامة المنشأة النووية واستعمال المبيدات الحشرية و كثرة النفايـات  مخاطر تعود إ

  .الغازية و الصلبة و السائلة

بحيث اقتصر البعد اإلعالمي في نهاية الستينات و السبعينات على مجرد نقل الحدث لطبقـات  

اعتبرت وسـائل اإلعـالم   ، بحيث ) 1(المجتمع، من خالل نشر و إذاعة بعض األخبار عما كان يحدث

الغير متطورة العائق الكبير أمام تنبيه تشكيالت المجتمع الدولي و المحلي بالمشـاكل البيئيـة، خاصـة    

حينما يتعلق األمر بأن الضرر البيئي غير مرئي و ضرر مستمر ال يحدث في الحال و يستمر حدوثـه  

 .حول القضايا البيئية في هذا الصدد في المستقبل، و بالتالي تبقى المعلومات البيئية غير واضحة

وقد لجأ اإلعالميون إلى شتى الطرق من أجل جلب اهتمام الجمهور عـن طريـق اسـتعمال    

،و تعتبر هذه الطريقة غير ) 2(بعض المصطلحات التي تعبر عن الخوف و الترهيب و اإلثارة و التهويل

سي وراء نشر المعلومة البيئية ال يقتصـر  مجدية ألنها تزيد من الوضع تعقيدا باعتبار أن الهدف األسا

فقط على رجال اإلعالم و إنما يمتد ليشمل جميع طبقات المجتمع من مثقفين و غير مثقفين، فالمعلومـة  

  .البيئية يجب أن تكون متداولة بين جميع األشخاص سوآءا مؤسسات أو أفراد

" و  "داكوتا فارمر"رئيس مجلتي  وكان أول المطالبين ببيئة نظيفة وتشريع قانون لحمايتها      

، و كانت الميزة الغالبة على هـذه المعالجـة الظهـور    "أودين فيرمونت الد"و يدعى " البيت الزجاجي

بمظهر إثارة الجدل في أوساط الساحة السياسية و اإلعالمية الستقطاب ولفت انتباه المجتمع المـدني و  

  .) 3(الجمعيات البيئية

ة فعـل  التي تعتبر مرحلة ظهور بوادر لإلعالم البيئي التي تميزت بـرد وكتقييم لهذه المرحلة 

                                                
 الجزائـر  جامعـة  االتصـال،  و اإلعالم علوم في الماجيستير شهادة لنيل مذكرة البيئة، و اإلعالم سالمن، رضوان -1

 .111 ص ،2005/2006
، 240، ص 2001اسماعيل ابراهيم، الصحفي المحترف، دار الفجر للنشر و التوزيع، الطبعة األولـى، القـاهرة،    - 2

241. 
عصام الحناوي، اإلعالم و التوعية البيئية ضمن كتاب اإلعالم العربي و القضايا البيئية، معهد البحوث و الدراسات  - 3

 .134، ص 1991العربية، القاهرة، 
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حقيقية لما يحدث في األوساط البيئية، غير أنها ركزت على التأثيرات السلبية التـي تحـدث لإلنسـان    

وتؤثر على صحته ليقل اهتمامها بالعناصر البيئية األخرى نوعا ما، كذلك استعمال أسلوب الترهيـب و  

ر الهلع في أوساط المجتمع مما يزيد األمر تعقيدا، ويقل الجهد في البحث عـن الحلـول و   التخويف يثي

  .المعالجة العلمية لهذه المشاكل

 .مرحلة اإلعالم البيئي المتخصص: ثانيا 

تعبر هذه الفترة كمرحلة انتقالية في التركيز على القضايا البيئية بشكل متخصص فـي جميـع   

ية و اإلعالمية، فبدأ التعامل بمجال حماية البيئة بشكل متخصـص نوعـا مـا    مجاالتها التقنية و السياس

يظهر من خالل زيادة الوعي البيئي على المستوى الدولي و المحلي، فالخروج من شـمولية المعالجـة   

إلى المعالجة المتخصصة أمر بات ضروري للمختصين و ذوي القرار فيما يخص التعامل السريع وفقا 

  .تكفل المعالجة الجدية للمخاطر البيئيةلتقنيات عالية 

لقد ظهرت مجموعة من الدراسات و البحوث العلمية التي جسدت على مختلف وسائل اإلعالم 

واالتصال من المجالت و الكتب و اإلعالنات و المناشير التي تناولت العديد من المواضيع من أهمهـا  

، 1975إلـى    1960ت الكيماوية ما بين سنة ، ومسألة المبيدا1965 موضوع المنظفات الصناعية سنة

و اعتبرت هذه المرحلة من بين أهم المراحل التي دونت فيها المواضيع البيئية بشكل صـريح سـواءا    

لنقل الحدث وإعالم الجمهور، أو من أجل الحاجة إلى وجود بحوث متخصصة إلقرار مجموعـة مـن   

  .)1(المعايير التي تستند إلى وضع حد لهذه المشاكل

كتاب تناول فيه جميع األثار السلبية الجانبية  1962في سنة  رشال كارسونبحيث قدم الباحث 

الستعمال التكنولوجيا الحديثة و المبيدات الحشرية بشكل خاص، وهو الدافع السياسي الذي جعـل مـن   

عية قبل مـنح  إلى اإلقرار بتشكيل لجنة تبحث في اآلثار السلبية لمختلف المنشآت الصنا "كيندي"حكومة 

،الذي تناول العديـد  ) 2(الترخيص بمزاولة النشاط، و هو ما يعرف بمسألة دراسة مدى التأثير على البيئة

 .من التشريعات الوطنية المتخصصة في القضايا البيئية

و تلتها بعد ذلك دراسة قام بها بعض الناشطين من العلماء و الباحثين في القضايا البيئية، تـم  

                                                
  .152 ص سابق، مرجع  الجزائري، الفرد لدى البيئي الوعي تكوين في اإلعالم وسائل دور ابراهيم، طيب - 1
 .100 ص ،سابق مرجع الطبيعية، الكوارث إدارة في دوره و البيئي اإلعالم سالمن، رضوان -2
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، أظهرت فيها جميع العوامـل الرئيسـية التـي    "بيان بشأن البقاء"شرها في مجلة بعنوان تحريرها و ن

تؤدي إلى االختالل بالتوازن الطبيعي للنظام البيئي، مبينة في ذات الوقت التخوفات و التحـديات التـي   

  .) 1(يجب على السلطة أن تعرفها في مواجهة هذا الخطر

تدوين القضايا البيئية، مع االستمرار فـي نفـس    لقد شكل مؤتمر ستوكهولم محطة ضغط في

الوقت بالنسبة للمعالجة اإلعالمية للقضايا البيئية من خالل إلزام المشاريع الصناعية في التقيد بالمعايير 

القانونية الدولية،  و مواصلة  ربط المخاوف البيئية و اآلثار السلبية للمنشآت الصناعية بـالرأي العـام   

القانون الدولي  سيرورة، فإثارة المواضيع التي لها عالقة بالبيئة أثر على ) 2(يكفله اإلعالمالعالمي الذي 

الذي أجبر على التوقف في العديد من المرات لمعالجة هذه المخاوف و التحكم في اآلثار السلبية الناتجة 

كم في المواد األولية عن النشاطات الصناعية، إما بوقف ممارستها أو التقليل من مضارها بواسطة التح

  .التي تستخدمها أو في الكثير من األحيان إجبارها بإعادة الحال إلى ما كان عليه

وما ميز النشاط اإلعالمي في هذه الفترة تركيزه على الرسالة اإلعالمية بشكل متخصص فـي  

المعنيـين بدراسـة   مواجهة طائفة معينة، أي أنه ينقل المعلومة إلى فئة محددة من النخبة و الباحثين و 

، و من جهـة  ) 3(هذه الموضوعات، وهو األمر  الذي دفع ظهور مجالت إعالمية متخصصة من جهة

أخرى تميز اإلعالم البيئي في نفس الفترة المعينة بنشر و تغطية لجميع المـؤتمرات و الملتقيـات مـع    

بأنها اهتمـت فقـط بمكـان     تغطية لجميع األحداث و الندوات، مما يؤخذ عليها أي المعالجة اإلعالمية

 .، أي معالجة مكانية للحدث) 4(وقوع الحادث

  مرحلة اإلعالم الشامل للقضايا البيئية: ثالثا 

تباينت جهود المجتمع الدولي في مجال حصر القضايا البيئية و معالجتها بأي وسـيلة تكفـل   

ظهور محطات إعالمية جديـدة  جمع المعلومات البيئية و تحليلها مقابل تزايد تطوير وسائل اإلعالم و 

متخصصة، وتكوين المتخصصين في المجال البيئي، مع تزويد وسائل اإلعالم ومراكز البحوث دوريـا  

                                                
 .152 ص نفسه، مرجع الجزائري، الفرد لدى البيئي الوعي تكوين في اإلعالم وسائل دور ابراهيم، طيب -1
 .112 ص ،2004 عمان الحامد، دار ،)البيئية التربية في دراسة( البيئة و اإلدمان السعود، راتب - 2
 .254، ص 1995عواطف عبد الرحمن، هموم الصحافة و الصحفيين في مصر، دار الفكر العربي،  -3
، 1987مطبعة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، ، ال)ترجمة نادية القباني(روبرت الفون، التلوث و قضايا العصر  -4

 .124ص 



  نشأة وتطور احلق يف اإلعالم البيئي                                الفصل األول       
  

  

 36

بمعلومات و مراجع عن تطورات وضع البيئة العالمي و هذا يشمل المـواد الوثائقيـة و الوصـفية و    

  .التحقيقات الصحافية الجاهزة و الصور

بالمائـة   20بالمائة من استطالع الـرأي، و   80عالمية فقد شكلت أما فيما يخص التغطية اإل

تكونت من التحقيقات و التعليقات فيما يخص ربط القاعدة اإلعالمية بالقاعدة الجماهيرية، مما يسـتنتج  

أن الضبط اإلعالمي كان الهدف منه إيصال المعلومة البيئية مع أخذ رأي المتلقـي دون البحـث عـن    

  .) 1(للقضايا البيئية المعالجة الفعلية

  :و تميزت هذه المرحلة بمجموعة من الخصائص نوردها في النقاط التالية

أـ تقديم و إيصال المعلومة ذات الجانب العلمي حول المشاكل البيئية والتلوث بشكل خـاص،  

  .) 2(مع استعمال المصطلحات و الشرح المبسط حتى يتسنى للمتلقي فهمها وإدراكها بشكل صحيح

ـ  التجاوب الكمي و النوعي للفئة المتلقية عن طريق رفع نسبة الـوعي البيئـي وكثـرة     ب 

  .) 3(المشاهدة وترشيد المبيعات

ج ـ ظهور محطات إعالمية متخصصة فقط في القضايا البيئية مع إقامة دوريـات تدريبيـة    

فهم بمبادئ البيئـة و  إلعداد صحافيين بيئيين تختارهم المؤسسات اإلعالمية التابعين لها، من أجل تعري

اإلعالم البيئي الذي يقتص الحقيقة مع التركيز على التجارب العالمية في هذا المجـال أي تخصـيص   

  .) 4(البحوث و التحقيقات البيئية

بينمـا   االتحاد السـوفياتي، دـ الضغط السياسي للرسالة اإلعالمية بعد الموقف الرافض ضد 

  .)5(تشرنوبيلس عن خطر حادثة وصل التبادل اإلعالمي درجة من التحسي

                                                
 .25 ص العربية، الدراسات و البحوث معهد القاهرة، البيئة، بقضايا التوعية و اإلعالم الحناوي، الدين عصام -1

2 - Martin.holdgate,et, al(environnemental éducation and public understanding,the Word 
environnement(1st Edition, London)Tyrol -international publishing ltd 1982,p.04. 
3- ibid. p 07.  
4 - ibid. p 14. 

 للتسـرب  كارثة كأسوأ تصنف العالم، في نووية كارثة أكبر تعد تشرنوبيل، مفاعل في وقعت التي تشرنوبيل حادثة  -5

 .بأكرانيا بريبيات مدينة من بالقرب ،1986 أفريل 26 البشرية، شهدتها البيئي التلوث و اإلشعاعي
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 ).1(هـ ـ تحقيق الدعاية االتصالية و األهداف اإلعالمية و المزج بينهما

  

  

  

  نوني للحق في اإلعالم البيئياالتأصيل الق: المبحث الثاني

لقد تم إبرام العديد من المؤتمرات الدولية واالقليمية وتم معها إبرام االتفاقيات البيئية المتعـددة  

، التي نصت في بنودها على إلزام الدول األطراف في تقرير اإلعالم في نصوصها وموادها، األطراف

وانعكس ذلك على التشريعات الوطنية والمقارنة، وعلى ذلك سنعالج تقرير الحق في اإلعـالم البيئـي   

 لداخلي، والتأسيس القانوني للحق في اإلعالم البيئي على المستوى ا)مطلب أول(  على المستوى الدولي

  ).مطلب ثاني( 

  تقرير الحق في اإلعالم البيئي دوليا: المطلب األول

أخذت القضايا البيئية الصبغة الدولية بعد سلسلة الندوات و المؤتمرات التي تناولـت و    

بحثت سبل الحفاظ على البيئة، و التي ال يمكن أن تتجسد فعليا و على أرض الواقع، إال من خالل نشر 

بمكوناته المختلفة بشكل عام، و اإلعالم البيئي بشكل خاص، و فيما يأتي سنتعرض ألهـم  الوعي البيئي 

   المؤتمرات و الندوات الدولية في الفرعين اآلتيين

  الحق في اإلعالم البيئي في المؤتمرات الدولية: الفرع األول

ماما موسعا بكل لقد شكلت المؤتمرات الدولية المتعددة حول المواضيع البيئية في حد ذاتها اهت

جوانبه حول المشاكل و المخاطر التي تتعرض لها البيئة، وجاء هذا االهتمام نتيجة وعي و إدراك  من 

طرف الدول و الهيئات و المجتمع الدولي ككل، وقد صاحب هذا االهتمام إدراج الجانب اإلعالمي فـي  

دولية خصصت جانـب مـن أعمالهـا    بنود ما تتوصل إليه هذه المبادرات الدولية، فجميع المؤتمرات ال

خمس  2012إلى سنة  1972لدور اإلعالم و أهميته في التطرق للمشاكل البيئية، و قد عقدت منذ سنة 
                                                

 .110 ص سابق، مرجع البيئة، و اإلعالم سالمن، رضوان  - 1
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  .مؤتمرات لكل عشر سنوات

  1972مؤتمر ستوكهولم سنة : أوال

دولـة، وضـعت القضـايا البيئيـة      115بحضور أكثر مـن   1972انعقد هذا المؤتمر عام 

ية التي تواجهها في ظل الثنائية القطبية بين الواليات المتحـدة األمريكيـة واالتحـاد    والمعطيات الدول

السوفياتي الذي اعتبر عائق أمام معالجة القضايا البيئية المطروحة، وذلك لعدم وجود حلول للمشاكل و 

  .ةالكوارث، باعتبار أن هذه الحلول هي التي تعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي

وقد أشارت الكثير من البحوث إلى أن نقطة انطالق المجهودات اإلعالميـة لقضـايا البيئـة      

بدأت منذ انعقاد هذا المؤتمر، بحيث أصدر هذا المؤتمر إعالنا دوليا لحقوق اإلنسان و البيئـة، الـذي   

همـي،  تضمن حق كل شخص دون تمييز في  معرفة األنباء والمعلومات البيئية بشكل حقيقي غيـر و 

بحيث أكد على الحق في اإلعالم البيئي الذي كان محور أساسي ضـمن اإلعـالن العـالمي لحقـوق     

اإلنسان، و كان لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الدافع األساسي و المحوري في تضمين القضـايا البيئيـة   

  .)1(إعالميا

يكون لنـا إال   لن"وقد نشرت وثائق المؤتمر بألف و مائتي صفحة و صدر عنه كتاب بعنوان 

باحثا، واتخذ المـؤتمر توصـيات    22، ضمت ) 2(بربارة ورد و رونيه دوبرا: من تأليف" أرضا واحدة

كان من أبرزها حق اإلنسان في المعلومة البيئية، و شدد على المحافظة على البيئة انطالقا من تمكـين  

  .البيئية قبل حدوثهااألفراد من المعلومات و األنباء المتعلقة بالحوادث و المخاطر 

يتحمل اإلنسان مسؤولية خاصـة  " ينص على  1972فنجد المبدأ الرابع من إعالن ستوكهولم 

، و نـص  ..."في المحافظة و التسيير العقالني للثروة المؤلفة من النباتات والحيوانات البرية ومسـاكنها 

و الكبـار،   الشـابة  يئي لألجيـال ضرورة تطوير التعليم الب" المبدأ التاسع عشر من نفس اإلعالن على 

وتنوير الرأي العام، و تحسيس األفراد و المؤسسات و الجماعات بمسؤوليتهم فيمـا يتعلـق بحمايـة و    

  .) 3(..."ترقية البيئة 

                                                
 .25 ص ،1971 المعرفة، عالم الكويت، ومشكالتها، البيئة رشيد، أحمد  -1
 .265 ،ص2012 ،1ط الخلدونية، دار الدولية، العالقات و البيئة و التنمية مشكالت مقري، الرزاق عبد -2
 .266 ص ،نفسه مرجع  مقري، الرزاق عبد  -3
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و لقد ألزم المبدأ الرابع جميع تشكيالت المجتمع في المحافظة على النظام البيئي مـن ميـاه و   

اتات و حيوانات، لضرورة تحقيق التنمية المستدامة، واستمرار الموارد تربة و هواء و كائنات حية و نب

  .) 1(الطبيعية لألجيال الالحقة

أما المبدأ التاسع عشر فقد عبر بقوة عن دور اإلعالم و أهميته في جعل األفراد والمؤسسـات  

بـروز ردة   في صورة الحدث، وأن اكتساب المعلومة الخاصة بالقضايا البيئية يشكل أهمية خاصة فـي 

فعل إيجابية من طرف السكان المعنيين باألمر، فأكد على ضرورة تطـوير منـاهج التعلـيم، وإدراج    

محاور بيئية في الجوانب األكاديمية، و أكد أيضا على إيصال المعلومة لعامـة المجتمـع وتنـويرهم،    

  .) 2(وتحسين مستواهم وتوعية األفراد و المؤسسات

ضرورة و أهمية اإلعالم في تحقيق التوعية والمسـاهمة بشـكل   ويشير المبدأ العشرون على 

فعال في إيجاد الحلول المتعلقة بالمشاكل البيئة لمختلف القضايا، واعتبر هذا المبدأ الدعامـة األساسـية   

  .) 3(للجانب اإلعالمي في مؤتمر ستوكهولم

التوصـيات التـي    ويعتبر اإلعالم البيئي وتكييفه كحق لإلنسان و المؤسسات والدول من أهم

وصل إليها المؤتمر، و تجسد ذلك في إنشاء جهاز دولي تابع لمنظمة األمم المتحدة، أطلق عليه برنامج 

  .األمم المتحدة، من أهم وظائفه تنمية ونشر المعلومة البيئية

                                                
رابح هزلي، التلوث الصناعي و أثره على صحة السكان، مذكرة ماجيستير غير منشورة، قسـم علـم االجتمـاع،      -1

 .82، ص 2011جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 الغـرب  دار ،"النقابـات  و وميةالحك غير المنظمات و الجمعيات دور" البيئة حماية و المدني المجتمع يحيى، وناس -2

 .73 ص ،2004 الجزائر التوزيع، و للنشر
 .74 ص نفسه، مرجع يحيى، وناس -3
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  1982مؤتمر نيروبي سنة : ثانيا

سنوات علـى عقـد   ، بعد مضي عشر 1982عقد هذا المؤتمر في نيروبي عاصمة كينيا سنة 

مؤتمر ستوكهولم، حيث استعرض المؤتمرون الشؤون التي تتعلق بالبيئة والتنمية واالرتفاع المطرد في 

عدد السكان، وخاصة في دول العالم الثالث، وقد شدد المؤتمرون على التخفيف مـن حـدة النزاعـات    

و العمل على الحد مـن تواصـل   الدولية، وعدم توسعها النعكاساتها الخطيرة على الشعوب في العالم، 

الفقر و انتشاره، ومكافحة التلوث، و التنبيه باألخطار الناتجة عن السباق نحو التسلح و النفايات الناتجة 

  .) 1(عنها

وقد اتفق المؤتمرون على تبني مقررات مؤتمر ستوكهولم، واعتبروهـا اسـتمرار لمـؤتمر    

الم البيئي و الحق فيه من اآلليات األساسية للتصدي نيروبي، كما اتفقوا في ذات الصدد على وضع اإلع

لهذه المخاطر، و اعتبروه ضرورة شرعية لما له من أهمية ونفع للحياة، ووضع المتلقـي فـي صـلب    

  .) 2(الحقيقة

و لقد طالب المؤتمرون بشدة عن المعالجة اإلعالمية للقضايا البيئية، مع تكريس الحـق فـي   

األوضاع البيئية الخطرة، كما دعوا إلى ضرورة التعاون في مجـال تقـديم    اإلعالم البيئي، نظرا لتزايد

األوصاف الحقيقية و المعلومات البيئية بشكل صريح، مع دعم وسائل اإلعالم المتخصـص فـي هـذه    

  .) 3(القضايا

  1992مؤتمر قمة األرض سنة : ثالثا

ع قادة العـالم فـي   أي بعد عشرون سنة بالضبط من مؤتمر ستوكهولم، اجتم 1992في يونيو 

مؤتمر ريودي جانيرو مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة و التنمية فـي قمـة األرض، و لقـد كـان     

المؤتمر نقطة تحول هامة في إعادة توجيه السياسات الوطنية و الدولية صوب إدماج األبعـاد البيئيـة   

  .ضمن األهداف االقتصادية و االجتماعية

                                                
 .27 ص ،1971 الكويت، المعرفة، عالم ، ،"مشكالتها و البيئة"  صارني، سعيد محمد و رشيد أحمد -1
 التوزيـع،  و النشـر  و للدراسـات  عيةالجام المؤسسة بيروت، الدولي، النظام و البيئة أخطار طراق، محمود عامر -2

 .79 ص ،1989بيروت،  ،1 طبعة
 .81 ص المرجع، نفس طراق، محمود عامر -3
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 سيما جدول أعمال القرن الواحد و العشرون، ومبادئ ريو فعالـة  وأصبحت نتائج المؤتمر وال

التأثير في النهوض بتنمية و تدعيم البنيان المؤسساتي للحماية البيئية والتنمية المستدامة على الصعيدين 

  .الوطني و الدولي

 وجاء إعالن ريو بسبعة وعشرون مبدأ، تهدف كلها إلى إقامة شراكة عالمية النطاق، بواسطة

الحصول على آليات التعاون بين الدول و القطاعات الرئيسية، ولقد أكد المبدأ العاشر من اإلعالن أنـه  

يعالج القضايا البيئية على أفضل وجه، بمشاركة جميع المواطنين المعنيـين علـى الجانـب اإليجـابي     

علومة البيئية بوسائل مناسبة، كما يجب أن يحصل أي فرد في مجتمع ما على فرصة الحصول على الم

  .) 1(التي تكمن في سيطرة اإلدارة الخاصة و المتخصصة على القضايا البيئية

وقد صدر عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة للبيئـة مـؤخرا   

، يوضح الكيفية التي يمكن بها  خلـق  12+حول اإلعالم البيئي في سياق مؤتمر ريو ) 2(تقرير مشترك 

توازن بين حقوق اإلنسان و البيئة وأن يلعب دورا تكميليا و غير قابل للتجزئة في تحقيق المساواة مـن  

أجل الحصول على المعلومات البيئية، فيما يوضع في ذات الوقت الكيفية التي تـؤثر بهـا السياسـات    

م اآلخر في القضايا اإلعالمية المتعلقة بحقوق اإلنسان على بعضها البعض، و التي تجعل كل منها  يدع

 .) 3(المشتركة

ولقد خلص المؤتمر على تعزيز االتفاق على أن قمة األرض قد وصلت إلى نجاح كبير فيمـا  

يخص رفع الوعي العام حول الحاجة إلى تكوين االعتبارات والمحددات اإلعالميـة للقضـايا البيئيـة    

  .المرتبطة بالمجاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

  2002مؤتمر جوهانسبورغ سنة : ابعار

بعد عشر سنوات من انعقاد مؤتمر ريودي جانيرو تم عقد مؤتمر جوهانسبورغ ليؤكـد مـرة   

أخرى على  المبادئ التي تعرضت لها المؤتمرات السابقة فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعيـة،  
                                                

 .1992 سنة جانيرو ريودي إعالن من 27 المبدأ -1
 البيئـة،  و اإلنسان حقوق عن للبيئة المتحدة األمم برنامج و اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لمفوضية المشرع التقرير -2

.http/www.unep.org/delc/portals/119. 
 ،unep/gc27/13 للبيئـة،  المتحدة األمم برنامج إدارة مجلس البيئية، االستدامة لتحقيق القانون و الحكومة و العدالة -3

 .08 ص
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لتي أنجزت أعماال هامة فـي مجـال   بحيث أخذت هذه التجمعات دورا كبيرا في تشكيل وعي بيئي و ا

التوعية البيئية و مشاكلها و أسهمت بشكل فعال في إعداد و متابعة الندوات العالمية و الدولية الخاصـة  

  .بمشاكلها

، و جاء في محاوره حماية المـوارد البيئيـة، و   2002وعقد هذا المؤتمر في أوت و سبتمبر 

، فشكلت )1(اعتماد مبدأ الوقاية كجزء من التنمية المستدامةإدماج فئات المجتمع في صنع القرار، و كذا 

العديد من اللجان للبحث عن القضايا التي تسبب جدال في أوساط المجتمع الدولي و السعي إلـى ايجـاد   

حلول لهذه المشاكل، و اعتبر الحق في اإلعالم البيئي موضوعا أساسيا تطرق إليه هذا المؤتمر و حـث  

اكز لإلعالم تتحرى الحقيقة وتظهر في شكل همزة وصل بين صناع القـرار و  على ضرورة إنشاء مر

  .المتلقي البيئي

ولقد تضمن هذا المؤتمر قواعد خاصة باإلعالم البيئي و ضرورة الشراكة البيئيـة، وإدخـال   

الهيئات المكونة للمجتمع في صميم الواقع البيئي، مع إشراكه في عملية التخطيط البيئي، وجـاء هـذا   

مؤتمر بعد عشر سنوات من مؤتمر ريو، ليبقى محافظا بشكل كبير على المبادئ التي تضـمنها هـذا   ال

األخير، مع تعزيزها و كفالتها قانونيا، مما أبقى على اإلقرار القانوني الدولي لمبدأ الحق فـي اإلعـالم   

  .) 2(البيئي

جـدا مقارنـة باالهتمـام     واعتبرت القضايا ذات االهتمام العالمي لدى البرامج الدولية خطيرة

اإلعالمي لها الذي تميز بعدم الكفاية و تردي النوعية و قصور اإلتاحة وضعف ايجاد فهم الصـلة مـا   

بين المعلومة البيئية و مدى ممارسة اإلعالم لها، من خالل عملية الرصد البيئي ووضـع  السياسـات   

ث البحـري و النهـري و البـري و التنـوع     العامة، و تشريع القوانين لمواجهة المشاكل البيئية كالتلو

البيولوجي و النفايات الخطرة و المواد الكيمياوية، ولقد نشر عن المؤتمر العديد من الوثائق منها التوقع 

 earthالبيئي العالمي، التوقعات اإلقليمية، التقرير السنوي لبرنامج األمـم المتحـدة للبيئـة، و مجلـة     

                                                
 يـة العلم الـدار  ،2 م المستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة البيئي، الوعي و اإلعالم ،كامل أميمة -1

 .441 ص ،2006 بيروت للعلوم،
 .445 ص المرجع، نفس كامل، أميمة -2
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report our planet)1 ( .  

  2012مؤتمر الدوحة سنة : اخامس

لم يخرج هذا المؤتمر عن األهداف األساسية للمؤتمرات السابقة، و ظل هو اآلخـر محافظـا   

على المبادئ التوجيهية و األحكام الرئيسية لحماية الكيان البيئي، أما فيما يخص اإلعالم البيئي فقد بـدأ  

وير مناهجـه ووسـائله فـي الحصـول علـى      ينظر إليه نظرة أساسية لمعالجة القضايا البيئية، مع تط

 .)2(المعلومة البيئية

  الحق في اإلعالم البيئي في االتفاقيات الدولية: الفرع الثاني

لقد لعبت االتفاقيات الدولية الدور البارز في إقرار الحماية  القانونيـة و اإلداريـة للبيئـة، و    

ل المجهودات والخطط و البرامج لوضـع  جاءت بمجموعة من اآلليات المؤسساتية التي تعمل على تفعي

حد للتدهور البيئي، و العمل على بلورة االهتمام الدولي واإلقليمي و الوطني لهـذه القضـايا، و بهـذا    

عقدت العديد من االتفاقيات التي تهدف إلى تقرير الحماية النوعية المخصصة في جانب معـين يمـس   

التي دعت إليها جميع االتفاقيات الحـق فـي اإلعـالم    عنصر من العناصر البيئية، ومن بين المجاالت 

    .البيئي

  بروز الحق في اإلعالم البيئي في االتفاقيات الدولية: أوال

إن تدخل القانون الدولي في حماية البيئة لم يكن فعاال إال في اآلونة األخيـرة فقـط، وذلـك    

اآلليات القانونية لحمايـة و  بوجود هيئات و أشخاص متخصصة في المجال البيئي، وضعت العديد من 

، عبرت 1982إدارة البيئة نتيجة الكوارث التي حدثت خالل القرن الماضي، فاتفاقية قانون البحار لسنة 

عن وعيها و إدراكها بأن المشاكل المتعلقة بالمناطق البحرية مرتبطة ارتباطا وثيقا و يجب النظر فيهـا  

، فنصـوص  ) 3(بأنها وظيفية تستجيب لمشكلة محـددة فقـط   ككل، فمعايير القانون الدولي للبيئة تتميز

االتفاقية تتعلق بحماية الطبيعة و بصفة خاصة حماية األنواع الحيوانية و النباتية البحرية، فنصت علـى  
                                                

1- P.jim snifften-unit nation environment programmes-newyork information office-2002-
p.94. 

 .2012 ،556: رقم ،12 مجلد األرض، مفاوضات نشرة بالدوحة، المناخ تغيير مؤتمر -2
3 - A-ch .kiss- droit internatiomonde de lenvironnement , etudes interdiamonde, paris pédone 
1990,p 173 . 
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ضرورة إعالم كل شخص طبيعي أو معنوي وحقه في معرفة كل ما يتعلق بالوسط البحري و مخاطره 

، كما يتم تدخل األفراد الطبيعية في حال معرفتهم بالمشاكل و الحوادث نتيجة للحوادث التي يتعرض لها

التي يتعرض لها الوسط، فالحق في اإلعالم البيئي في اتفاقية قانون البحار لم تأتي بشكل صريح و إنما 

  .)1(قد ظهر في شكل توصيات في ديباجة االتفاقية

على ضرورة تبليغ المواطن والهيئات   ) 2(كما نصت جميع االتفاقيات المتعلقة بالوسط البحري

بجميع المعطيات و المعلومات العامة من أجل تفادي خطر التلوث المؤدي إلى مشاكل كبيـرة يصـعب   

  .تداركها

أي اإلعالم  –بضرورة تفعيل هذا الحق  1992و جاءت اتفاقية حماية التنوع البيولوجي لسنة 

ولية، مشيرة في ذات الصدد على توسيع هذا الحق ليشمل في جميع القضايا الوطنية و اإلقليمية و الد –

جميع المراحل التي يمر عليها صنع القرار السياسي في حماية الموارد البيولوجية و القيم االيكولوجيـة  

و الجينية و البيئية و االجتماعية واالقتصادية و العلمية و التعليمية و الثقافية و الترفيهيـة و الجماليـة   

يولوجي وعناصره، يكفل عن طريق اهتمام و مشاركة جميع الشعوب و طبقات المجتمع على للتنوع الب

مختلف مراحلها، ذلك باعتبارها حق سيادي للدول من جهة، و من جهة أخرى حق مشـترك لجميـع   

الشعوب األخرى، و إدراكا منها أن االفتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلـق بـالتنوع   

وجي، و الحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية و المؤسساتية بغية توفير الفهم األساسـي  البيول

الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة و تنفيذها، كما نصت االتفاقية على مشاركة المـرأة هـي   

مؤكدة الحاجة إلـى  األخرى في مجال صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل لالستمرار، 

مشاركة المرأة على الوجه األكمل في تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي و تنفيـذها علـى جـل    

  .) 3(المستويات

                                                
   .1982 لعام البحار قانون اتفاقية ديباجة من 03 الفقرة -1
 التي القاري بالجرف المتعلقة االتفاقية ،1962 ديسمبر 30 في النفاذ حيز دخلت التي البحار بأعالي المتعلقة االتفاقية -2

 التنفيـذ  حيز دخلت التي و المتاخمة المنطقة و االقليمية بالمياه المتعلقة االتفاقية ،1964 جوان 10 في النفاذ حيز دخلت

 مارس 20: في النفاذ حيز دخلت التي و البحار أعالي في الحية الموارد حماية و الصيد اتفاقية ،1964 سبتمبر 10: في

1966. 
 .1993 لسنة البيولوجي التنوع بحماية المتعلقة االتفاقية ديباجة من 05 ،04 ،03 ،01 الفقرة -3



  نشأة وتطور احلق يف اإلعالم البيئي                                الفصل األول       
  

  

 45

على الحق في اإلعالم البيئي بصفة غيـر   1992وكذلك عبرت اتفاقية مكافحة التصحر لسنة 

نوع البيولوجي لـألرض، ممـا قـد    صريحة، على كل حالة في انخفاض أو تدهور القدرة االنتاجية للت

يفضي في النهاية إلى خلق ظروف بيئة صحراوية، أو بعبارة أخرى تدهور األراضي المنتجـة سـواء   

كانت مراعي أو مزارع تعتمد الري المطري أو مزارع مروية، بأن تصبح أقل انتاجية إلى حد كبيـر،  

  . ) 1(أو ربما تفقد خصوبتها كليا

  إلعالم البيئي إقرار الحق في ا: ثانيا

وفقا لميثاق األمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي أنه للدول حق السيادة في استغالل مواردها، 

طبقا لسياستها البيئية الخاصة، و هي تتحمل مسؤولية ضمان أن األنشطة المضطلع بها داخـل حـدود   

ج حدود الوالية القضـائية، و  سلطتها أو تحت رقابتها ال تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خار

هي بذلك تتكفل في موضوع تغطية جميع المعلومات و نظام الرصـد و تبـادل البيانـات، و إعـالم     

  .) 2(المواطن و الجهات المحلية بها

                                                
 الكويت، المعرفة، عالم العربي، الوطن في الزراعية التنمية و الحديثة التكنولوجيا السالم، عبد السيد محمد الدكتور -1

 .5 ص ،1982
 .22 ص ،1993 لسنة البيولوجي التنوع اتفاقية -2
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  :فقد نصت اتفاقية التنوع البيولوجي على مجال البحث و التدريب

  :لخاصة للبلدان النامية بمايليتقوم األطراف المتعاقدة مراعاة من جانبها لالحتياجات ا

وضع و مواصلة برامج التعليم و التدريب العلميين و التقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع  -

البيولوجي و عناصره، و صيانته و استخدامه على نحو قابل لالستمرار، و تقـديم الـدعم   

 .ةلهذا التعليم و التدريب لتلبية االحتياجات المحددة للبلدان النامي

تعزيز و تشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي و استخدامه علـى نحـو    -

قابل لالستمرار، و ال سيما في البلدان النامية و ذلك في جملة أمور وفقا للقـرارات التـي   

يتخذها مؤتمر األطراف عمال بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية باألنشطة العلمية و التقنية و 

 .وجيةالتكنول

فيمـا   20، 18، 16تشجيع التقدم العلمي و التعاون في استخدامه تماشيا مع أحكام المـواد   -

يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استخدام طرق لصـيانة المـوارد البيولوجيـة و    

 .)1(استخدامها استخداما قابال لالستمرار

أن تقوم األطراف المتعاقـدة   ة علىكما دعت االتفاقية في مجال التثقيف و التوعية الجماهيري

    :يلي بما

تعزيز و تشجيع تفهم أهمية صيانة التنوع البيولوجي و التدابير الالزمة لذلك، وكذلك نشـر   -

   .هذا التفهم من خالل وسائط اإلعالم، و إدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية

الدولية في تطوير برامج للتثقيف و التعاون حسب االقتضاء مع الدول األخرى و المنظمات  -

   .التوعية الجماهرية فيما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل لالستمرار

كما نصت االتفاقية على ضرورة تشجيع اإلبالغ و تبادل المعلومـات، و المشـاورات علـى    

سـيطرته، و  وطنية، أو تحـدث تحـت   أساس المعاملة بالمثل حول األنشطة التي تجري داخل واليته ال

يرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حـدود  

                                                
 المتضـمن  1995-06-06: فـي  المـؤرخ  163-95 رئاسـي  مرسـوم : بيولوجيال التنوع اتفاقية من 12 المادة - 1

 1995-02: عدد رسمية جريدة البيولوجي، التنوع اتفاقية على المصادقة
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الوالية الوطنية، و ذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة األطراف حسب االقتضـاء، ففـي   

ية ويتعرض لها التنوع البيولوجي داخل المنطقـة  حالة وجود خطر وشيك أو جسيم داخل واليته القضائ

التي تخضع للوالية أو سيطرة دول أخرى أو في مناطق خارج حدود الوالية القضائية الوطنية، يقـوم  

على الفور بإخطار الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذا الخطر أو التلف، و تتخذ اإلجراءات الالزمة لهـذا  

  . م بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف، أو تقليصه إلى الحد األدنىالغرض، كما يبدأ أيضا في القيا

وبالتالي فاتفاقية حماية التنوع البيولوجي وضعت إطارا قانونيا للحق في اإلعالم البيئي مـن    

خالل المواد و النصوص القانونية التي تضمنها و التي أشارت في محتواها على ضرورة اإلخطـار و  

لتوفيق إلى تغيير عناصر هامة تؤدي إلى إعالم المـواطن و الجهـات المعنيـة    اإلبالغ و التوعية و ا

  . 1بحماية البيئة ككل

ولقد عززت االتفاقية تنسيق عمليات البحث و اإلعالم و التربية، و ذلك بإعادة توجيه األنشطة 

معرفـة، وتتعهـد   من أجل إعادة تلبية احتياجات الذين هم في أمس الحاجة إليها، مع االهتمام األكبر بال

األطراف بتعزيز و تمويل أو تسيير تمويل نقل و حيازة وتكييف و تطوير التكنولوجيا السليمة نسـبيا و  

الصالحة اقتصاديا و مقبولة اجتماعيا، ويجب االتفاق على استعمال النظم الحديثـة و الكفيلـة كتبـادل    

لحصولها أيضا على التكنولوجيا الحديثـة  المعلومات القائمة و هذا من أجل تسيير عمل الدول المتأثرة و

و بشروط مناسبة، و تلتزم أيضا بتشجيع استخدام التكنولوجيا و المعارف والدراية العلمية والممارسـة  

، والعمل على تحسينها و نشرها وتكييفها من أجل توسيع استخدامها 2المحلية و إعداد قوائم حصرية بها

على أن يستفيد السكان المحليون من أي استعمال تجاري لها، وتتفـق  إدماجها في التكنولوجيا الحديثة،و 

و البحـوث التـي يجـب     ة أسباب و آثار الجفاف و التصحراألطراف على دعم البحوث لزيادة معرف

تناولها هي التي تزيد من تحسين مستوى معيشة السكان المحليين و تقدم حلوال مناسبة لهـم و خاصـة   

 بين يستفيدون من أي استعمال لهذه البحوث كونها تعد من و السكان المحليين المتأثرة و سكان المناطق

  .) 3(حقوق ملكيتهم الفكرية

                                                
 .من اتفاقية التنوع البيولوجي 16المادة  - 1
  .08مية، صمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمؤتمر األ - 2

 .04 ص ،1996 عام بسويسرا للبيئة المتحدة األمم ببرنامج التفاقيةا أمانة التصحر، مكافحة اتفاقية شرح -3
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وتتفق األطراف أيضا أن تدمج و تنسق جمع و تحميل و تبادل البيانات عن طريـق الشـبكة   

ـ  ا يسـاعد  العالمية للمؤسسات و المرافق الخاصة بذلك لضمان المراقبة المنهجية لتردي األراضي، مم

على تحقيق اإلنذار المكبر و التخطيط المسبق لفترات التغير المناخي، و تتعهـد األطـراف علـى أن    

يستجيب ذلك الحتياجات المجتمعات المحلية، و كذلك احتياجات صناع القرار، و تحتاج البلدان الناميـة  

من ندرة المهـارات و الخبـرات    المتأثرة مزيد من القدرات العلمية و التكنولوجية ألنها كثيرا ما تعاني

واالمكانيات ومراكز البحث الداخلية، كما يحتاج الكثير منها إلى تحسين مرافق األرصـاد الجويـة، و   

تشجع االتفاقية دعم تبادل و إعطاء المعلومات المتعلقة بمكافحة التصحر، و هو ما يعبر عنه اإلعـالم  

  .) 1(البيئي

التصحر و تخفيف أثار الجفاف في البلدان التي تعاني من  ولقد كان من أهداف اتفاقية مكافحة

الجفاف الشديد أو من التصحر، و خاصة في إفريقيا، و ذلك عن طريق اتخاذ إجـراءات فعالـة علـى    

جميع األصعدة، مدعومة بتعاون دولي و تركيبات شراكة في إطار نهج متكامل منسق مع جدول أعمال 

  .) 2(مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرةالقرن الواحد و العشرين، بهدف ال

ولقد ألزمت االتفاقية الدول األطراف من البلدان المتأثرة بضـرورة تعزيـز وعـي السـكان     

المحليين، و ال سيما النساء و الشباب و تسيير مشاركتهم، بدعم من المنظمات غيـر الحكوميـة فـي    

ر و تخفيف آثار الجفاف، كما تتيح المشاركة الفعالة على األصـعدة  الجهود الرامية إلى مكافحة التصح

المحلية و الوطنية و اإلقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية و السكان المحليين نسـاء و رجـال   

على السواء، و السيما مستعملو الموارد بما في ذلك المزارعون و المستغلون بـالرعي و المنظمـات   

طيط السياسات و صنع القرارات و تنفيذ و استعراض برامج العمل الوطنيـة، مـع   الممثلة لهم في تخ

نظم اإلنذار المبكر بما في ذلك المرافق المحلية و الوطنيـة   –حسبما كان مناسبا  -تعزيز القيام بإنشاء 

  .) 3(ونظم شراكة على الصعيدين دون الوطني و اإلقليمي، وآليات لمساعدة النازحين لعوامل بيئية

                                                
  الدوليـة  الحكومـة  التفـاوض  بمحبة الخاصة و ،1994-09-12 في العامة الجمعية عن الصادرة 02 رقم الوثيقة -1

 .30 ص االتفاقية، لمسات لوضع
 .25 ص سابق، مرجع التصحر، مكافحة اتفاقية شرح -2
 1996-01-03 فـي  المـؤرخ  04-96 رقم األمر بموجب عليها المصادق التصحر، مكافحة قيةاتفا من 10 المادة -3

 التصـحر  من أو الشديد، الجفاف من تعاني التي البلدان في التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية على الموافقة يتضمن

 .1996 يونيو 14 في مؤرخة 03 عدد الرسمية الجريدة ،1994 يونيو 17 باريس في عليها الموافق افريقيا، في خاصة
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من االتفاقية على جمع المعلومات و تحليلها و تبادلها و هو ما يجسد  16ولقد نصت المادة    

فعال نظام الحق في اإلعالم البيئي، فنصت على أن تتفق األطراف حسب قدرات كـل منهـا علـى أن    

األجل  تدمج و تنسق جمع و تحليل و تبادل البيانات و المعلومات ذات الصلة القصيرة األجل و الطويلة

لضمان المراقبة المنهجية لتردي األراضي في المناطق المتأثرة، و التواصل إلى فهم أفضـل و تقـدير   

لعملية و آلثار الجفاف و التصحر، و هذا من شأنه أن يساعد في جملة من األمور على تحقيق اإلنـذار  

اسب للتطبيق العلمي مـن  المبكر و التخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس، و ذلك بشكل من

، بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليـون ولهـذه   ) 1(جانب المستعملين على جميع المستويات

  :الغاية يقوم األطراف بما يلي حسبما يكون مناسبا

، و المرافق الخاصة بجمع المعلومات )2(تسيير و دعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات  - 1

كذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات و التي يتحقق فيها جملة و تحليلها و تبادلها، و 

 :أمور ما يلي

  .أن تهدف إلى استخدام المعايير و النظم المتوافقة -أ

  .أن يشمل بيانات و محطات ذات صلة، بما في ذلك المناطق النائية -ب

قسيم البيانـات بشـأن تـردي    أن تستخدم و تسير التكنولوجيا الحديثة لجمع و إرسال و ت -ت

  .األراضي

أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية و دون اإلقليمية على نحو أوثق بمصـادر   -ث

  .المعلومات العالمية

ضمان استجابة عملية جمع المعلومات و تحليلها و تبادلهـا الحتياجـات المجتمعـات     -2    

المشاكل المحددة، و ضمان إشراك المجتمعات المحلية  المحلية، و احتياجات صناع القرارات، بغية حل

  .في هذه األنشطة

                                                
  1996-01-03 في المؤرخ 04-96 رقم األمر بموجب عليها المصادق التصحر مكافحة اتفاقية من 16 المادة -1
 .سابق مرجع التصحر، مكافحة اتفاقية من 16 المادة -2
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دعم و مواصلة تطوير البرامج و المشاريع الثنائية و المتعددة األطراف الرامية إلـى   -3    

تعريف و تنفيذ و تقييم و تمويل أنشطة جمع البيانات و المعلومات وتحليلها و تبادلها، بما في ذلك فـي  

  .مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية واالحصائية واالجتماعية واالقتصاديةجملة أمور، 

االستفادة الكاملة من الخبرة الفتية للمنظمات الحكومية الدوليـة و المنظمـات غيـر     -4    

الحكومية المتخصصة، و ال سيما في نشر المعلومات و الخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة فـي  

  .المختلفةالمناطق 

إعطاء الوزن الكامل لجمع و تحليل و تبادل البيانـات االجتماعيـة و االقتصـادية،     -5    

  .وكذلك لتحقيق تكاملهما مع بياناتها الفيزيائية و االحصائية

، مـن جميـع   )1(تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر و تخفيف آثار الجفاف -6   

 .م، و إتاحتها إتاحة كاملة و علنية و سريعةالمصادر المتاحة بشكل علني عا

القيام بمراعاة تشريعاتها أو سياساتها الوطنية، و تبادل المعلومات المتعلقـة بالمعـارف     -7

المحلية و التقليدية، مع ضمان حمايتها بصورة واقية، و توفير عائد مناسب من الفوائد الناجمـة عنهـا   

 .رة متبادلة للسكان المحليين المعنيينعلى أساس منصف و بشروط يتفق فيها بصو

و بالتالي أدركت جميع االتفاقيات على ضرورة الحق في اإلعالم البيئي، ذلك أنه يتيح   جملة 

  .من األمور المتعلقة باإلنذار المبكر و التخطيط المسبق و التعامل الجدي معها

  

  

  

  

   

                                                
  .التصحر مكافحة اتفاقية من 13 المادة  - 1
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ئي ضـمن التشـريعات                                                التأسيس القانوني للحق في اإلعالم البي: الثاني المطلب

  الوطنية  

لقد تنامى الوعي البيئي بشكل سريع ومتطور، وقد انتقل ذلك إلى تشريعات الدول في قوانينها 

الداخلية، فاعترفت هذه األخيرة بالحق المطلق للهيئات والمؤسسات الدولية والوطنية بحقها في معالجـة  

، و يا البيئية، وتقرير حق األفراد في أخذ المعلومة البيئية وإعطائها وتبليغها للسلطات المختصـة القضا

  .هذا ما سنحاول التعرض إليه في الفرعين التاليين

  الحق في اإلعالم البيئي في القانون المقارن:الفرع األول  

صوصـها القانونيـة،   نصت جل التشريعات الوطنية على إقرار الحق في اإلعالم البيئي في ن

الحق مع التشريعات األوربيـة   اوجعلت منه مبدأ من المبادئ العامة له، فأقرت التشريعات الالتينية هذ

  .والعربية، بما في ذلك التشريع الجزائري

  الحق في اإلعالم البيئي في التشريع األمريكي : أوال

كبيرة باعتبار أن مخاطر التلـوث   اكتسب اإلعالم البيئي في الواليات المتحدة األمريكية مكانة

هددت هذه المنطقة بشكل كبير نتيجة لطبيعتها االقتصادية و الصناعية المتطورة و بالتالي هددت جميع 

الموارد الطبيعة، فاعتبر التدهور البيئي قضية معقدة ومتشابكة نتيجة قيامه على العديد مـن المعـايير   

  . 1الثقافية و االقتصادية و االجتماعية

ويعتبر التلوث الدافع األساسي لبلورة الحق في االعالم البيئي فإن الوقائع و األحداث البيئيـة  

م انتشرت المواد السامة و 1940دفعت الكونغرس األمريكي لتشريع العديد من القوانين البيئة ففي سنة 

يس و لـوس  الدخان المنبعث من المخلفات الصناعية الذي شكل سحابة سوداء فوق مدينة سـانت لـو  

أنجلوس، األمر الذي أدى إلى عقد العديد من المؤتمرات للتحكم في الوضع ومناقشة الحلول للسـيطرة  

  .)2(على اآلثار السلبية

                                                
1- henry h, schulte et marcel p, dufresme, op, cit, p 266. 

 .100 ص ،1998 ، القاهرة،االولى الطبعة للثقافة، المصرية الجمعية صابر، حمد ترجمة ر،نواج ترافس -2
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ونتيجة لذلك ارتبط قطاع  اإلعالم و االتصال بالقضايا البيئية بصفة ملفتة للنظر ففي خـالل   

 138مـن الكيماويـات السـامة و قتـل     ألف  21حادث كان سببها رمي  70سنوات سجل حوالي   5

شخص من مدنهم و قد أدت هذه  21700شخص آخر و نزوح  مليون 1478شخص و جرح أكثر من 

الحالة  الى تطوير و زيادة االهتمام االعالمي بالقضايا البيئية التي لها أبعاد اجتماعية مزريـة لسـكان   

بالهند و حادثـة تشـيرنوبيل  باالتحـاد    ) بوهوبال(المنطقة مما دفع الكونغرس مرة أخرى بعد حوادث 

السوفياتي سابقا بتحضير مشروع قانون حول مستويات االستعجال و حـق الجمـاهير فـي االعـالم     

المرتبط بالقضايا البيئية في المنطقة و نتائج هذا القانون بعد المصادقة عليه مـن طـرف الكـونغرس    

  :)1(األمريكي تمثلت فيما يلي

  .ن وسائل اإلعالم و أجهزته و المؤسسات التي لها عالقة بحماية البيئة ـ  توطيد العالقات م

  .ـ  سرعة تلقي المعلومة وفقا لمعايير قانونية تبناها هذا القانون

  .ـ البحث عن بؤر التوتر عن طريق أشخاص مؤهلين لذلك حددهم القانون

  .قرارـ إشراك الطبقة الجماهيرية في مسألة التخطيط و المشاركة في صنع ال

وتمثلت أجهزة الربط و الرصد البيئي في إمكانية الحصول على المعلومة البيئية مـن طـرف   

قد شكل دافـع قـوي لحصـول     من الحوادث الصناعية األشخاص بشكل عام، خاصة أن مبدأ الحيطة

ح الجمهور على التفاصيل البيئية المتعلقة بحال المصانع والحوادث التي يمكن أن تتعرض لها كما أصـب 

للصحافة و وسائل اإلعالم في القانون األمريكي الحق أيضا في الوصول إلى المعلومة البيئـة و كـذا   

الحق في التصرف بها عند مرحلة إيصالها الى الجمهور، مما عرض أصـحاب المنشـآت الصـناعية    

التـأثيرات   الكبرى إلى االلتزام بمسؤوليتهم في اتخاذ مبدأ الوقاية و اإلعالم عن جميع الممارسـات و 

 .) 2(الناجمة عن النشاطات التي يمارسها

                                                
 .141 ص اولى، طبعة رسالن، ومؤسسة دار البيئي، الضرر عن الدولية المسؤولية الهيتي، حاتم ابراهيم سهير  - 1
 .79 ص مرجع سابق، بيئة،لل اإلدارية الحماية مخلف، صالح عارف - 2
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ولقد أصدر التشريع األمريكي كمنظومة قانونية مستقلة العديد من النصوص القانونية التـي ال  

يخلو مضمونها عن مبدأ حق المواطن في الوصول إلى المعلومة البيئية بشكل دستوري و حق جميـع  

 .) 1(ات البيئية و تقييم صحتها و التعامل معها بشكل دقيقالهيئات و اإلدارات في تبني هذه المعطي

يقضي بإنشاء السياسة البيئية الوطنية التي تكفـل شـبكة لتغطيـة     1969فأصدر قانونا سنة 

المعطيات البيئية ورصد جميع األسباب التي تؤدي إلى التدهور البيئي مـع وضـع خطـط و بـرامج     

، لتأكيد الرقابـة علـى ملوثـات الهـواء     1988لنظيف سنة للسيطرة عليها، كما أصدر قانون الهواء ا

الكيمياوية ووضع المعايير للحق في اإلعالم بحالة الهواء، كما أجبر في ذات الصدد المنشآت الصناعية 

بالتقيد بمعايير تلوث الهواء على أن ال تتجاوز الحد المحدد والمصادق عليه في القانون، كما كفل قانون 

الحق في اإلعالم البيئي، خاصة إذا تعلق األمر بجودة المياه السـطحية و الجوفيـة و    المياه في أمريكا

الرقابة على الحق في التصرف بالنفايات عن طريق دفنها بعيدا عن مصادر الميـاه الجوفيـة لتفـادي    

  .) 2(اختالطها و التركيز على مدى دراسة التأثير الخاصة بالمنشآت الكبرى للمياه ككل

ت المنظومة التشريعية األمريكية التي نصت على الحق في اإلعالم البيئـي بشـكل   ولقد تعاقب

، 1976، قانون سياسة النفايـات النوويـة سـنة    1946كبير و مستمر  نذكر قانون الطاقة الذرية سنة 

، و يعتبـر  1986، قانون الحفاظ على الموارد و اسـتعادتها سـنة   1970وقانون النفايات المشعة سنة 

، ووضـع  1999الذي أدرج الحق في اإلعالم البيئي في القانون األمريكي هو منع التلوث لسنة القانون 

  .) 3(اإلجراءات الخاصة بذلك

    الحق في اإلعالم البيئي في التشريع الفرنسي: ثانيا

حظيت البيئة باهتمام كبير و متابعة من قبل المشرع الفرنسي، ولم تقتصر الحمايـة المقـررة   

بيئة الطبيعية فحسب، بل شمل حماية الكائنات الحية األخرى كالنباتات و الحيوانـات، و  على عناصر ال

أصدر المشرع الفرنسي القوانين و األنظمة و المراسيم واللـوائح اإلداريـة بهـدف حمايـة البيئـة و      

نسـي  عناصرها الطبيعية، و الحفاظ على التنوع اإلحيائي الحيواني و النباتي،  حيث أدرك المشرع الفر

                                                
 .96 ص ،سابق مرجع مخلف، صالح عارف -1
 .220 ص سابق، مرجع واجنر، ترافس -2
 .222 ص نفسه، مرجع واجنر، ترافس -3
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خطورة التلوث البيئي الذي يهدد التوازن الطبيعي لعناصر البيئية، األمـر الـذي دفعـه إلـى اتخـاذ      

  .اإلجراءات الكفيلة للسيطرة على التلوث و خفضه أو التقليل منه

ولقد وضعت السلطات الفرنسية نصا دستوريا يسمى ميثاق البيئة، تم تبنيه بموجب القـانون    

، على المستوى القانوني يبدو أن مضمون 2005 مارس 01:المؤرخ في  205-2005الدستوري رقم 

حيث نصت على مبدأ المشـاركة   01الفقرة  110:هذا الميثاق جاء بالعديد من المبادئ كرسها في المادة

و اإلعالم إلى جانب مبدأ الحيطة و الوقاية و مبدأ الملوث يدفع، و تعتبر هذه المبـادئ مـن المبـادئ    

ي تشترك في مضمونها جميع التشريعات البيئية المحلية والتي نجد مصدرها في العديد من األساسية الت

االتفاقيات و المؤتمرات الدولية، بحيث أنها لم تأتي عرضا بحيث تم النص عليها و تبنيها نتيجـة لمـا   

 . ) 1(تحققه من نتائج ايجابية تكفل الحماية الوقائية و التدخلية لحماية البيئة

البيئة الفرنسي كرس مبدأ اإلعالم و المشاركة الجماهيرية لمجموعة من االعتبـارات   فميثاق 

  :يمكن إيجازها في النقاط التالية

  .ـ  البعد البيئي في الحياة االجتماعية للمواطنين يجب أن تضمنه وسائل اإلعالم-

م ـ إشراك المواطنين في عملية التخطيط و صنع القرار يأتي عـن طريـق حلقـة اإلعـال    

  .المتخصص أو الشامل

ـ دسترة هذا المبدأ يكون عن طريق فتح اآلفاق أمام المواطنين إليصال المعلومة البيئيـة و  -

  .إدراك المخاطر التي تمس النظام البيئي ككل

وقد وضح المجلس الدستوري موقفه حول ميثاق البيئة بموجـب قراراتـه المتعلقـة بقـانون     

، وقد مارس المجلس الدستوري رقابتـه الضـيقة   2010ن المالية لسنة المركبات المعدلة وراثيا، وقانو

  .) 2(على وجوب احترام مبدأ الحق في اإلعالم و رقابته العادية و التكامل في تطبيق مبدأ الحيطة

                                                
-1  conseil constitutionnel ,m 2008-564,19 juin 2008,loi relative aux organismes 

génetiquement modifiés,n ,huteu et m.a cohoudet, lacharte. cinq ans après, chromique d’UN 
reveil en lanfare, revue  juridique de lenvironnement,n-01,2010,p 38. 
1- conseil constitutionnel ,m 2008-564,19 juin 2008,loi relative aux organismes 
génetiquement modifiés, op, cit, p 34.  
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ولقد ظهر الحق في اإلعالم البيئي بشكل حقيقي حينما دعى له المجلس الدستوري، فقد نـص   

من قانون المركبات المعدلة وراثيا، و اكتفى في نفس الوقت بممارسـة   07ة على مبدأ اإلعالم في الماد

  .) 1(رقابة ضيقة على تطبيق المشروع لمبدأ الحق في اإلعالم

و قد اعتبر الميثاق الفرنسي للبيئة بأنه يتضح من مصطلحات أحكام الميثاق بأنه ال يعود إلـى  

ا حق كل شخص في الولوج إلى المعلومـات  المشرع وضع الشروط و الحدود التي يمارس في إطاره

  .) 2(البيئية و المحتجزة لدى الهيئات العمومية

ولقد كفل المشرع الفرنسي في العديد من القوانين األخرى الحق في اإلعالم البيئـي كقـانون   

المتعلق بحماية األصناف المعينة مـن النباتـات و    1976، وقانون 1962حماية المعادن الصادر سنة 

وانات، و مرسوم حماية الحيوانات المنزلية األليفة و الحيوانات المتوحشة غير األليفة مـن خطـر   الحي

االنقراض، ومرسوم تنظيم حاالت الصيد ألغراض البحث العلمي، و األمر المتعلـق بالحفـاظ علـى    

  .19643المناطق المشجرة سنة 

ها، وقـانون اسـتخدام األرض و   وكذا قانون حماية الهواء والمياه وقانون النفايات و معالجت 

  .ترشيدها، و قانون المناجم والمقالع وعمليات التنقيب و دفن المواد الخطرة و حفر اآلبار االصطناعية

كل هذه القوانين قد كفلت الحق في اإلعالم البيئي في موادها باعتباره إجراء ضروري أوجبه 

ترة الحق في اإلعالم البيئـي فـي النظـام    المشرع الفرنسي قبل إنشاء أي مشروع أو نشاط آخر، فدس

القانوني الفرنسي فرض على جميع القطاعات األخرى تبني هذا المبدأ و العمل على تطويره و االرتقاء 

  .به

  الحق في اإلعالم البيئي في التشريع المغربي: ثالثا

                                                
 جامعـة  اإلنسـانية،  العلـوم  مجلة اإلعالمية، للمشروعية كمصدر الفرنسي البيئة ميثاق لتفعي وسائل وردة، خالف -1

 .110 ،ص2011 ،23 العدد بسكرة، خيضر محمد
 .112 ص المرجع، نفس وردة، خالف -2
سحر حافظ، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء التشريعات المقارنة، المركز القومي للبحـوث االجتماعيـة، المجلـة     - 3

  218، ص 1990، سنة 2، العدد 2االجتماعية القومية، القاهرة، المجلد 
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بيئيـة،  عرفت المنظومة التشريعية في المغرب مواكبة سريعة وفعالة بشكل كبير للقضـايا ال 

فأصدرت الحكومة المغربية العديد من النصوص القانونية في مجاالت كثيرة لحمايـة النظـام البيئـي،    

فاتخذ مجموعة من اآلليات الوقائية القانونية و العديد من المخططات االستعجالية و فـرض الرقابـة و   

  .نظام اإلنذار و الترصد في المشاريع الصناعية

ي مبدأ اإلعالم في العديد من النصوص القانونية التـي أصـدرها   ولقد أدخل المشرع المغرب 

مدركا بأنه من حق المواطن و المؤسسات العمومية أو أي جهة مشكلة للمجتمع المغربـي حقهـا فـي    

الحصول على المعلومات البيئية، و قد لعبت وسائل اإلعالم في المغرب دورها الفعـال فـي ايصـال    

  .لى المتلقي و المنوط به الوضع البيئيالمعلومة بشكل حقيقي و دقيق إ

  

  

  :ومن النصوص القانونية التي دعت إلى ضرورة مبدأ اإلعالم في المغرب نجد

  .) 1(المتعلق بالماء 10-95من القانون رقم  89المادة  -

  .) 2(المتعلق باستغالل المقالع 08-01من القانون رقم  40،41المادة  -

  .) 3(المتعلق بالطاقات المتجددة 13-09من القانون رقم  33، 32المادة  -

المتعلق باستعمال األكيـاس و اللفيفـات مـن     22-10من القانون رقم  16،17المادة  -

  .) 4(البالستيك القابل للتحلل، أو القابل للتحلل بيولوجيا

  .المتعلق بالمناطق المحمية 22-07من القانون رقم  23، 22المادة  -

                                                
 .1995 سبتمبر 20 ،4325 عدد الرسمية الجريدة ،1995 يوليو 15 -ب الصادر  -1
 .2002 أوت 19 ،5031 عدد الرسمية الجريدة ،2002 يونيو 13 -ب الصادر - 2
 .2010 مارس 18 ،5884 عدد الرسمية الجريدة ،2010 فبراير 11 -ب الصادر -3
 .2010 يوليو 19 ،5857 عدد الرسمية الجريدة ،2010 يوليو 16 -ب الصادر -4
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لجزائري في قانون حماية البيئـة فـي إطـار التنميـة     خالفا للتشريع المغربي فإن المشرع ا

المستدامة نص صراحة على الحق في اإلعالم البيئي، موضحا على أنه من أدوات التسيير البيئي، وقد 

  .قسمت إلى الحق في اإلعالم البيئي الخاص، و الحق في اإلعالم البيئي العام

لم يشر بشكل واضح على الحـق فـي   فالمشرع المغربي في قانون استصالح و حماية البيئة  

اإلعالم البيئي دون أن يفرد له نصوص خاصة أو مواد قانونية مستقلة، غير أنه نص علـى ضـرورة   

المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط وصنع القرار و المشاركة في نظام تقييم األثر البيئي و التحقيق 

 .كلالعمومي إلى جميع المنشآت أو المشاريع الصناعية ك

 الحق في اإلعالم البيئي في القانون الجزائري: الفرع الثاني

بشكل مستقل عـن القـوانين    1983تناول المشرع الجزائري موضوع حماية البيئة في قانون 

األخرى ذات الصلة، مؤكدا على وجوب اتخاذ اآلليات الوقائية و العالجية مؤكدا على ضرورة الحفـاظ  

ليؤكد مرة أخرى أن المواضيع البيئية تحتاج إلـى عنايـة    2003ء قانون على الموارد الطبيعية، ثم جا

  .بالدرجة األولى من طرف المواطنين باعتبارهم األقرب لها

المتعلق بحماية البيئـة فـي إطـار التنميـة      10-03 المشرع الجزائري في قانون أكد حيث

ضرورة تطويره و األخذ به فـي   ، مؤكدا في ذات الوقت على1المستدامة على الحق في اإلعالم البيئي

المجاالت أو القضايا ذات األولوية، واعتبره من أدوات التسيير البيئي في الجزائر، بحيث نـص عليـه   

من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنه تتشكل أدوات تسـيير البيئـة     05في المادة 

  .2من هيئة لإلعالم البيئي

فقا لموقف التشريع الجزائري ينشأ وفقا لنظام شامل يتضمن العديد من المهام فاإلعالم البيئي و

  :منها

ـ شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص الخاضعين للقـانون العـام أو   -

  . القانون الخاص

                                                
  .، المتعلق بحماية البيئة و التنمية المستدامة2003جويلية  19المؤرخ في  03/10قانون  - 1
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من القانون  05المادة  - 2
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  .ـ كيفيات تنظيم هذه الشبكات و كذلك الشروط المتعلقة بجمع المعلومات البيئية-

  .راءات و كيفيات معالجة و إثبات صحة المعطيات البيئيةـ إج-

قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة العلمية و التقنية و اإلحصائية و الماليـة و   -

  .االقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة

الـدولي، و  كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني و  -

تعتبر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و المؤتمرات التي انضمت إليهـا بمثابـة التعبيـر    

اإليجابي حول جدولة المشاغل البيئية في الخطط و البرامج الوطنية التي تتضمن في مضمونها البعـد  

  . اإلعالمي

،وتتكفل بـذلك  ) 1(07حكام المادة إجراءات التكفل بطلبات الحصول على المعلومات وفقا أل -

  .الهيئات والمؤسسات المنوط بها رصد و جمع المعلومة البيئية وفقا لمناهجها و طريقة عملها

حق عام و حق خـاص، ولقـد فـرق    : جاء على نوعين 10-03اإلعالم البيئي وفقا لقانون  

و معنـوي فـي أخـذ    المشرع الجزائري بينهما لتحديد ما هو مطلوب من كل شخص سواء طبيعـي أ 

المعلومة من أجل االستفسار عن حالة البيئة أو واجبه في نقل المعلومة للهيئات المعنية، وبالتالي يعتبـر  

  .اإلعالم البيئي في قانون حماية البيئة حق وواجب

  الحق الخاص في اإلعالم البيئي: أوال

عناصـر البيئيـة   من واجب كل شخص سواء طبيعي أو معنوي يحوز معلومات لها عالقة بال

ءا بطريقة مباشرة أو بطريقة غيـر مباشـرة   االتي قد تأثر بشكل سلبي على سالمتها و استمرارها، سو

على الصحة العمومية أن يبلغ الجهات المعنية و السلطات المكلفة بالبيئة، و ذلك من أجل أخذ التـدابير  

، ومما يؤخذ ) 2(لممتلكات البيئيةبصفة سريعة لمنع حدوث أي أضرار أو آثار تصيب صحة اإلنسان و ا

على المشرع الجزائري أنه حصر مناط الحماية على صحة اإلنسان فقط، وجعـل العناصـر البيئيـة    

  .األخرى في درجة أقل بحسب األهمية في حمايتها

                                                
   .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون من 06 مادةال  -1
 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون من 08 المادة -2
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كما يعتبر من حق المواطن الحصول على المعلومات عن األخطار التي يتعرضون لهـا فـي   

م، و كذا تدابير الحماية التي تخصهم، ومن تطبيقـات هـذا الحـق األخطـار     بعض المناطق من اإلقلي

، أيضا يؤخذ على المشرع الجزائري أنه تكلم عن األخطار ) 1(التكنولوجية و األخطار الطبيعية المتوقعة

  .المتوقعة دون أن يحدد حق المواطن في الحصول على المعلومات حول األخطار غير المتوقعة

  

  لعام في اإلعالم البيئيالحق ا: ثانيا

من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  على أنـه لكـل شـخص     07نصت المادة 

طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليهـا، و  

ط بحالة البيئة و التنظيمـات و  يجب أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتب

  .) 2(التدابير و اإلجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة و تنظيمها

  الحق في اإلعالم البيئي في القوانين ذات الصلة: ثالثا

أنـه بإمكـان أي    ) 3(من المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشئات المصـنفة  13لقد نصت المادة 

الهيئات المتخصصة في منح المعلومات البيئية كل على حسـب  شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب من 

اختصاصها، فإذا كانت المنشئات من الفئة األولى فيكون الطلب موجه إلى الـوالي، و إذا كانـت مـن    

المنشئات التي تحتاج إلى ترخيص فيوجه الطلب إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل الحصـول  

                                                
 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون من 09 المادة -1
 .المستدامة التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون من 07 المادة -2
 هـذا  ألحكـام  تخضـع : "يلي كما 10-03 األمر من 18 المادة في المصنفة المنشآت الجزائري المشرع عرف لقد -3

 كـل  يملكها أو يستغلها التي المنشآت عامة بصفة و المناجم و الحجارة ومقالع المشاغل و الورشات و المصانع القانون

 و األمـن  و النظافة و العمومية الساحة على أخطار في تتسبب قد التي و خاص أو عمومي معنوي، أو طبيعي شخص

 براحـة  المساس في تتسبب قد أو السياحية المناطق و المعالم و المواقع و الطبيعية الموارد و البيئية األنظمة و الفالحة

  .10-03 قانون من 18 المادة انظر" الجو

 أو النظافـة  و الصـحة  و باألمن يتعلق فيما مضايقات أو مخاطر تسبب تجارية أو صناعية منشأة كل" أيضا فتعر و

 و االنفجـار  خطـر  أهمهـا  من التي و مضايقاتها أو مخاطرها منع بهدف خاصة لرقابة خضوعها يستدعي مما البيئة

 التشـريع  فـي  البيئة على المصنفة المنشآت خطر لمواجهة اإلدارية العقوبات الهام، فاضل ننظر..." الدخان و الحريق

 .316 ص ،2013 جوان التاسع، العدد القانون، و السياسة دفاتر الجزائري،
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ذلك على مذكرة إجابة تخص صاحب المنشـأة المصـنفة، و كـذلك    على المعطيات البيئية، فيحصل ب

 1(تعليقات المندوب المحقق مما توصل إليه من استنتاجات التي يجب أن تكون معللة عند نهاية التحقيـق 

(.  

إدراج الحق في اإلعالم البيئي، و أشـار إليـه     198-06و لقد أغفل المرسوم التنفيذي رقم 

لتي نصت على وجوب قيام بائع األرض التي استغلت أو تسـتغل فيهـا   ا 74بصفة عرضية في المادة 

المنشئات الخاضعة للترخيص إعالم المشتري كتابيا بجميع المعلومات المتعلقة باألخطار و االنعكاسات 

  .2الناجمة عن هذا االستغالل سواء تعلق األمر باألرض أو بالمنشأة

إعالم الجمهور بالقرار المتضـمن فـتح   على  145-07في حين نص المرسوم التنفيذي رقم 

تحقيق عمومي عن طريق اللجوء إلى التعليق في مقر الوالية أو البلدية المعنية و في األماكن الخاصـة  

  .) 3(بموقع المشروع، و كذلك عن طريق النشر في جريدتين وطنيتين

ية نظـام تسـيير   بوجوب اإلدارة المكلفة بالموارد المائ 15-05ولقد تعرض قانون المياه رقم 

  .مدمج لإلعالم حول الماء، يكون منسجما مع أنظمة اإلعالم و قواعد المعطيات المتعلقة بالمشروع

وتلتزم اإلدارة المكلفة بالموارد المائية بناءا على طلب كتابي موجـه إلـى اإلدارة المختصـة    

ل علـى أي  بالحصول على معلومات من أجل إنجاز مشروع يكون مرخص، باإلضافة إلـى الحصـو  

  .) 4(معلومة تتضمن مواصفات لحماية النوعية و الكمية

وفي قانون حماية الساحل أنشأ المشرع بنك معلومات خـاص بالقطـاع السـياحي، و يـرى     

بضرورة العمل على تجسيد بنك معطيات خاص بقطاع البيئة يضمن التوجيه و الحق في اإلعالم مـن  

  .) 1(أجل نشر الوعي البيئي

                                                
 .198 رقم المصنفة، المنشآت قائمة يحدد تنفيذي مرسوم  - 1
 القـانون  يتضـمن  2008 يوليـو  06  -ل الموافـق  1429 رجب 3 في المؤرخ .198-06 رقم تنفيذي مرسوم  - 2

 .النباتية الصحة بسلطة الخاصة األسالك إلى المنتمين بالموظفين الخاص ألساسيا
 علـى  المصادقة كيفيات و محتوى و تطبيق مجال يحدد ،2007 ماي 19 في مؤرخ. 145-07 رقم تنفيذي مرسوم -3

 .البيئة على التأثير موجز و دراسة
 .بالمياه ،المتعلق2005 غشت 04 -ل افق،المو1426 عام الثانية جمادى 28 في المؤرخ 12-05 قانون -4
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في اإلعالم البيئي بشكل دقيق مع إجراءات التحقيق العمـومي كآليـة فعالـة     و يرتبط الحق

للرقابة، و المشاركة الشعبية العريضة من أجل إلزام اإلدارة باحترام المتطلبات البيئية في أي مشـروع  

منشأة، و التي يمكن أن يكون من بينها المتطلبات الخاصة بالمواقع، و هو فرصة لفحص إجراء دراسة 

  .من جهة، و من جهة أخرى كفالة الحق في اإلعالم ) 2(أثيرالت

  الحق في اإلعالم البيئي المتعلق بالخطر الكبير: رابعا

هو حق يسمح بإعالم المواطنين باحتمال أو وشوك وقوع الخطر الكبير و هـي تنقسـم إلـى    

لم يصدر أي نص يـنظم  ، لكن األمر الذي يؤخذ على التشريع بأنه ) 3(منظومة وطنية و دولية و إقليمية

مكونات اإلنذار لكنه في المقابل تم إنشاء لجنة االتصال المرتبطة باألخطـار الطبيعيـة والتكنولوجيـة    

الكبرى، التي بحثت في االستراتيجيات التربوية و الموضوعية، و كذا تحديد ودعم وسائل االتصـال، و  

باألخطار الكبرى و الوقاية منها، كما تعمل  ضبط النماذج اإلعالمية التي تتالءم مع األوضاع المرتبطة

بصفة جدية على تصميم أجهزة اإلنذار و ربطها بوسائل االتصال، و كذا إحداث برامج تعليمية حـول  

  :) 4(طبيعة المخاطر الكبرى في جميع المراحل التعليمية في هذا المجال من خالل

  .كبرىضرورة تقديم إعالم عام حول خطورة و طبيعة المخاطر ال -

ـ ضرورة تلقين إعالم عن معرفة المخاطر و درجات القابلية لإلصـابة ووسـائل الوقايـة    

  .الحديثة

  .إعالم و تحضير مجمل الترتيبات الواجب اتخاذها خالل وقوع الكوارث -

                                                                                                                                                   
 الجزائـر،  خده بن يوسف جامعة دكتوراه، رسالة الجزائر، في البيئة لحماية القانونية الوسائل المنعم، عبد أحمد بن  -1

 .71 ص ،2009 ،2008
، األولـى  الطبعـة  ،العربي الكتاب دار الجزائري، التشريع في الملوثة للمواقع القانونية المعالجة باحثين، مجموعة - 2

 .46 ص ،2014 أدرار،
 تسـيير  و الكبـرى  المخاطر من بالوقاية المتعلق 2004-12-25 في المؤرخ 20-04 رقم قانون من 17 المادة  - 3

 .الكوارث
 .129 ص سابق، مرجع باحثين، مجموعة  - 4
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  الحق في اإلعالم البيئي حق دستوري: خامسا

طرق بشكل واضح على الحـق  لم يغفل الدستور الجزائري الحق في اإلعالم البيئي، غير أنه ت

في البيئة ككل من خالل التركيز على البعد البيئي على المدى القريب أو البعيـد أو المتوسـط وكـذلك    

، ) 1(التركيز على الخطاب السياسي و االجتماعي و االقتصادي الذي يؤدي إلى صـنع مـواطن بيئـي   

  .والمؤسسات اإلعالمية والمواطن ككلانطالقا من مبدأ التواصل اإلعالمي بين المؤسسات التشريعية 

غير أن تعاقب الدساتير في الجزائر لم تشر بوضوح إلى الحق في اإلعـالم البيئـي بصـفة    

تكفل " 1976من دستور  41خاصة، و الحق في العيش في بيئة سليمة بصفة عامة، حيث نصت المادة 

بع االقتصادي واالجتماعي و الثقافي التي الدولة المساواة لكل المواطنين و ذلك بإزالة العقبات ذات الطا

تحد في الواقع على المساواة بين المواطنين و تعيق ازدهار اإلنسان، و المشاركة الفعليـة فـي جميـع    

، هذا النص لم يشر بصراحة إلى الحق في اإلعالم البيئي و إنما أشار إلى ضرورة المشاركة "المجاالت

  .ا يطابق الحق الخاص في اإلعالم البيئيالشعبية في القضايا البيئية، وهو م

على ضمان الحريات األساسية و حقوق اإلنسان للمواطنين  1989ولقد جاءت ديباجة دستور 

الجزائريين، و إلى تمتعهم بتسيير الشؤون العامة للدولة، و هو إشارة ضمنية إلـى ضـرورة إشـراك    

  .المواطنين في صنع القرار حول المسائل المتعلقة بالبيئة

وعموما الدساتير في الجزائر بالرغم من أنها أشارت إلى ضرورة إشراك الطبقة الشعبية في 

المجاالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية و الثقافية، فإنها لم تشر بشكل صريح  على الحق في 

ي الدساتير الحق في العيش في بيئة سليمة لم يتم إقراره بصفة رسمية ف اإلعالم البيئي باعتبار أن

   .الوطنية

                                                
 ،01 العـدد  البيئيـة،  التشريعات في العلمية البحوث مجلة الوطنية، الدساتير في البيئي البعد غوثي، الحاج قوسم  - 1

 .191 ص ،2013
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يساهم الحق في اإلعالم البيئي بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من خالل التعريف بالقضـايا  

اذ إجراءات و قرارات تلزم المواطنين و أصحاب الشركات، وتدفع القائمين علـى  البيئية، و الدفع باتخ

مستوى الحكومات و المنظمات الدولية و المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب سياسية بالحفاظ علـى  

البيئة و حمايتها، كما تلزم اإلدارات بأن تضع تحت تصرف المواطنين كل المعلومات المتعلقة بالبيئة و 

  .كلها، و ذلك بعد أن يطلب منها ذلك بالطرق القانونية المعروفةمشا

غير أن حق المواطن في الحصول على معلومات بيئية قد تحده حدود و عراقيـل أحيانـا     

تضعها اإلدارة في طريقه، ينبغي القضاء عليها ألنها مهما كانت الحجج و األسانيد التي تضعها اإلدارة 

و إخراج المعلومات المتعلقة بالبيئة، فإن مهمة الحفاظ على هـذه األخيـرة   لتبرير موقفها من عدم منح 

  .أهم من تلك الحجج و األسانيد

  :و عليه سنتطرق في دراسة هذا الفصل إلى نقطتين أساسيتين أال و هما  

  .الحق في اإلعالم البيئي التزام دولي: المبحث األول

 .وطني الحق في اإلعالم البيئي التزام: المبحث الثاني
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 الحق في اإلعالم البيئي التزام دولي: المبحث األول

إن قدرة اإلعالم في مجال البيئة يمكن أن يغير مفاهيم الناس و سلوكهم، و تدفع القائمين علـى  

مستوى الحكومات و المجتمع الدولي نحو التحرك اإليجابي، كما تعمل على خلق الخبرة البديلـة فـي   

ة من خالل عرض األعمال و الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية و المنظمـات  التعامل مع الطبيع

  .غير الحكومية في هذا المجال

و بالتالي فالدور اإلعالمي الذي تلعبه المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية يعد فعاال و 

التي تهدد البيئـة الدوليـة البيئيـة    أساسيا في تعبئة الرأي العام العالمي و العربي، و التوعية باألخطار 

على مستوى الحكومات أو المنظمـات   سوآءاالعربية بوجه خاص، و كذلك لفت أنظار الهيئات الرسمية 

  .الدولية لتتحرك من أجل االستجابة لمتطلبات حماية البيئة باعتبارها تراث إنساني مشترك لإلنسانية

خالل إبراز دور كل من المنظمات الدوليـة و   هذا ما سنحاول التطرق إليه في مبحثنا هذا من

المنظمات غير الحكومية في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي كمطلب أول، و اإلعـالم البيئـي العربـي    

 .كمطلب ثاني
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والمنظمات غير الحكومية في تفعيل الحق   دور المنظمات الدولية: المطلب األول

 في اإلعالم البيئي

دولية التي تعقد بين الدول لها دور كبير في معالجة الغرض الذي عقدت من أجله، االتفاقيات ال

وذلك من خالل محدودية عدد أطراف االتفاقية، و من جهة أخرى فإنها تكون محددة وبشـكل واضـح   

مسؤولية كل طرف، حيث أخذت المنظمات العالمية واالقليمية العامة والمتخصصة تلعب دورا فعاال و 

  .مشاكل البيئة و حمايتهامؤثرا في 

ولقد تبنت المنظمات الدولية و منذ الستينات القضايا المتعلقة بالبيئـة، و لقـد شـاركت هـذه     

في ستوكهولم، حيـث نـص المبـدأ     1972المنظمات في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية في عام 

نظمـات الدوليـة تـؤدي دورا    يجب على الدول أن تتأكد من أن الم" الخامس والعشرون منه على أنه 

، مماثال وفعاال و مؤثرا في نطاق حماية و تحسين البيئة ، والتحسيس بها عن طريق اإلعـالم البيئـي  

بالنسبة للمنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية التي هي األخرى ال تنشأ باتفـاق الـدول،    سواءا

  . 1ولكن بمبادرة خاصة ألشخاص طبيعيين أو معنويين

لك تتبنى المنظمات الدولية العديد من األعمال القانونية كالمعاهدات و التوصيات التي تتضمن لذ

تنظيما لكيفية المحافظة على البيئة عن طريق التحسيس بأهميتها باإلعالم البيئي، وذلك من خالل إنشاء 

، و هذا ما سنتطرق )UNEP(األجهزة المكلفة بالعمل على تحقيق ذلك مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 :له في الفرعين التاليين

  دور المنظمات الدولية في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي: الفرع األول

  المنظمات الدولية على المستوى الدولي: أوال

  )األمم المتحدة(المنظمات العالمية  -1

فـي ميثاقهـا    واألمن الـدوليين، وذكرتـه  شددت منظمة األمم المتحدة على مفهوم حفظ السلم 

  .وأسست أجهزة مختلفة تعمل في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه المفهوم

كان الهدف من إنشائها الحيلولة دون قيام حرب  1945عندما أنشأت منظمة األمم المتحدة سنة 

عالمية ثالثة، إضافة إلى العمل على تفادي القصور في عمل عصبة األمم التي تتمكن من الحيلولة دون 

                                                
رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة من منظور القانون الدولي، كلية الحقـوق، جامعـة طنطـا، دار الجامعـة       - 1

 95، ص2009الجديدة، االسكندرية، 
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، و من السمات الجديدة التي تميز عالم اليوم هـي شـمولية األمـور و    1نشوب الحرب العالمية الثانية

هـو الشـغل الشـاغل     1945ترابط المواضيع و بيان الشمولية و الترابط، و إذا كان مفهوم السلم في 

لإلنسـانية، فقـد   لإلنسان من أجل تفادي زيادة الجنس البشري، فاليوم لم تعد الحرب هي المهدد الوحيد 

برزت كثير من األمور التي تشكل تهديدا لبقاء اإلنسان، مثل الفقر والجوع والتصحر، واستنفاذ طبقـة  

األوزون وما إلى ذلك من أمور يمكن اعتبارها من المشاكل التي يتعدى نطاقها الحدود الجغرافية للدولة 

ي تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل و إحدى مهام منظمة األمم المتحدة بموجب ديباجة ميثاقها ه

  .واإلنسانيةذات الصيغة االقتصادية و االجتماعية والثقافية 

يجسد ميثاق األمم المتحدة مرحلة من مراحل الوعي البيئي، فهو ال يشـير إلـى حالـة البيئـة     

اإلنسـانية  صراحة في أي بند من أن الحرب العالمية الثانية كانت عمليـة هائلـة للبيئـة و المواقـف     

، والتـي أثرهـا   1945-08-02المختلفة، و أبرز مثال على ذلك إلقاء القنبلة الذرية على اليابان فـي  

الزال قائما إلى يومنا هذا، علما أن االتفاقيات الدولية لتنظيم صيد الحيتان التي وقعت في واشنطن لسنة 

  .، إضافة إلى اتفاقيات أخرى عقدت في الفترة الزمنية نفسها1942

البيئة اإلنسـانية مسـألة أساسـية لرفاهيـة     " لكن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية أقر بأن 

، و في موضوع حفظ السلم و األمن الدوليين تتخـذ منظمـة األمـم    2"اإلنسان وتمتعه بحقوق اإلنسانية

  .3المتحدة التدابير المشتركة الفعالة إلزالة األسباب التي تهدد السلم

اإلجهاد البيئي سببا و نتيجة على سوء التوتر السياسي والنزاع المسلح، وغالبـا مـا    كما يعتبر

تصارعه األمم لفرض أو مقاومة السيطرة على الموارد األولية، وإمدادات الطاقة واألرض وأحـواض  

  .19824األنهار والممرات البحرية وغيرها من الموارد البيئية األساسية بحسب تقرير حول البيئة سنة 

                                                
، سـنة  49للقانون الدولي، العـدد   أحمد أبو الوفا، تأمالت حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، المجلة المصرية -1

  .25، ص 1993
 ,In défense of the Earth: الفقرة الثانية من إعالن مؤتمر األمـم المتحـدة المعنـي بالبيئـة اإلنسـانية فـي       -2

exécutive séries wo, wairolei, Unep, 1981, p 40.  
  .الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ميثاق األمم المتحدة - 3
، 1989اللجنة العالمية للبيئة و التنمية، مستقبلنا المشترك، ترجمة محمد فاضل عارف، الكويت، سلسلة المعرفـة،   -4

  .413ص 
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إذا ما اعتبرنا البيئة مسألة اجتماعية لما لها من تأثير في حالة تدهورها، فميثاق األمم المتحدة و

ال يعقل األمور االجتماعية، إذ ينص على أن شعوب العالم قد آلـت علـى نفسـها أن تـدفع بـالرقي      

شأن البيئة اإلنسـانية  ، كما بين إعالن مؤتمر األمم المتحدة ب1االجتماعي قدما، و أن ترفع مستوى الحياة

أن حماية البيئة و تحسينها قضية رئيسية تمس رفاهية الشعوب و التنمية االقتصادية في جميـع أنحـاء   

و باقتراح من المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحـدة وافقـت    1968العالم، و في سنة 

، إذ كان الهدف مـن انعقـاده   1972سنة  الجمعية العامة لألمم المتحدة على عقد مؤتمر في ستوكهولم

وضع القواعد السليمة للتطور االقتصادي واالجتماعي في العالم، وكـذلك حمايـة البيئـة البشـرية و     

تحسينها، و أن اإلعالن و في المبدأ الواحد والعشرون منه تناول مسألة الضرر البيئي، فقد نص علـى  

قانون الدولي الحق السيادي في استغالل مصادرها الخاصة، الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة و مبادئ ال

أو عليها مسؤولية أن تتأكد من أن األنشطة التي تمارس تحت واليتها أو رقابتها ال تسبب ضررا للبيئة 

  .في دول أخرى أو نحو مناطق خارج حدود الوالية الوطنية

  :و أن هذا المبدأ يتضمن عنصرين

الحق السيادي للدولة على مصادرها الطبيعية و الذي نص عليها أنه يؤكد على  :العنصـر األول 

في عدد من إعالنات الجمعية، و كذلك في االتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان، مـع ذلـك فـإن    

  . اإلشارة إلى السياسات البيئية الوطنية في هذا المبدأ هي دعوة الدول لتطوير سياستها في حماية البيئة

أن المبدأ الواحد و العشرون يدور حول الدولة الضحية، و يؤكد واجب الـدول  : يالعنصر الثان

بالتأكد من أن النشاطات التي يضطلع بها تحت واليتها أو رقابتها ال تسبب أضرار بيئيـة فـي الـدول    

  .2األخرى

 إال أن وبالرغم من أن طبيعة هذا اإلعالن أن للدول الحرية في تطبيقه و لكن ال يجوز خرقـه، 

المبدأ قد توج باعتراف عام وأصبح اليوم يعد قاعدة عرفية من قواعد القانون الـدولي، إذ أن هـذا    هذا

                                                
  .ننظر ديباجة ميثاق األمم المتحدة -1
، ص 1989محمد فاضل عارف، اللجنة العالمية للبيئة و التنمية، مستقبلنا المشترك، الكويت، سلسلة عالم المعرفة،  -2

224.  
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المبدأ قد جرى تأكيده في قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، و كذلك في الميثاق العالمي للطبيعـة و  

  .لبعيد المدىالمتعلقة بتلوث الهواء العابر للحدود ا 1979تضمنته اتفاقية جنيف سنة 

أما المبدأ الرابع و العشرون قد حث الدول على التعاون من أجل حماية البيئة وتحسـينها    

عن طريق عقد االتفاقيات، و نص على أن القضايا الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتحسـينها يجـب أن   

  .تعالج بروح التعاون من قبل جميع الدول صغيرها و كبيرها

المؤتمر من خالل تبني مبدأ عاما تلتزم به جميع الدول و هـو مبـدأ عـدم    وتظهر أهمية هذا 

تلويث البيئة، بما ينطوي عليه هذا المبدأ من واجب الحيطة الذي يقع على كل دولة باالمتناع عن كـل  

ما من شأنه أن يلوث البيئة، و ذلك من خالل ما تتخذه من اجراءات ممكنة ووضع القواعد الكفيلة بمنع 

الذي يصيب البيئة اإلنسانية، وواجب التعاون مع غيرها من الدول والهيئات المتخصصة لوقايـة   التلوث

  .البيئة اإلنسانية من التلوث

 :المتحدة لألمم العامة الجمعية - أ

هي الجهاز الوحيد لألمم المتحدة الذي يتألف من جميع أعضاء األمم المتحدة، فتحمل الجمعيـة  

، وآليات حماية حقوق اإلنسان التي تعمـل فـي ظـل    1ل حقوق اإلنسانالعامة مسؤولية كبيرة في مجا

الجمعية العامة لألمم المتحدة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان و اللجنة المعنيـة بـالحقوق االقتصـادية و    

االجتماعية و الثقافية، و تختص هذه اللجان بكفالة الحقوق التي تضمنها العهدان الدوليان بشأن حقـوق  

  .1966سنة اإلنسان 

ومن المعروف أن هذين العهدين لم يتضمنا حقا لإلنسان في البيئة بين موادها، لكـن بمـا أن   

األضرار البيئية يمكن أن تعيق التمتع بحقوق اإلنسان المعترف بها بدأت آليات حماية حقوق اإلنسـان  

مة على أساس اعتبارات تقبل نظر الشكاوى التي تدعي وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان المكفولة و القائ

  .2بيئية

 : اإلنسان بحقوق المعنية اللجنة -1

                                                
  .302عمر سعد اهللا، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  - 1
  .151قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 2
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تتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر خبيرا، يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات بصفتهم الشخصية من 

بين مواطني الدول األطراف في العهد، و يجب أن يكونوا من ذوي الصـفات الخلقيـة الرفيعـة بهـم     

  .1نسان، ومن األشخاص الذين لهم خبرات قانونيةباالختصاص في ميدان حقوق اإل

من اختصاصات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قيامها بتلقي تقارير الدول األطـراف، وبحـث   

البالغات المقدمة من الدول األطراف، و كذلك النظر في البالغات من طرف األفراد طبقا للبروتوكول 

  .االختياري الملحق بالعهد

 :والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة -2

وعلى الرغم من أن  تعقد اللجنة دورات سنوية بمركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف،

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية لم يعترف بالحقوق اهتمامـا ملحوظـا   

  :ائل وهيبمشاكل البيئة، و ذلك من خالل ثالث وس

تقوم اللجنة بوضع بعض التعليقات العامة بخصوص بعض مواد العهـد و ترسـلها إلـى     -

الدول األطراف لكي تسترشد بها عند إعداد التقارير، و التقارير مستمدة من مواقـع عمـل اللجنـة و    

ول خبراتها ومتابعتها لتطور حقوق اإلنسان، و بخصوص معطيات تتصل بالبيئة واإلعالم البيئـي يتنـا  

أعضاء اللجنة عند بحث التقارير المقدمة من الدول األطراف الجوانب البيئية التي قد يكون لهـا تـأثير   

 .2على كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد

 ):UNEP( للبيئة المتحدة األمم برنامج -  ب

، كمـا يخـتص   1972برنامج األمم المتحدة هو الجهاز الفرعي للمنظمة الذي أنشأ في ديسمبر 

، تتمثل الوظائف الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة كما حددها قرار إنشائه الصـادر  3المسائل البيئيةب

  :عن الجمعية العامة فيما يلي

                                                
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 28المادة  - 1
، 2009نسان، منشورات حلبي الحقوقيـة، الطبعـة األولـى، سـينان،     عبد الجبار عبد اهللا برار، حماية حقوق اإل -2

  .172ص
  .98، ص 1986عبد العزيز مخيم عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار النهضة العربية،  -3
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 .الغرض لهذا المناسبة التوصيات تقديم و البيئة مجال في الدولي التعاون تنمية -

يقها في إطـار منظمـة   وضع النظم اإلرشادية العامة لتوجيه البرامج البيئية و تنس -

 .األمم المتحدة

متابعة تنفيذ البرامج البيئية و جعل الوضـع البيئـي تحـت البحـث و المراجعـة       -

المستمرة، و من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحـدة بخصـوص   

حماية حق اإلنسان في بيئة سليمة و حقه في إعالم بيئي، و من القـرارات التـي   

جمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص حماية حق اإلنسان في بيئة سليمة اتخذتها ال

 :هي

المتضمن التعاون الدولي فـي   1980ديسمبر  05المؤرخ في  35/74القرار رقم  -

 .ميدان البيئة

المتضمن المنظـور البيئـي    1987ديسمبر  11المؤرخ في  420/189القرار رقم  -

 .2000حتى 

  :عيالمجلس االقتصادي و االجتما -2

إن التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس في مجال حماية البيئة و ذلـك مـن خـالل      

القرارات البيئية التي اتخذها المجلس و التي تتناول حماية عنصر أو أكثر من عناصر البيئة باعتبارهـا  

  :محال لحق اإلنسان في البيئة، و من بين هذه القرارات

قارير البيئية التي نظمها المجلـس فيمـا يتعلـق    المتعلق بالت 91/313القرار رقم  -

 .1بالمسائل البيئية

 .المتعلق بتوفير مياه الشرب و المرافق الصحية 1995القرار رقم  -

و يتبع المجلس عددا ممكن من اللجان الموضوعية التـي تهـتم بالموضـوعات االقتصـادية     

  .1واالجتماعية

                                                
، 1994، 56العـدد  بطرس غالي، بناء السالم و التنمية من منظور األمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي،  -1

  .51ص 
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المتحدة وظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي وحددت المادة الثانية والستين من ميثاق األمم 

  :على النحو التالي

أن يقوم بدراسات و يضع تقارير عن المسائل الدوليـة فـي أمـور االقتصـاد و      -

االجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة و ما يتصل بها، و له أن يقدم توصياته فـي  

 .اء األمم المتحدةأية مسألة عن تلك المسائل إلى الجمعية العامة و إلى أعض

أن يقدم توصيات فيما يخص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسـية   -

 .ومراعاتها

أن يعد مشاريع االتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في  -

 .دائرة اختصاصه

اصه أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختص -

 .2وفقا للقواعد التي تضعها األمم المتحدة

  :المنظمات المتخصصة -3

قد تم إنشاء العديد من المنظمات الدولية المتخصصة كي تتعامل مع قضـايا متنوعـة،       

  ...العمل، الصحة، األغذية، الزراعة: مثل

صـة  من ميثاق األمم المتحدة المنظمات أو الوكاالت المتخص 57/01فقد عرفت المادة     

بأنها الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات، و التـي تضـطلع بمقتضـى نظمهـا     

األساسية بتبعيات دولية واسعة في االقتصاد و االجتماع و الثقافة و التعليم والصحة و ما تتصل بـذلك  

  .63من الشؤون، يوصل بينها األمم المتحدة وفقا ألحكام المادة 

ريخ إنشاء هذه المنظمات الدولية المتخصصة يرجع إلى األربعينـات كـان   ولما كان تا    

من الطبيعي أن ال تتضمن مواثيقها نصا يتعلق بحق اإلنسان في البيئة و حمايتها، و الذي بدأ االهتمـام  

به في النهاية، أو حق اإلنسان في اإلعالم البيئي الذي بدأ االهتمام به فـي نهايـة السـتينات و بدايـة     

  :بعينات، و لما كان من الصعب دراسة كل المنظمات الدولية المتخصصة، تطرقنا للمنظمات التاليةالس
                                                                                                                                                   

لجنة السكن، اللجنة المعنية بالمستوطنات البشرية، لجنة الخبراء، اللجنة المعنية بنقل المنتجـات  : من بين هذه اللجان -1

  .الخطرة
  .67، الطبعة األولى، ص 1993أحمد خالد غالم، عصمت أحمد، التلوث و تحسين البيئة، مصر، القاهرة،  - 2
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 :الثقافة و العلم و للتربية المتحدة األمم منظمة - أ

بناءا على دعـوة   1946نوفمبر  04تم إنشاء منظمة األمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة في 

بمناقشـة   1945ثاق األمم المتحدة، وقام مؤتمر لندن فـي نـوفمبر   الدول أثناء األعمال التحضيرية لمي

، التي تهدف من وراء إنشاءها إلى العمل على توطيـد السـلم و األمـن    1مشروع ميثاق هذه المنظمة

الدوليين عن طريق التربية و الثقافة، و إلى توثيق التعاون بين األمم و ذلك لكفالة االحتـرام العـالمي   

القانون و حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، و تعمل المنظمة من أجـل تحقيـق هـذه    للعدالة و سيادة 

الغايات على خلق جو من التفاهم بين األمم المختلفة الوسائل، و على تنشيط التربية الشـعبية و نشـر   

ث ، و تقدم المنظمة يتجلى بتأدية مهامها من خـالل ثـال  2الثقافة و تساعد على صيانة المعرفة و تقدمها

  :أجهزة أال و هي

يضم ممثلي كل الدول األعضاء في المنظمة، و يجتمع المؤتمر مرة : العام المؤتمر -

كل سنتين و يختص برسم السياسة العامة للمنظمة و برامجها المعروضة عليه من 

، و المؤتمر يقوم بتعيين المدير العام للمنظمة بناءا على توصـية  3المجلس التنفيذي

ذي، و يقوم بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي و قبـول أعضـاء   من المجلس التنفي

 .4جدد في المنظمة

يتكون المجلس التنفيذي من واحد و خمسين عضـوا ينتخـبهم   : المجلس التنفيذي -

المؤتمر العام من بين الممثلين الذين تعينهم الدول األعضاء، و يراعى فـي هـذه   

التي تهتم بها المنظمة، و مراعـاة   االنتخابات توافر الخبرة و المعرفة في المحالت

التوزيع الجغرافي في انتخابهم، و يقوم المجلس بتنفيذ البرنامج الذي يقره المؤتمر، 

و هو الذي يقوم بإعداد جدول أعمال المؤتمر العام و الترشـيح لمنصـب المـدير    

 .5العام، و يوصي بقبول أعضاء جدد من المنظمة

                                                
  .13، ص 1992متحدة للتربية و العلم و الثقافة، النصوص األساسية، اليونسكو، باريس، فرنسا، منظمة األمم ال - 1
  .من ميثاق منظمة األمم المتحدة 02الفقرة  01المادة  - 2
  .من ميثاق منظمة األمم المتحدة 02الفقرة  04المادة  - 3
  .من ميثاق منظمة األمم المتحدة 07الفقرة  04المادة  - 4
  .من ميثاق منظمة األمم المتحدة 05دة الما - 5
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ام و عدد من الموظفين الـدوليين، و للمنظمـة   تتكون من مدير ع :األمانة العامة -

 .ثمانية مكاتب إقليمية

إن اهتمام منظمة اليونسكو بالبيئة واسع، : دور منظمة اليونيسكو في حماية البيئة -

ويظهر من خالل التربية و التدريب و البحث العلمي في ظل ثالث قطاعـات أال و  

عالم البيئي، و العلوم الطبيعية و هي التربية البيئية و التي تعتبر أهم عنصر في اإل

، إال أن أكبر قسم من نشاطات اليونسكو البيئيـة يقـع بالكامـل    1العلوم االجتماعية

ضمن قطاع العلوم الطبيعية، و يقع على عاتق المدير العـام المسـاعد مسـؤولية    

 .التنسيق العام للبرامج البيئية

سكو في حماية الحق في البيئة السـليمة مـن   ويمكننا أن نحدد مالمح الدور الذي قامت به اليون

خالل المؤتمرات التي قامت برعايتها و نظام الشكاوى المعمول لديها لمعالجة االنتهاكـات الفرديـة و   

  :الجماعية لحقوق اإلنسان، و هذا على النحو التالي

 :1975مؤتمر بلغراد للتربية البيئية -3-1

" اون بين منظمة اليونسكو و برنامج األمم المتحدة للبيئـة  عقد مؤتمر بلغراد للتربية البيئية بالتع

في العاصمة اليوغسالفية بلغراد، وأهم ما تضـمنه   1975أكتوبر  22 -13في الفترة ما بين " اليونيب

  :هذا المؤتمر ما يلي

أن اإلنسان جزء ال يتجزأ من البيئة، يؤثر و يتأثر بها، و يقع عليه عبئ المحافظة عليها و  -

مكوناتها، وتهدف التربية البيئية إلى خلق وعي بيئي وطني بأهمية البيئة لإلنسـان ولمتطلبـات   إدراك 

التنمية، وكذلك تهدف على المشاكل اإلنسانية عن طريق مسـاعدة األفـراد إلدراك هـذه المشـاكل،     

ـ الحلـول إزاء المشـكالت البيئيـة، و   واستخدام المعارف و القدرات في تفسير الظواهر و اقتراح  ن م

التوصيات التي جاء بها أنه يجب أن تؤكد التربية البيئية في برامجها أن الهدف الرئيسـي ألي عمـل   

 .أم بين البشر أنفسهمبيئي هو تحسين العالقات البيئية سواءا كانت بين الناس 

                                                
محسن أمين قادر، التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث، رسالة ماجستير األكاديمية العربية  - 1

 .10، ص2009المفتوحة في الدنمارك، كلية اإلدارة واالقتصاد، الدنمارك، 
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ومما ال شك فيه أن للتربية البيئية دور هام في حماية الحق في البيئة و اإلعـالم البيئـي مـن    

نشر التعليم الذي يهدف وفقا لما ذهب إليه األستاذ ألين شميدر إلى تطور المجتمع البشري الملـم  خالل 

بما حوله والمشاكل المترتبة على ذلك، و تنمية مفاهيمه و مهاراته و سلوكه وحـوافزه للعمـل كفـرد    

بيئـة  مستقل، وفي شكل جماعي لحل المشاكل المعاصرة و منع ظهور مشاكل أخرى، فتسعى قضـية ال 

إلى تحسين كل عالقات التعايش البيئي بما تتضمنه من العالقات ألن من المهم لكل دولة تبعـا لدرجـة   

المفاهيم األساسية، مثل قيم الحياة، رفاهية البشـر فـي    اثقافتها و تقدمها أن توضع المعنى الصحيح لهذ

  .1إطار البيئة المحيطة، و احترام الثقافات التي تقع خارج حدودها

 :1977 البيئية للتربية الحكومي الدولي ؤتمرالم -3-2

أكتـوبر   16-14عقد هذا األخير بالتعاون بين اليونسكو و برنامج األمم المتحدة للبيئـة فـي   

، و الهدف من عقد هذا المؤتمر هـو  2العاصمة تبلسي والية جورجيا االتحاد السوفياتي سابقا في 1977

، و هو نفس الهدف الذي من أجله تم إنشاء البرنـامج الـدولي   إدماج األبعاد البيئية في النظم التعليمية

، و قد صدر عـن هـذا المـؤتمر إعـالن     1975للتعليم البيئي المشترك بين اليونسكو و اليونيب عام 

مجموعة توصيات من أهمها ضرورة تقسيم منهجي لألثر البيئي على ممارسـة األنشـطة البيئيـة، و    

ين الجوانب البيئية و الجوانب االقتصادية في التعامل مع الطبيعـة و  ضرورة إبراز التكامل و التوازن ب

  .تشجيع و نشر المعارف عن البيئة و حمايتها عن طريق وسائل اإلعالم و التدريب و التعليم

 : الشكاوى نظام -4

اعتمـد المجلـس    1978نظام الشكاوى نظام مستحدث لم يرد ذكره في دستور المنظمة، ففي 

نظاما لمعالجـة االنتهاكـات    أسست اليونسكو و الذي بموجبه، EX13.3104القرار التنفيذي للمنظمة 

الفردية و الجماعية لحقوق اإلنسان التي يقوم المدعون بالتبليغ عنهـا، و التـي تقـع ضـمن نطـاق      

اختصاص المنظمة في مجاالت التربية و العلم و الثقافة و المعلومات، و تطبيقـا لهـذا القـرار يحـق     

                                                
األهداف في اتجاهات التعليم البيئـي، مـؤتمر التعلـيم البيئـي بـين      ألين شمندر، طبيعة و فلسفة التعليم البيئي و  -1

  .41، ص 1977الحكومات، اليونسكو، باريس، فرنسا، 
عبد الواحد محمد الغار، قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي و الشريعة اإلسـالمية، دار النهضـة العربيـة،     -2

  .436، ص 1991
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الجماعات و المنظمات غير الحكومية بتقديم الشكوى إلى اليونسكو بخصوص أية انتهاكـات  لألفراد و 

لهم معرفة وثيقة  لحقوق اإلنسان المحمية، شريطة أن يكون هؤالء هم أنفسهم ضحايا تلك االنتهاكات أو

فع تقريـر  و تقوم لجنة التحقيق في الشكاوى بعرضها على الحكومة المعنية إلبداء مالحظاتها، و ر بها،

يتضمن عرضا للشكوى و ما تراه اللجنة من توصيات ليعرض علـى المجلـس التنفيـذي، و يمكـن     

االستفادة من هذا النظام في حماية الحق في البيئة بعد أن دخل في صميم اختصاص و اهتمام اليونسكو 

  .1حماية بعض عناصر البيئة

 :القرارات و التوصيات المتعلقة بصحة البيئة -5

ار البيئية السيئة على صحة اإلنسان فقد طلبـت جمعيـة الصـحة العالميـة الثالثـة      نظرا لآلث

والعشرون إلى المدير العام للمنظمة أن يعرض على جمعية الصـحة العالميـة الرابعـة و العشـرون     

برنامجا طويل األجل لصحة البيئة، تضمن نظاما عالميا للمراقبة و الرصد بالتعاون الوثيق مع الجهـود  

ة و الدولية، و تحديد أولويات برنامج صحة البيئة في إطار عقد األمم المتحدة الثاني للتنميـة، و  الوطني

قد أكدت جمعية الصحة العالمية السادس و العشرون في قرارها الثمن والخمسون أن حل مشاكل صحة 

لبحـوث  البيئة يعتمد على استخدام منهج متعدد التخصصات، و ذلك عن طريق تقـديم الدراسـات و ا  

المتعلقة بأثر تلوث البيئة و غيره من العوامل البيئية  على الصحة و آثار العوامل البيئية في الهـواء ،  

الماء، الغذاء، التربة، و بيئة العمل على الصحة، فقد تبنت منظمة الصـحة العالميـة سياسـة التنميـة     

ئية الضرورية في مشروعات التنميـة  ، و ذلك بأن تدرج التدابير الوقا17المستدامة بيئيا في قرار رقم 

في قرارهـا   1992، و في 2لكي تقلل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر التي تهدد صحة السكان و البيئة

دعت جمعية الصحة العالمية الخامسة و األربعين الدول األعضاء لالشتراك في التخطيط الوقائي و  31

تخدام قواعد البيانات المتعلقـة بالمخـاطر الصـحية    في تحليل آثار التنمية على الصحة و تعزيز و اس

  .البيئية

  :المنظمات الدولية على المستوى اإلقليمي: ثانيا

                                                
  .438وق اإلنسان في الفكر الوضعي و الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص عبد الواحد محمد الغار، قانون حق - 1

، جنيف، سويسرا، 1992، 1985منظمة الصحة العالمية، دليل قرارات جمعية الصحة العالمية، المجلس التنفيذي،  - 2

  .97، ص 1993
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إن المنظمات اإلقليمية شأنها شأن المنظمات الدولية، فإن جميع المنظمات اإلقليمية تقريبا باتـت  

منظمات الدولية اإلقليمية الـدور  مرتبطة بشكل أو بآخر بأنشطة و فعاليات في ميدان البيئة، و إن كان لل

  :أكثر من غيرها من المنظمات اإلقليمية األخرى، و ذلك لألسباب اآلتية األنشطةاألكبر في تنظيم هذه 

التنسيق السياسي و التكامل القانوني أكثر تطورا في أوربا مما أدى إلى عقد الكثيـر مـن    -1

 .ية مناطق العالماالتفاقيات المنظمة بهذا الشأن، و أكثر شمولية من بق

الكثافة السكانية و الصناعات الثقيلة الموجودة في أوربا تؤدي إلى مخـاطر كبيـرة فـي     -2

 .اإلضرار بالبيئة

التعاون في القضايا البيئية من خالل التجانس في البناء االقتصادي و التشابه في المفـاهيم   -3

 :السياسية على األقل في أوربا الغربية، و من بين هذه المنظمات

 : المتحدة لألمم التابعة األوربية االقتصادية اللجنة -1

و ألول مرة درست اللجنة إحدى المشاكل المتعلقة بالبيئة مـن خـالل لجنتهـا     1952في عام 

المتخصصة بالنقل قضية تلوث المياه، و ذلك أثناء عملها حول المياه الداخلية الصالحة للمالحة، و فـي  

م بالعمل على موضوع تلوث الهواء بواسـطة مصـانع الفحـم ثـم     تكلفت لجنة إنتاج الفح 1943عام 

كانـت   1947أصبحت لجنة الطاقة الكهربائية مهتمة بالتلوث الناتج عن منشآت التسخين، وفـي عـام   

حماية البيئة تحظى و ألول مرة بمنظور أوسع، و أدى ذلك إلى ضرورة جعل التعاون البيئي واحدا من 

  .1اللجنة حول النفاياتأربعة أهداف رئيسية لبرنامج 

و لقد تبنت هذه المنظمة منهجا ال مركزيا فيما يتعلق باألضـرار البيئيـة، و خاصـة بالنسـبة     

لمشاكل تلوث الهواء العابر للحدود، حيث أنها تقوم بتشجيع الدول على أن تأخذ بنظر االعتبار األهداف 

ن من إعالن سـتوكهولم، حيـث أن أبـرز    البيئية العامة و التي عبر عنها في المبدأ الواحد و العشري

                                                
لألمم المتحدة، و هي تضم فـي  من قبل المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع  1947شكلت هذه اللجنة في عام  - 1

دولة أوربية و الواليات المتحدة و كندا، و هي واحدة من خمسة لجان اقتصادية تعمـل تحـت رعايـة     32عضويتها 

المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لألمم المتحدة، حيث أنها تزود الحكومات بالتحليالت و المعلومات االقتصادية و 

  .ن خالل جمع الخبراء و إعداد و إصدار التحليالت و اإلحصاءات و تنظيم تبادل المعلوماتالفنية و االحصائية، م
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 1979المساهمات لهذه اللجنة في مجال القانون الدولي البيئي كان من خالل إصدار و تنفيذ اتفاقية عام 

  .المتعلقة بالهواء العابر للحدود و البعيد المدى

ـ  ا فـي  إن من ابرز السمات المهمة لهذه االتفاقية تتجلى في المبادئ األساسية التي أشارت إليه

على األطراف أن تأخذ في حسـابها الوقـائع والمشـاكل    " نصوصها، حيث نصت المادة الثانية على 

المتضمنة، و تكون عازمة على  حماية الفرد و بيئته ضد تلوث الهواء، و يجب أن تسعى تدريجيا كلما 

  ".لبعيد المدىمنعه، والمتضمن تلوث الهواء العبر للحدود اذلك ممكنا لتحديد و خفض التلوث وكان 

على األطراف المتعاقدة ضمن إطار العمـل المقـدم فـي    " في حين نصت المادة الثالثة على 

االتفاقية يجب عليها من خالل أسلوب تبادل المعلومات و المشاورات و البحث و المراقبة أن تطـور و  

وثات في الهواء، و من دون أي تأخير سياستها ز خططها التي يجب أن تخدم أسلوب مكافحة تفريغ المل

  .أن تأخذ في حسابها الجهود المتخذة على المستوى الوطني و الدولي

 :OECD االقتصادي التعاون و التنمية منظمة -2

جاءت منظمة التنمية و التعاون االقتصادي خلفا لمنظمة التعاون االقتصـادي األوربـي التـي    

ون من جميع الدول األوربية، أستراليا و تتك ،1960و اتخذت شكلها الحالي في عام  1940أنشأت عام 

و كندا و اليابان و نيوزيلندا و الواليات المتحدة و غيرها، حيث هناك من يقول بأنها عالمية أكثر منهـا  

في أعمال المنظمة، و يوغسـالفيا تشـارك فـي     EECإقليمية، و تشارك اللجنة االقتصادية األوربية 

مة هي مجلس تتكون من جميع الدول األعضاء، كما أن قراراتهـا  نشاطات معينة، الهيئة التنفيذية للمنظ

  . 1تكون ملزمة لألطراف التي صوتت لها، و غيرها غير ملزمة لألطراف التي امتنعت عن التصويت

و استنادا إلى النظام األساسي للمنظمة فإن نشاطها ينص بالدرجـة األولـى علـى المشـاكل     

إلى العديد من القضايا و منها الحماية البيئية، و قد أنشأت منظمـة  االقتصادية ذات النطاق الواسع لتمتد 

لجنة حول البيئة، غرضها تقـديم العـون حكومـات الـدول      1970التنمية و التعاون االقتصادي عام 

األعضاء في المنظمة لتحديد سياستها بخصوص مشاكل البيئة مع األخذ بعين االعتبار المعلومـات ذات  

  .بين سياستها البيئية قتصادية و العلمية، و التوفيقو خصوصا اال الصلة 
                                                

مقترحـــات و توصـــيات لجنـــة البيئـــة فـــي منظمـــة التنميـــة و التعـــاون االقتصـــادي،   - 1
http// :sedoc,ciesin.org/entrée/texts/oecd/oi. 
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كما أن المجلس يعد المصالح المشتركة للدول التي تتعلق بالتلوث العابر للحدود سببا ألن تحث 

الدول على التعاون بروحية أكثر التزاما و بتماسك دولي و االبتداء باألعمال المعروفـة فـي المنـع و    

ه المبادئ مبدأ التبليغ و المشاورات الذي جاء فيه على أن الدول التـي  السيطرة على التلوث، و من هذ

يوجد فيها نشاطات يمكن أن تؤدي إلى مخاطر حقيقية في دول أخرى من خالل التلوث العابر للحدود، 

يجب أن تزود الدول التي تتأثر أو يمكن أن تتأثر في وقت مبكر بالمعلومات و البيانات المناسبة، و أنه 

لدول أن تدخل في مشاورات في حالة وجود التلوث فعال، أو من المتوقع حصوله، و ذلك بنـاءا  على ا

على طلب الدولة المتأـثرة أو التي يمكن أن تتأثر، و يجب أن تعمـل الـدول علـى أن تكـون هـذه      

  .1المشاورات متتابعة في فترات زمنية معقولة للوقوف على حجم المشكلة باستمرار

  ور المنظمات غير الحكومية في تفعيل الحق في اإلعالم البيئيد: الفرع الثاني

لقد شهدت المنظمات غير الحكومية البيئية اهتماما متزايدا على الصعيد الدولي و الوطني منـذ  

ظهورها من خالل ما تحاول القيام به من أهداف مسطرة، بغية الوصول إليها و تحقيقهـا إلـى تبنـي    

د مكانتها في نطاق عملها إلحداث تغيير في نظرة اإلنسان إلى البيئـة،  مواقف تمكنها من فرض و تحدي

حيث تعمل على درء مشكل البيئة وتبيان انعكاساتها من خالل مساهمتها في نشر الوعي البيئي، و كـذا  

مشاركتها في كفالة و ضمان حق األجيال القادمة في التمتع ببيئة مالئمة وموارد متاحة، لذا يمكن القول 

لمنظمات غير الحكومية سوآءا على المستوى الدولي أو الوطني، تمثل أحـد تنظيمـات المجتمـع    أن ا

المدني الحديثة التي برزت لمواجهة بعض المشاكل التي تفاقمت في اآلونة األخيرة، مثل التلوث البيئـي  

قيـق الهـدف   و استنزاف الموارد الطبيعية و هذا عن طريق اإلعالم البيئي و الجهود التي يبـذلها لتح 

  .المنشود كما سنبينه

  مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية: أوال

تعددت التعاريف الخاصة بالمنظمات الدولية غير الحكومية و ذلك بتعدد وجهات نظر الكتاب و 

  .الفقهاء، كما أن الطبيعة الخاصة لهذه المنظمات و اختالف نشاطاتها يفرض وجود تعاريف عديدة لها

 :لفقهيا التعريف -

                                                
1- OECD principales, concernant transfrontière pollution, title, Edition brawn,op,cit,p 576. 
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المنظمات غير الحكومية بأنهـا تجمـع ألشـخاص طبيعيـين أو      Antoine gazanoعرف  

معنويين خواص من جنسيات مختلفة دولية بطابعها، بوظائفها و بنشاطها، و تهدف لتحقيـق الـربح و   

 .1تخضع للقانون الداخلي للدولة التي يوجد فيها مقرها

كومية هـي مجموعـة تجمـع،    منظمة غير ح"  JACQUES FONTANELكما عرفها 

حركة، مؤسسة تنشأ ليس باتفاق بين الدول، و لكن بمبادرة خاصة أو مشتركة تجمع أشخاص طبيعيـين  

أو معنويين خواص أو عموميين من جنسيات مختلفة للقيام بنشاط دولي، أي أنها تمتد لدول متعـددة و  

  .2ليس لها طابع ربحي

 :القانوني التعريف -

كـل منظمـة   " دي و االجتماعي المنظمات الدولية غير الحكومية بأنها عرف المجلس االقتصا 

دولية لم تنشأ باتفاق بين حكومات تعتبر منظمة غير حكومية، و يظم هذا التصـنيف حسـب المجلـس    

بشـرط أال تتـدخل هـذه       االقتصادي و االجتماعي المنظمات التي تقبل أعضاء تسميهم حكومـاتهم 

ي المنظمة، بالمقابل يمكن أيضا أن تكون هناك منظمات دوليـة حكوميـة   العضوية مع حرية التغيير ف

تنشأ باتفاقية بين الحكومات و ذلك بغض النظر عن طبيعة األعضاء في المنظمة التي قد تظم أعضـاء  

 .3غير حكوميين

لذا أصبحت المنظمات غير الحكومية واقعا وطنيا و دوليا يستوجب االعتراف بها سوآءا علـى  

العالمي أو االقليمي، و هو ما ترجمته المواثيق و االعالنات في مضـامينها، واضـعة بـذلك    المستوى 

  .اللبنات و األسس التي قامت عليها المنظمات غير الحكومية عالميا و إقليميا

  دور المنظمات غير الحكومية في التوعية اإلعالمية و التحسيس بحماية البيئة: ثانيا

                                                
1- Gaëlle breton, le Goff, l’influence des organisations non gouvernementales sur la 
négociation de quelques instruments internationaux, éditions Yvon, Thomson, Bruxelles, 
2001, p 14.  
2- jacques fontanelle, les organisations non gouvernementales, office des publications 
universitaire, Alger, 2005, p 09.  

  .1950جانفي  27في  288قرار المجلس االقتصادي و االجتماعي رقم  - 3
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بيئـي و كـذا تعريـف     ة في سبيل تحسيس المواطن و نشر وعيتقوم المنظمات غير الحكومي

األشخاص بحقهم في العيش في بيئة سليمة، باتباع حملة من األساليب و الطرق كالمشاركة في مختلف 

البرامج اإلعالمية عبر مختلف وسائل اإلعالم المقروءة و المكتوبة التي تتناول مواضيع بيئيـة سـليمة   

في أوساط أفراد المجتمع، بمساهمتهم في التبليـغ عـن المشـاكل البيئيـة و     من أجل نشر ثقافة بيئية 

تزويدهم بالمعلومات و المعطيات الالزمة لمناقشتها و تقديم االقتراحات التي يرونها الزمـة للمحافظـة   

  .على البيئة

 : اإلعالمية التوعية -1

ومات، و ال شك أنه من لقد زادت أهمية اإلعالم من حيث كونه الوسيلة المباشرة إليصال المعل

بين أهم العناصر المميزة للحضارة الحديثة هو العمل على حماية البيئة من أجل تنمية مسـتدامة، ممـا   

يعظم من أهمية اإلعالم البيئي كوسيلة لنقل المعرفة البيئية، كما أن الحديث عن اهتمام المنظمات غيـر  

ج التوعية البيئية، باعتبـار أن اإلعـالم هـو األداة    الحكومية باإلعالم البيئي تبقى مرتبطة دائما ببرام

، و يعد تبادل المعلومات فـي أي تنظـيم اجتمـاعي ضـروريا إلقنـاع      1األكثر فعالية في هذا المجال

المواطنين بالمشاركة في حل المشكالت إن أمكن، األمر الذي يخلق حاجة إلى وسائل اتصـال متعـددة   

  .الجوانب

دانة استعمال الحكومة لسلطاتها، و كشف النقاب عـن الفضـائح   حيث تقوم بعرض األفكار و إ

  .االجتماعية، و عن عدد ال يحصى من التصرفات غير القانونية و المظالم

إن وسائل اإلعالم تزود الجمهور بمعلومات ال تتوفر للجمهور من خالل التجربة المباشرة، كما 

اب عن المعلومات و حسب، بل و كذلك تقديم حل أن الرأي العام ال يتوقع من وسائل اإلعالم كشف النق

لها، و تحتاج الموافقة بين التنمية و البيئة إلى توعية بيئية من خالل وسائل التربية و اإلعـالم تهـدف   

إلى جعل الفرد واعيا بالعالقات البيئية و بدوره في صون البيئة وتعريفـه بوسـائل العمـل الخـالق     

لى المشاركة الجماهيرية أي إسهام الناس جميعا، و يلعـب الفـرد دورا   لحمايتها، و هذا الجانب يحتاج إ

مزدوجا فهو يبادر باالتصال من جانبه، و يكون مستقبال لالتصال، كما أن وسائل االتصال البديلة التي 

                                                
 مـاي  25كالرك و آخرون ، تقرير فريق األمم المتحدة المعني بالمجتمع المدني، األمانة العامة لألمـم المتحـدة،    -1

  .60، ص 2001
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تعمل على المستوى األفقي بدال من المستوى الرأسي، تمكن األفراد من القيام بدور إيجابي في عمليـة  

  .1، و ال سيما الجماعات المنظمة والشباب والقطاعات الهامشيةاالتصال

و لقد عملت المنظمات غير الحكومية على وضع مواقع إلكترونية خاصة بها على الشـبكة ، و  

الذي من خاللها تتمكن من مخاطبة الجماهير بكل سهولة، باإلضافة إلى مواقع العديد من الصـحف و  

رامجها مباشرة عن اإللكترونية، و كذا القنوات التلفزيونية التي تبث بالمجالت على الشبكة، والصحافة 

  طريق األنترنيت

كما تظهر أهمية األنترنيت كوسيلة إعالمية فعالة في العدد المتزايد لمستعمليها من جهة، و في 

سهولة استعمالها و قلة القيود و الشروط المفروضة على استخدامها من جهة أخرى خاصة في مجـال  

  .2لرقابةا

و تقوم بعض المنظمات غير الحكومية إلى جانب استعمالها مختلف هذه الوسـائل اإلعالميـة   

بإصدار العديد من النشريات و البيانات و الكتيبات اإلعالميـة، و التـي تقـوم مـن خاللهـا بعـض       

  .اإلصدارات العالمية إلى درجة أن العديد منها أصبح بمثابة هيئات إعالمية

لحق في اإلعالم البيئي حقا مميزا خصته المواثيق الدوليـة المختلفـة بتكـريس    و لقد أصبح ا

خاص، رفع الحرج عن المنظمات غير الحكومية البيئية لخوض غمار الممارسات اإلعالميـة بشـتى   

  :صورها، و لعل من بين هذه اإلعالنات التي كرست هذا الحق ما يلي

ل في تكريس هذا الحق و الذي يؤكـد  ، الذي يرجع له الفض1972إعالن ستوكهولم سنة  -

 .على ضرورة تعليم و تحسين الرأي العام بالمسائل البيئية و مسؤولية إنجاحها

المتضمن اإلعالم و المشاركة في مجال  1980الصادر سنة   SALZBOURGسالزبورغ  -

يحـافظ   البيئة، نص على وجوب امتالك كل شخص المعلومات المفيدة و الجديدة الخاصة بالبيئة التـي 

 .عليها

                                                
  .60قويدر شعشوع، مرجع سابق، ص  -1
ناهد عز الدين، المجتمع المدني، موسوعة الشباب البيئية، مركز األهرامات للدراسـات االسـتراتيجية، القـاهرة،     -2

  .75، ص 2000
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بأنه يجب على التخطيط أن يتضمن بيان عناصره  1982أكد الميثاق الدولي للطبيعة سنة  -

األساسية تبني استراتيجية المحافظة على الطبيعة و جرد األنظمة االيكولوجية، كما نص المبدأ الرابـع  

وآءا بتصرف هـذا الفـرد   ينبغي على كل فرد أن يلتزم بأحكام هذا الميثاق، س" والعشرون منه إلى أنه 

بصفة انفرادية أو في إطار جمعية أو مع أشخاص آخرين أو في إطار مشاركته في الحياة السياسية أن 

 .يجتهد في تحقيق األهداف المتعلقة بهذا الميثاق

جاء المبدأ العاشر من ندوة قمة األرض أكثر وضوحا بالمقارنة بالمبدأ التاسع عشـر مـن    -

ترن المشاركة الحقيقية لألفراد و الجمعيات في الحق في االطالع علـى الوثـائق   ندوة ستوكهولم، إذ اق

والبيانات البيئية، و منه فبدون تجسيد الحق في اإلعالن في المواد البيئية ال يمكن الحديث عن مشاركة 

على أن الهدف من وسائل اإلعالم في مجال البيئة يمكن استعمال طاقـة اإلعـالم ووسـائل    . 1األفراد

االتصال بقدرتها الجبارة و سيطرتها البالغة على عقول البشر ووجدانهم إلقناع الجميع بتحقيق السالم و 

حماية البيئة، لما لذلك من أهمية على مستقبل الحضارة البشرية الحديثة من التدمير و االنهيار، أو على 

عبر تلك اآللة السحرية التـي تسـمى   األقل من التدهور و التآكل، و ذلك ال يتم إال باإلقناع و التوجيه 

وسائل اإلعالم و االتصال، حيث تبقى هي القادرة على الوصول بسرعة إلـى العقـول و الضـمائر و    

 .2المشاعر، تعزز و تأثر و تحرك اإلطار لتلك الثقافة المرغوبة، ثقافة اإلسالم في العقول و اإلفهام

فاهيم الناس و سلوكهم، و تدفع القائمين علـى  إن قدرة اإلعالم في مجال البيئة يمكن أن يغير م

مستوى الحكومات و المجتمع الدولي إلى التحرك اإليجابي، كما تعمل على خلق الخبـرة البديلـة فـي    

التعامل مع الطبيعة من خالل عرض األعمال و الجهود التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في هذا 

  .المجال

ي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية يعد فعاال و أساسا في تعبئة و بالتالي فإن الدور اإلعالم

الرأي العام العالمي، و توعيته باألخطار التي تهدد البيئة الدولية، و كذلك لفت أنظار الهيئات الرسـمية  

                                                
  .74وناس يحي، مرجع سابق، ص  - 1
  .107، ص 2000نون، الجزائر، أحمد ملحة، الرهانات البيئية في الجزائر، مطبعة النجاح، بن عك - 2
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سوآءا على مستوى الحكومات أو المنظمات الدولية لتتحرك من أجل االستجابة لمتطلبات حماية البيئـة  

  .1ارها تراث مشترك لإلنسانيةباعتب

  :البيئية بالتربية االهتمام -2

إن ما وصلت إليه البيئة اليوم دفع بالمنظمات غير الحكومية إلى التحرك و دق ناقوس الخطـر  

الذي يهدد الكرة األرضية برمتها و التي تعد تراثا مشتركا لإلنسانية، و عليه كان على هذه المنظمـات  

كانيزمات لتحقيق غرضها المتمثل في حماية البيئة والمحافظة عليها خصوصـا  ومي آلياتاالعتماد على 

  .في ظل التدهور البيئي و ما خلفه من أضرار على جميع مكونات البيئة

 :المساهمة في التربية البيئية -3

أن التكنولوجيات والتنظيمـات و   1972من أبرز التوصيات التي أقرها مؤتمر ستوكهولم سنة 

ها يمكن أن تعجز في سبيل تحقيق أهدافها إلرساء سياسة سلبية ذات فعاليـة، نتيجـة   التشريعات جميع

الفتقارها الوعي البيئي، و من هنا كان البد من البحث عن أسلوب أكثر فاعلية و استمرار من القوانين 

  .و التشريعات، و ينجح في تنظيم استغالل اإلنسان للموارد وصيانة البيئة

مات غير الحكومية البيئية التي تعمل على تحسين الجمـاهير وأصـحاب   فهنا يبرز دور المنظ

القرار بالمشاكل البيئية، كما تقوم هذه المنظمات بإيصال المعلومات المتعلقة بالبيئة وحقيقـة مشـاكلها   

للجمهور كما هي دون تحريف أو تشويه، كما تقوم بتحذير الرأي العام و قوى الشعب بكـل مـا قـد    

البيئة، لعل سعي المنظمات غير الحكومية في إبراز دور اإلعالم البيئـي مـن أهـم     يتسبب في تدمير

  .الجهود التي تبذلها هذه المنظمات في هذا الشأن

قامت بدور ال غنى عنه في تحديد المخاطر و تقديم اآلثار البيئية  1972فمنذ مؤتمر ستوكهولم 

م العام و السياسي بالقضايا البيئية، فعلى سـبيل  و اتخاذ اإلجراءات لمعالجتها، كما قامت برصد االهتما

شيلي، كولمبيا، الهند، ماليزيا، ( المثال تقوم عدد من المنظمات غير الحكومية في مختلف أرجاء العالم 

بنشر تقارير وطنية عن الحالة البيئية، وأصدرت منظمات غير حكومية دولية ) تركيا، الواليات المتحدة

العلمي للمراقبة، و المعهد العالمي للموارد، و االتحاد الدولي لحفـظ الطبيعـة و    عديدة بما فيها المعهد

                                                
  .671فرنك جي لنشنر و جون بولي، مرجع سابق، ص  - 1
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الموارد الطبيعية تقارير هامة عن البيئة العالمية، وتحويل المشكلة البيئية مـن عمليـة إلـى مشـكلة     

  .1سياسية

كما تقوم المنظمات غير الحكومية في سبيل إعالم الجمهور عـن تحسيسـه، و كـذا تعريـف     

باتباع جملة من األساليب و الطرق، كالمشـاركة   2خاص بحقهم في العيش في بيئة سليمة و نظيفةاألش

في مختلف البرامج اإلعالمية عبر مختلف وسائل اإلعالم المقروءة و المكتوبة التي تتنـاول مواضـيع   

من أجـل   بيئية، كما تبادر بتقديم محاضرات و ندوات و تنظيم معارض باعتبارهم من األدوات الهامة

نشر الثقافة البيئية في أوساط أفراد المجتمع، بمساهمتهم في التبليغ عن المشاكل البيئيـة، و تزويـدهم   

  .بالمعلومات و المعطيات الالزمة لمناقشتها و تقديم االقتراحات التي يرونها الزمة للمحافظة على البيئة

وم البيئة و أصبحت تحـث  كما أنشأت المنظمات غير الحكومية معاهد متخصصة في مجال عل

  .الدول على إدراج مادة التربية البيئية بصفة مستقلة في برامجها التعليمية الرسمية

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس الوطني للحياة الجمعوية الفرنسي قد عدد ثمانيـة أصـناف مـن    

  :3النشاطات الرئيسية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، من بينها

 .تربية الجمهورإعالم و  -

 .تكوين أشخاص مختصين مثل المنشطين و اإلداريين و المنتخبين -

 . نشر المعلومات لوسائل اإلعالم -

 .إصدار نشرية أو مجلة -

وحسب تقدير األخصائيين فقد صارت المنظمات غير الحكومية تلعب دورا محددا في تشـكيل  

من هذه المنظمات و إن كان غيـر معـروف   وعي بيئي في الهيئات الدولية للتنمية المستدامة، فالبعض 

                                                
محمد ياسر خواجه، دور المنظمات غير الحكومية في نشر الوعي البيئي، المركز الدولي لألبحاث و الدراسـات،   - 1

  .34، ص 2009
جلة علمية دورية محكمة تصدر عن مخبـر  د ميلوى زين، تفعيل دور المنظمات غير الحكومية للتوعية البيئية، م - 2

  .4، ص 2013البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، العدد األول، أكتوبر 
3- Jérôme fromageal Philipe guttincer, Droit de l’environnement, Editions exrolles, paris, 
1993, p 124,125. 
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حول مشاكل البيئة، وساهم مسـاهمة   إعالميا، فإنه أنجز عمال في مجال التحسيس و التوعية اإلعالمية

  .1فعالة في إعداد و متابعة كبريات الندوات الدولية

يمكن القول أن المنظمات غير الحكومية استطاعت و بجدارة من بلورة الوعي البيئـي وخيـر   

ليل على ذلك مشاهد المظاهرات العارمة في مدينة سياتل األمريكية المناولة للعولمة، والتي تعد آخـر  د

المظاهر الكبرى التي سجلها القرن العشرين، و التي أشارت إلى قوة الوعي البيئي إلى تبلـور حركـة   

ثل فيها أحـد األبعـاد   معارضة قوامها حقوق اإلنسان و البيئة و الديمقراطية كمعايير أخالقية جديدة م

الرئيسية الرامية إلى إخضاع أنظمة المنظمة العالمية للتجارة للقوانين و المعاهدات الدولية التـي تـنظم   

  .الجهود و القوانين البيئية في العالم

كما تجد أن جانبا هاما في دور المنظمات غير الحكومية يتمثل في المشـاركة اإليجابيـة فـي    

، و التي تمكن في النهاية من صنع القرار الصحيح بيئيا، يدفع عجلة التنميـة دون  إجراء البحوث البيئية

اإلضرار بالمواد الطبيعية التي تعتبر حق أصيل لألجيال، ظهرت في الواليـات المتحـدة األمريكيـة    

منظمات بيئية متحمسة مثل حزب أخضر، يضم أنصار حماية البيئة، أصبح يضغط علـى السياسـيين   

  .2لبيئةلالهتمام با

بتنظيم توعية وتكوين ) ANEN(وفي مجال التربية البيئية قامت شبكة الجمعيات اإلفريقية للبيئة 

قامـت   1985لإلسهام الحسن للمواد الكيماوية، و عدم المبالغة في اإلسهام المكثف له، و منـذ سـنة   

"  ECOAFRICA"بدراسات حول الحركات الجماعية و حماية البيئة في إفريقيا، كمـا صـدرت مجلـة    

  .3تعالج فيها مسائل مختلف معظمها تشمل القضايا البيئية و المحيط

 دور المنظمات الدولية غير الحكومية في العمل البيئي: ثالثا

إن المنظمات غير الحكومية البيئية و سعيا منها للحماية البيئية تقوم باتخاذ مجموعة من التدابير 

لضرر البيئي الحاصل انطالقا من هـذا فـإن العمـل التطـوعي     الوقائية، و كذا العمل على إصالح ا

للمنظمات غير الحكومية يشكل نواة األعمال المادية للمنظمات و الجمعيات البيئية بمختلـف مجاالتـه،   

                                                
  .101ساسي نقاش، مرجع سابق، ص  - 1
  .104اش، مرجع سابق، ص ساسي نق - 2

لورانس سيسكند، ترجمة أحمد أمين الجمل، دبلوماسية البيئة، التفاوض لتحقيق اتفاقيـات عالميـة أكثـر فعاليـة،      - 3
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سوآءا تم لغرض إزالة النفايات أو القيام بعمليات التشجير، أو الحفاظ على المسـاحات الخضـراء، أو   

ة، أو كانت تلك النشاطات تتعلق بالمحافظة على التربة أو مكوناتهـا، أو يـراد   تقنية المسطحات المالي

منها حماية الهواء، أو بصفة عامة المساعدة في التخفيف من كل مشكلة بيئية، و اإلعالم البيئي في هذا 

  .المجال ينوه إلى ما تقوم به هذه المنظمات من أجل الحفاظ على البيئة

د هيئة األمم المتحدة قد تطرقت إلى تعريفـه بمناسـبة اليـوم    وبخصوص العمل التطوعي نج

العمل التطوعي هو عمـل  " في برنامجها بأن  2008العالمي للتطوع الموافق للخامس من ديسمبر سنة 

غير ربحي، ال يقدم نظير ألجر معلوم، و هو عمل غير مهني يقوم به األفراد مـن أجـل مسـاعدة أو    

  .1"المجتمعات البيئية البشرية بصفة مطلقة تنمية مستوى معيشة اآلخرين و

أما المشرع الجزائري فإنه لم يعرف العمل التطوعي و ذلك إلعداد تشـريع خـاص بالعمـل    

التطوعي من جهة، و من جهة أخرى كون التعريفات من اختصاص و مهام الفقه أكثر من التشريع، و 

 26بموجب الفصل الثاني من قانون رقـم  بالمقابل نجد أن المشرع التونسي قد عرف العمل التطوعي 

كل عمـل جمـاعي   " المتعلق بالعمل التطوعي التونسي بأنه  2010-05-21، المؤرخ في 2010لسنة 

يهدف إلى تحقيق منفعة عامة ينفذ في إطار منظم وفق عقد تطوع يلتزم بمقتضـاه المتطـوع بصـورة    

كامل األمانة و االنضـباط، و فـي نطـاق    شخصية و تلقائية بإنجاز ما يوكل إليه من نشاط دون أجر ب

  .2"احترام القانون و حقوق األفراد و كرامتهم

بالقيـام بتجربـة بأحـد     2001أما على المستوى العربي فقد قامت الجمعية البيئية بتونس سنة 

تتمثل في عملية فرز النفايات من المصدر و عن طريق اإلعـالم، القـت   ) حي الرياض(أحياء المدينة 

  . السكان ووزارة البيئة استحسان

                                                
البيئي، الملتقى الوطني األول حول تأثير نظام الرخص العمرانيـة   مهدي نجدة، دور الجمعيات في الوعي و العمل - 1

  .2013ماي  16و15على البيئة، مخبر القانون العقاري و البيئة، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، يومي 
بحث مقـدم فـي   وحيد الجنحاني، المركز النموذجي لتجمع النفايات، آفاق واعدة لمزيد من تنمية الموارد البشرية،  - 2

إطار المؤتمر العربي السادس لإلدارة البيئية بعنوان التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة، شرم الشيخ، مصر، 
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و عليه يمكن التأكيد على أن المنظمات الدولية غير الحكومية و الجمعيات األهلية البيئية تسعى 

جاهدة لمعالجة المشاكل البيئية محليا و جهويا ووطنيا و عالميا، و ذلك من خالل القيام ببرامج إعالمية 

موارد الطبيعية، و هـذا مـن أجـل النهـوض     و حمالت تطوعية الهدف من ورائها المحافظة على ال

  .بمقومات العيش الكريم، و ضمان حق كل مواطن في بيئة سليمة

 نماذج من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة: رابعا

أصبحت في الوقت الراهن المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال الدفاع عن البيئة تتمتـع  

ظمات الحكومية، حيث أنها تختص باهتمام متزايد مـن قبـل الحكومـات    بأهمية ال تقل عن أهمية المن

ووسائل اإلعالم في البلدان المتقدمة، و هي تشكل اإلطار المؤسسي و الوعاء التنظيمي في هذا المجال، 

  :فمن أهم المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن قضايا البيئة

 :GREEN PEACE األخضر السالم منظمة -1

تعتبر منظمة السالم األخضر حركة عالمية تقوم بحمالت من أجل ترقية و تعزيز حق اإلنسان 

في بيئة نظيفة، و التحرك من أجل الرخاء البيئي، فتعمل علـى تأسـيس األجـواء المناسـبة النبثـاق      

  .المبادرات البيئية ووضعها موضع التطبيق

فريق صغير مـن الناشـطين مـن    عندما أبحر  1971ولدت منظمة السالم األخضر سنة    

مدينة فانكوفر في كندا إلى جزيرة أمشيناك أالسكا، و كان هدفها التصدي للتجارب النووية التي تقـوم  

بها الحكومة األمريكية على الجزيرة التي تزخر بالكائنات الحية النادرة و المهددة بـاالنقراض، و تـم   

ال أن الضجة اإلعالمية التي أحدثها التحرك دفعـت  اعتراض القارب قبل وصوله إلى الهدف المنشود، إ

بالحكومة األمريكية لتعليق برنامجها النووي العام، و سرعان ما أعلنت الجزيرة محمية للطيور فـأتى  

تحولت منظمة السالم األخضر  1972هذا اإلنجاز الفتتاح سلسلة من االنتصارات على مر السنين، منذ 

نظمة لها فروع في أكثر من ثالثين بلدا، فتحولت إلى منظمة بيئيـة  من مؤسسة ذات مكتب وحيد إلى م

، و أصبحت تختص بدور استشاري لدى منظمة األمم المتحـدة و لـدى   1حقيقية عابرة للحدود القومية

  .المنظمات التابعة لها، مثل منظمة الصحة العالمية

                                                
فرنك جي لنشر و جون بولي، ترجمة فاضل جكثر، الدولة و الطوفان أم اإلنقاذ، مركز مراسالت الوحدة العربية،  - 1

  .650، ص 2004ولى، بيروت، الطبعة األ
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ناس، من خالل إقنـاعهم  بالنسبة لنشاط هذه المنظمة فهي تعمل من خالل غرس الحس البيئي لل

بضرورة نبذ مواقفهم و ممارستهم المعادية للبيئة، باإلضافة إلى ذلك تمثل إحدى طرق السالم األخضر 

على هذا الصعيد بالتحرك المباشر البعيد عن العنف و اإلعالن عن الممارسات المضادة للبيئة إعالميـا  

رسات، و هي بذلك تقـوم بـدعوة الجمهـور    عن طريق قيامها بمغامرات في سبيل تنديدها بهذه المما

  .إعالميا إلى أن يكون شاهدا على إيقاظ مشاعر السخط و الغضب لديهم

 ):IUCW( الطبيعة لحماية الدولي االتحاد -2

برعاية اليونسكو، و مقرهـا الرئيسـي فـي     1948هو منظمة غير حكومية تأسست منذ سنة 

ص بصفة مراقب في هيئة األمم المتحدة تعنى بحماية سويسرا، و هي المؤسسة البيئية الوحيدة التي تخت

مؤسسـة حكوميـة،    119المصادر الطبيعية في العالم، تظم عضوية االتحاد تسعون دولة، و أكثر من 

مؤسسة غير ربحية، باإلضافة إلى مؤسسات دولية، و كذلك يضم شبكة متخصصـة مـن    814حوالي 

  ...، حماية أنواع الطبيعة، االتصال و اإلعالم البيئي العلماء و الخبراء في مجال المحميات الطبيعية

بالنسبة ألهداف هذا االتحاد الدولي تكون للتأثير و تشجيع المجتمعات في جميع أنحاء العالم من 

أجل الحفاظ على الطبيعة عن طريق اإلعالم البيئي الهادف الذي يسعى إلى تحقيق تفعيل دور أعضـاء  

لمنظمات ببناء تحالفات للمحافظة على الطبيعة، كذا تشجيع البحوث المتصلة االتحاد و الشركاء و كافة ا

بالمحافظة على البيئة و نشر المعلومات حول هذه البحوث عن طريق اإلعالم، إلى جانب المساهمة في 

إعداد االتفاقيات الدولية ذات الصلة و تشجيع الدول على االلتزام بها، و اتخاذ أي إجراء من شـأنه أن  

  .جع على حماية البيئةيش

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر  -3

، المكـان  1يعود الفضل في نشأة اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى رؤية و إصرار رجل واحد

والنمسـاوي فـي    اشتبك الجيشان الفرنسي، 1859ماي  24سول فرينو بلدة في شمال إيطاليا، الزمان 

ال كانت الساحة تغص بأجساد أربعـين ألـف مـن القتلـى و     ساعة من القت 19معركة دامية، و بعد 

الجرحى، و في مساء ذلك اليوم وصل مواطن سويسري يسمى هنري دونان إلى المنطقة مـن رحلـة   

                                                
 .اللجنة الدولية للصليب األحمر - 1
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، فوجه نداء إلى السـكان  1عمل و رأى المجزرة التي أدت إلى ندرة الخدمات الطبية بالجنود والجرحى

ا درس فكرة إنشاء تنظيم يتولى تخفيـف معانـاة جرحـى    لطلب المساعدة، و عند عودته إلى سويسر

شكلت جمعية جنيف للجمعيـة العامـة، و    1863، و في عام "ذكرى سول فرينو" الحرب، فألف كتاب 

هي جمعية خيرية لمدينة جنيف، شكلت من خمسة أعضاء لبحث إمكانية تطبيق أفكار دونان، و أنشأت 

  .أصبحت اآلن اللجنة الدولية للصليب األحمرهذه اللجنة الدولية إلغاثة الجرحى التي 

تشمل مهام هذه اللجنة في زيارة أسرى الحـرب، المحتجـزين و المـدنيين، و البحـث عـن      

المفقودين، فضال عن نقل الرسائل بين أبناء األسرى التي شتتها النزاع، و تتـولى البعثـات الميدانيـة    

الح ضحايا حـاالت النـزاع المسـلح، أو االنتقـال     باألساس أنشطة الحماية أو المساعدة أو الوقاية لص

  .2الداخلي القائمة أو الناشئة

جميع البلدان غير المتضررة من النزاعات المسلحة مباشرة، وتضطلع  اإلقليميةوتعطي البعثات 

البعثات بمهمات محددة تتصل باألنشطة من جهة، و الدبلوماسية األساسية من جهة أخـرى، و تسـاعد   

األحداث الخطرة المحتملة، و على العمل كجبهة و هو مـا يسـمح للجنـة الدوليـة      على رصد تطور

  . باالستعداد للعمل اإلنساني السريع عند الضرورة

 

  

  

  اإلعالم البيئي العربي و الحفاظ على البيئة: المطلب الثاني

م قد يكون اإلعالم البيئي صورة عن العمل البيئي العربي، فهو يحتـاج إلـى تحديـد المفهـو    

ـ واإلطار والهدف على وسائل اإلعالم التي تتوخى معالجة موضوع البيئة، فتحديد مفهوم البيئة  دف وه

اإلعالم البيئي العربي في المقام األول، كون أن اإلعالم البيئي جزء من سياسة بيئيـة عامـة و لـيس    

سلوكي فـي مواقـف    مجرد أداة لإلعالن، فمن ضمن االهتمامات الرئيسية لإلعالم البيئي إحداث تغيير

                                                
، كليـة  2006خليل صالح، المنظمات غير الحكومية و مسألة حقوق اإلنسان، مجلة الحقيقة، العدد السابع، ديسمبر  - 1

  .384ص  الحقوق، جامعة أدرار،
،  ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمر سعد اهللا، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الثانية،  - 2
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الناس من البيئة في الوطن العربي بالتكامل مع أدوات أخرى و تشريعات وقوانين و حوافز، وهذا مـا  

  :سنتطرق إليه في هذا المطلب من خالل الفرعين التاليين

  اإلعالم البيئي في الدول العربية: الفرع األول

ابهة لهوية اإلعالم السياسي أو من الصعب الحديث عن هوية خاصة لإلعالم البيئي العربي مش

الثقافي أو االقتصادي أو الفني أو حتى الرياضي، فالهوية اإلعالمية تتطلب وجـود بعـض الشـروط    

األساسية العتبارها مستقلة و مميزة، بما فيها أنماط إعالمية احترافية تتعلق بكيفيـة تقـديم الخبـر و    

ية، كما أنه البد من وجد قاعـدة مـن اإلعالميـين    التحليل تنطلق من إطار معرفي محدد للقضايا البيئ

المحترفين و المدربين و المتخصصين بشؤون البيئة، و من أن يكون لهذا اإلعالم البيئي أن تكون هناك 

وتيرة متواصلة للنشر و ليس مجرد أخبار و تعليقات متفرقة ومتباعدة و غير منظمـة، و فـي حقيقـة    

وفر في معظم اإلعالم العربي حيث يتعاطى مواضيع البيئـة، بعكـس   األمر فإن هذه العوامل تكاد ال تت

القطاعات اإلعالمية األخرى، كما ترتبط مشكلة اإلعالم البيئي العربي بمشكلة اإلعالم العلمي عمومـا،  

قـدم برنـامج األمـم     1987الذي ال يجد له مكانة واضحة على الساحة اإلعالمية العربية، ففي عـام  

نامجا لإلعالم البيئي العربي إلى المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلـوم و مجلـس   المتحدة للبيئة بر

  .1الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

ولو كنا اليوم بعد عشرون سنة في صدد خطة جديدة لخرجنا بالتوصيات نفسها، الكثيـر تغيـر   

إلى البيئة و التنمية وأصبحت البيئة علـى  خالل عقدين من الزمن فتبدل وجه العالم، وتطورت النظرة 

جدول أعمال الحكومات، وفي حين كنا بالكاد نجد إشارة إلى البيئة في الصحافة العربية، و كان علينـا  

استنباط تعابير جديدة للكتابة عن مواضيع لم تعالج من قبل، نجد اليوم أن بعض الصحف العربيـة قـد   

بتغطية قضايا البيئة والتنمية المستدامة، كما أن البيئة بـدأت   خصصت صفحات للبيئة، و ازداد اهتماما

تدخل في النشرات اإلخبارية لمحطات اإلذاعة و التلفزيون العربية، األرضية بينها و الفضائية، و فـي  

بعض البرامج الحوارية و التحقيقات التي غالبا ما تكون رد فعل على حـدث عـالمي، لكـن معالجـة     

اضيع البيئة تفتقر إلى المتابعة، و تتسم بمحتوى إخبـاري بعيـد عـن التحليـل و     اإلعالم العربي لمو

                                                
في مؤتمر للمنظمـة العربيـة للتربيـة و الثقافـة       1987اإلعالم العربي و البيئة، ورقة قدمها نجيب صعب عام  - 1

والعلوم، عقد في تونس و ذلك بتكليف من برنامج األمم المتحدة للبيئة، النص الكامل في كتاب قضـايا بيئيـة لنجيـب    

  .1997ب، المنشورات التقنية، بيروت، صع
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" بيئـة "المعلومات الدقيقة، و هذا ال يساعد كثيرا في تعميم التوعية بأمور البيئة، و لكن كان ورود كلمة 

صـدي  تزايد آالف المرات في وسائل اإلعالم العربية خالل السنوات العشر األخيرة، إال أن طريقة الت

لهطا الموضوع بقيت في معظم الحاالت مرتبطة بالخبر و ردود الفعل اآلتية على تطـورات دوليـة و   

، 1996كوارث، و قد ساهمت المؤتمرات الدولية الكبرى حول البيئة و التنمية منذ قمـة األرض سـنة   

تمخضت عنها بتوسع ومشاركة الدول العربية فيها و توقيعها على معظم المعاهدات البيئية الدولية التي 

وسائل اإلعالم العربية في الكالم عن الموضوع، لكن هذا انحصر غالبا بصـيغة نقـل الخبـر عـن     

الوكاالت األجنبية أو بالبيانات عن مشاركة الوفود الرسمية، و يالحظ أن معظم وسائل اإلعالم العربية 

لمؤتمرات واالجتماعات البيئية و تهمـل  تكتفي بنقل الكلمات االفتتاحية العامة للمسؤولين السياسيين في ا

  .1ما يقوله الخبراء و هو لب الموضوع

وال يمكن تحميل وسائل اإلعالم وحدها مسؤولية التقصير في إنتاج إعالم يتصدى لقضايا البيئة 

  :و التنمية المستدامة بفعالية، فهذه مرتبطة بحلقات ثالث هي

 .دول لديها خطط تنموية و برامج بيئية -

 .في البحوث البيئية العلميةقاعدة  -

جمهور واسع من ماليين المواطنين الذين يحتاجون إلى المعرفة البيئية و االنخـراط فـي    -

 .2العمل البيئي و التنموي

اإلعالم الحديث ينطلق من الجمهور و يتوجه إليه و يعتمد في اسـتمراره علـى النجـاح فـي     

ف بأهمية البيئة من أجل التنمية، وهناك اهتمام استقطاب الجمهور و الحصول على دعمه، فهناك اعترا

واضح بمواضيع البيئة في وسائل اإلعالم يعبر عنه تزايد الحديث عن عناوينهـا، المطلـوب تحويـل    

  .العناوين إلى مواضيع جدية و تحويل صحافة البيئة إلى احتراف

  وضع اإلعالم البيئي في الصحافة العربية المكتوبة: أوال  

                                                
، من فصل الجمهور و مصـادر المعلومـات، ص   1987نجيب صعب، قضايا البيئة، المنشورات التقنية، بيروت،  - 1

23.  
جمال محمد غيطاس، اإلعالم العلمي العربي و قضايا التنمية، رؤية معلوماتية، ورقة قدمت فـي مـؤتمر مجلـة     - 2

  .2005العلمي، الكويت، ديسمبر، حول اإلعالم " العربي"
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ع اإلعالم البيئي في الصحافة العربية المكتوبة مع إشـارات إلـى البـرامج    نستعرض هنا وض

المخصصة للبيئة في اإلذاعة و التلفزيون، و ذلك على المستوى الوطني في الدول العربية، و سنحاول 

استعراض الوضع على نحو موضوعي عن طريق وصف المقاربة اإلعالمية لمواضيع البيئة في عـدة  

  .تابعات إعالميةبلدان فيها رصد م

 السـنوات  فـي  ملحوظـا  نموا البيئة بموضوع التونسية اإلعالم وسائل اهتمت و شهدت - 1

 وزارة اسـم  في التنمية دمج الذي العربي العالم في األول البلد تونس أصبحت أن منذ خاصة األخيرة،

بيئة تعكس في معظمها التغطية الصحافية لمواضيع ال المستدامة، التنمية و البيئة وزارة فأصبحت البيئة،

" نشاطات الوزارة و برامجها و هي تنشر على صورة أخبار و تحقيقات وملفات متنوعـة، و جريـدة   

اليومية هي الوحيدة التي تخصص صفحة أسبوعية ثابتة للبيئـة، و تعـرض قنـاة تـونس     " الصحافة 

القنـاة واحـد و عشـرون     ، كما تعـرض "أسرار الطبيعة " التلفزيونية برنامجا أسبوعيا علميا بعنوان 

، وبالتعاون مـع الـوزارة تبـث وسـائل     "دائما خضراء " برنامجا بيئيا أسبوعيا متنوعا علميا بعنوان 

 .1اإلعالم التونسية المرئية و المسموعة باستمرار فقرات قصيرة للتوعية حول مسائل بيئية محددة

" الصباح " ة للبيئة هي الصحيفة اليومية الوحيدة في الجزائر التي تخصص صفحة أسبوعي - 2

الحديثة النشأة و المحدودة التوزيع، مواضيعها محلية و عالمية عامة، و هي تركـز علـى المعلومـات    

المبسطة الهادفة إلى التوعية البيئية، أما صفحة البيئة األسبوعية التي ظهرت لثالث سنوات في جريـدة  

رها إلى مواضيع هامة، بـدأت بالنفايـات   الشروق، فقد توقفت على الرغم من أنها تطرقت خالل صدو

المنزلية و المياه القذرة و االعتداء على المساحات الخضراء، ووصلت إلى كشف بعـض المخالفـات   

 .2البيئية الكبيرة، ويبرز في الجزائر برنامجان إذاعيان يبثان أسبوعيا

رون من الالفت أن معظم الصحف المغربية التي تخصص صفحات للبيئة يتوالهـا محـر   - 3

متخصصون في اللغة الفرنسية، فاألقسام و الصفحات البيئية المتخصصة محصـورة فـي جريـدتين    

 TEL(، و مجلتـين أسـبوعيتين   )DU SAHARA L’OPINION- LE MATIN(يـوميتين بالفرنسـية   

QUEL- LE JOURNAL( ،مواضيع هذه األقسام المتخصصة تتوزع بين المحلي و االقليمي و العالمي ،

، و يتميز "شواطئ  -هواء -ماء" ساسا حول قضايا الكوارث الطبيعية و النفايات و التلوث و تتمحور أ
                                                

  .2007فتحي الحمروني، تقرير غير منشور عن اإلعالم البيئي في تونس تم إعداده لهذه الدراسة،  - 1
  .2009فتيحة االشرع، اإلعالم البيئي الجزائري، تقرير غير منشور تم إعداده خصيصا لهذه الدراسة، - 2



                                                           

  
 

 92

، و فـي  "قطـرة مـاء   " ، عنوانهـا  2007التلفزيون المغربي ببث فقرة مسائية قصيرة يوميا منذ عام 

 ".قضايا بيئية "اإلذاعة المغربية برنامج أسبوعي تحت عنوان 

ي مصر فتبقى مرتبطة على نحو شبه كامل بوزارة الدولـة  أما التغطية الصحافية البيئية ف - 4

للصحافة البيئية التي تقدم الدعم المادي و المواد اإلعالمية إلى الصحف، لذا فـإن معظـم المواضـيع    

المنشورة تقتصر على أخبار الوزارة و نشاطاتها و برامجها و المـؤتمرات البيئيـة التـي تنظمهـا أو     

ابي في أحد وجوهه، إذ أنه ساهم في تعميم الحديث عن عناوين بيئية في تشارك فيها، و هذا مؤشر إيج

وسائل اإلعالم الجماهيري، لكنه ال يكفي ألن اإلعالم يتجاوز نقل الخبـر إلـى التعليـق و التحليـل و     

االستقصاء، و في حين تنشر جميع الصحف المصرية اليومية الواسعة االنتشار أخبار ومواضيع بيئية، 

صفحة البيئة األسبوعية في األهرام األكثر انتظاما، كما تصدر صفحات بيئية دوريـة فـي   حيث  تبقى 

الجمهورية و األخبار و المساء، و تنشر المجالت األسبوعية تحقيقات بيئية متنوعة تتميز غالبا بالطابع 

ى الوصفي، و الالفت للنظر أن صحف أحزاب المعارضة المصرية قد تكون الوحيدة التي تنشـر علـ  

ضـد  " فضـائح  " صفحاتها األولى مواضيع متعلقة بقضايا ذات طابع بيئي، لكنها عـادة فـي إطـار    

 .الصادرة عن حزب الوفد" الوفد " الحكومة، و في طليعتها جريدة 

كما يتركز االهتمام البيئي في اإلعالم اليمني على الصحافة المكتوبة، فجريدة الثورة تنشر  - 5

إلى صفحة المياه و البيئة، كما تنشر مجلـة   2007، تحولت عام 1993 صفحة بيئية أسبوعية منذ سنة

آدم و حواء صفحة شهرية مخصصة للبيئة، كذلك على المستوى الحكومي تصدر الهيئة العامة لحمايـة  

البيئة في اليمن مجلة فصلية تحت اسم البيئة، و هي تحوي مواضيع متنوعة من تقارير و تحقيقات عن 

 .1المؤتمرات، إضافة إلى حوارات و دراسات البرامج المحلية و

تكاد البيئة تكون موضوعا يوميا في وسـائل اإلعـالم اإلماراتيـة، و إن كانـت معظـم       - 6

المواضيع ترتبط بمناسبات و نشاطات للهيئات البيئية المتنوعة، و الشك أن االهتمام بالبيئـة والطبيعـة   

س الدولة، فالصحافة اليومية األكثر انتشارا فـي  في صحافة اإلمارات العربية المتحدة يحمل بصمة رئي

اإلمارات تنقل أخبارا عن مواضيع بيئية في صفحاتها المحلية، و إن كانت جديدة فهي الوحيـدة التـي   

 .تخصص صفحة أسبوعية للبيئة

                                                
، ص 2004فهوم و األهمية، مركز عبادي للدراسات و النشر، صنعاء، صادق يحي العصيمي، اإلعالم البيئي، الم - 1

124.  
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خاصة فـي مجـال    2004شهد االهتمام باإلعالم البيئي في سوريا تطورا كبيرا منذ سنة  - 7

الصحافة اإللكترونية، فخالل عامين فقط بدأ إصدار ثالث مجالت بيئية مرخصة الصحافة المطبوعة و 

 .فصلية من وزارة اإلدارة المحلية و البيئة 2007للقطاع الخاص، تبعتها سنة 

  البيئة في اإلعالم اإلقليمي: ثانيا 

فة بين وسائل اإلعالم العربية التي تتوجه إلى جمهور إقليمي في كل البلدان العربية إضـا   

إلى المتحدثين بالعربية في دول العالم األخرى، تبرز ثالث تجارب متميزة في اإلعالم البيئـي، مجلـة   

  .1البيئة و التنمية الشهرية، جريدة الحياة اليومية، و إذاعة مونت كارلو الدولية باللغة العربية

ي وتـوزع  بمحتوى عربي عـالم  1992فيما يخص البيئة و التنمية تصدر في بيروت منذ سنة 

في جميع الدول العربية عبر قنوات توزيع الصحف المحترفة، و على مشتركين ناطقين بالعربية حـول  

عمل إعالمي مستقل يموله الناشر و المعلنون و القراء لها مراسـلون حـول   " البيئة و التنمية " العالم 

يـق مـن الصـحافيين    العالم العربي، و هي مرتبطة بمركز أبحاث بيئية خاصة بها، و يصـدرها فر 

المحترفين، و سبب عدم ارتباطها بمؤسسات حكومية و منظمات حافظت المجلة على هامش كبير مـن  

الحرية، فطرحت المواضيع بجرأة و موضوعية و احترافية في آن واحد، وهـي المطبوعـة العربيـة    

الصحافية المحترفة، ممـا  الوحيدة المختصة بالبيئة التي تم تحريرها و إنتاجها و توزيعها وفق المقاييس 

جعلها تحتل مركزا متقدما إلى جانب كبريات المطبوعـات السياسـية و االقتصـادية و االجتماعيـة،     

، يعبر عن سياستها التحريرية في تبسيط مواضـيع البيئـة   "عنوان متخصص لجميع القراء " وشعارها 

  .للوصول إلى القارئ العادي، مع المحافظة على الرصانة العلمية

جريدة الحياة التي تصدر من لندن و توزع في جميع أنحاء العالم العربي و حول العالم تنشـر  ف

صفحة شهرية بالتعاون مع مجلة البيئة و التنمية، إضافة إلى تحقيقات بيئية دورية، وتتميز هذه الصفحة 

أبرز حمالت الحياة  بتنوع مواضيعها من العمود التحليلي إلى التحقيق و المقابلة و الخبر الموثق، و من

التي أحدثت أثرا و فرضت اتخاذ إجراءات فعلية سلسلة التحقيقات عن اليورانيوم المستنفذ عبر العـالم  

  . العربي و في دول الخليج خاصة

   المهام اإلقليمية و الدولية للنهوض باإلعالم البيئي العربي: الفرع الثاني

                                                
، ص 2011سناء محمد الجبور، اإلعالم البيئي، دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، عمـان، الطبعـة األولـى،     - 1

167.  
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للنهوض باإلعالم البيئي العربي بحيث يتـوزع  ودولية  وإقليميةتوصى الدراسات بمهام محلية 

  .بين اإلعالميين و الحكومات و الهيئات الرسمية والمنظمات اإلقليمية والدولية

  وسائل اإلعالم: أوال

تخصيص محرر واحد على األقل في كل جريدة و مجلة و إذاعة و محطة تلفزيـون لشـؤون   

  .مواضيع العلميةالبيئة و من الضروري أن يكون هذا المحرر ملما بال

 .تعيين مستشار بيئي لوسائل اإلعالم - 1

تزويد مكتبة المؤسسة اإلعالمية المطبوعة اإللكترونية بمراجع عن شؤون البيئـة تكـون    - 2

مستندا دائم التجدد لخلفيات المواضيع البيئية، و يمكن أن يشمل أرشيف الصور في كل صحيفة، وهـو  

لعناوين الرسمية للشأن البيئي، على أن يتم جمع الصور لـه  تحول إلى الملفات اإللكترونية المصورة، ا

 .1من مصوري الصحيفة محليا، ومن وكاالت األنباء المصورة و المنظمات الدولية

إقامة عالقات مع الخبراء المحليين و الجمعيات المهتمة بالبيئة، و على وسـائل اإلعـالم    - 3

ئج بحوثهم باالعتمـاد عليهـا كمـادة أساسـية     تشجيع المختصين بشؤون البيئة على الكتابة و نشر نتا

 .لتحقيقات صحافية تربط النظرية بالواقع

  الحكومات و هيئات البيئة الوطنية: ثانيا

فتح أبواب و مراكز األبحاث البيئية والمؤسسات البيئية الحكومية ومكتباتهـا ومراجعهـا    - 1

 .لوسائل اإلعالم

 .2ن في المراكز العلمية و اإلعالميينإيجاد حلقات تواصل ثابتة بين الباحثين البيئيو - 2

فتح باب المعلومات لوسائل اإلعالم بال حدود لتمكينها من المراقبة و النقد ولـيس مجـرد    - 3

نقل الخبر في بيانات ترويجية تكتفي بوصف حفالت افتتاح مشاريع من دون أن تتكلم عن محتواهـا أو  

 .تراقب تنفيذها

  اجامعة الدول العربية ووكاالته: ثالثا

                                                
  .167سناء محمد الجبور، اإلعالم البيئي، مرجع سابق، ص  - 1
  .47، ص 2006و الصحافة في نشر الثقافة البيئية، األردن،  محمد الشريف، دور اإلعالم - 2
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إقامة مركز معلومات إلكتروني يعنى بشؤون البيئة عالميا و إقليميا، و يمكن أن يعمل هذا  - 1

المركز ضمن هيئة موجودة حاليا، مهمة المركز تزويد اإلعالميين و الباحثين العرب بمعلومات موثقـة  

 .    و دائمة التحديث عن قضايا البيئة

 .للكتابة الصحافية نشر وثائق عن شؤون البيئة العربية تصلح مرجعا - 2

العمل على إقامة اتحاد عربي لصحافة البيئة و التنمية، و يمكن أن يشـمل هـذا االتحـاد     - 3

 .الصحافة العلمية العربية

 .نشر أبحاث المختصين العرب في شؤون البيئة، أو المساعدة في نشرها - 4

عالم العربي وفـق  إعداد الئحة دقيقة بالجمعيات و الهيئات و الخبراء المعنيين بالبيئة في ال - 5

 .االختصاص، و توفيرها لجميع وسائل اإلعالم، مطبوعة و بواسطة األنترنيت

  برنامج األمم المتحدة للبيئة: رابعا

تزويد وسائل اإلعالم و مراكز البحوث دوريا بمعلومات و مراجع عن تطـورات وضـع    -

تحقيقات الصحافية الجاهزة و البيئة العالمي و العربي، و هذا يشمل المواد الوثائقية الوصفية و ال

 .1الصور

تكليف صحافيين عرب مهتمين بالبيئة إلعداد تحقيقات عن مواضيع بيئيـة محـددة فـي     -

بلدانهم، بدعم مادي و معنوي من البرامج لتوزيعها على نطاق العالم العربي، و اختيار بعضـها  

 .2للتوزيع الدولي بواسطة الدائرة اإلعالمية للبرنامج

تدريبية إلعداد صحافيين بيئيين ترشحهم مؤسساتهم اإلعالمية، و ذلك مـن   إقامة دورات -

أجل تعريفهم بمبادئ البيئة و اإلعالم البيئي االستقصائي، مع التركيز على التجارب العالمية في 

 .هذا المجال، و كيف يمكن تطبيقها عربيا

و التلفزيوني، مـع   إعداد دليل عملي يضم مجموعة مواضيع بيئية صالحة لإلنتاج اإلذاعي -

  .عرض الخطوط العريضة و نموذج سيناريو لكل موضوع

                                                
" العربـي  " جمال محمد غيطاس، اإلعالم العربي و قضايا التنمية، رؤية معلوماتية، ورقة مقدمة في مؤتمر مجلة  -1

  .2005حول اإلعالم العلمي، الكويت، ديسمبر 
  .المستويين االقليمي و العربي منسق برنامج األمم المتحدة لتنمية القدرات البشرية على - 2
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  :الحق في اإلعالم البيئي التزام وطني: المبحث الثاني

إن اإلعالم يلعب دورا فاعال في التعريف بقضايا البيئة لكل مجتمع من المجتمعـات العربيـة،   

ة و اإلرشاد لقضايا البيئة ذات األهميـة  خاصة مع بداية القرن الحالي حيث برز دوره الكبير في التوعي

الكبرى في حياة الشعوب مؤكدا أن اإلعالم البيئي هو ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبة، فيقرع نـاقوس  

الخطر لألفراد و الجماعات و الحكومات من أجل الحفاظ على البيئة وإقامة التوازن بين البيئة و التنمية 

من التنمية القابلة لالستمرار والتي تضع فـي اعتبارهـا حاجـات    للوصول إلى نهج صحيح ومتكامل 

  .الجماهير

لذا فمن الضروري أن يؤدي اإلعالم مهمته من خالل برامج واضحة و خاصة البرامج التـي  

تتبناها المؤسسات و الهيئات الوطنية المسؤولة عن شؤون البيئة مشيرا إلى أن نجاح اإلعالم فـي أداء  

  .ة تعاونا شامال و عميقا بين المؤسسات اإلعالمية والهيئات المسؤولةمهمته يقضي بالضرور

منوها بأنه بدون هذا التعاون لن تستطيع الهيئات تحقيق أهدافها و لـن يسـتطيع اإلعـالم أداء    

مهامه، و هذا ما سنتطرق له في هذا المبحث من خالل إبراز دور اإلدارة في تفعيل الحق في اإلعـالم  

 .ل، و إلى دور األفراد في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي كمطلب ثانيالبيئي كمطلب أو

  :دور اإلدارة في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي: المطلب األول

بما أن االعالم أحد أدوات التنمية التي تعمل على تضمين القضايا في الرأي العام مـن أجـل   

على الشراكة في االعالم من أجل نشـر وتطـوير   التأثير على صانعي السياسات، فال بد من االعتماد 

الوعي بالقضايا البيئية على المستوى الدولي واالقليمي عن طريق رصد وتبـادل المعلومـات حـول    

الجيدة للبيئة وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب وتأهيل العاملين في مجال االعالم البيئي علـى   اإلدارة

، إضافة إلى تشجيع اإلعالميين البيئيـين علـى إعـداد    1مثل األنترنتاستخدام الوسائل التقنية الحديثة 

لهذا سنتطرق في هذا المطلب إلـى دور   .حماية البيئة والمحافظة عليهابرامج علمية ودينية تحث على 

  :اإلدارة في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي من خالل الفرعين التاليين

                                                
1  - Soria chaib et Mustapha karaji, "le droit d'accès au document administratifs en droits 
algérien, idara, volume 13. n°02 .2003, p53. 
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المركزية والمحلية في تفعيل الحق في اإلعالم سنتطرق إلى دور الهيئات  في الفرع األول -

 البيئي،

سنتطرق إلى دور المجتمع المدني والجمعيات البيئية في تفعيل الحق فـي   في الفرع الثاني -

 .اإلعالم البيئي

  دور الهيئات المركزية والمحلية في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي: الفرع األول

  ن طرف اإلدارةتبرير واجب اإلعالم البيئي م: أوال

تساهم اإلدارة في تفعيل حماية البيئة من خالل إعالم الجمهور بكل المسائل البيئية، وهذا        

هذا ما أشارت إليه مسودة العمل السادسة لالتفاقية بشأن أمان التصرف في الوقود . من أجل ثقافة بيئية

... إن األطراف المتعاقدة: ( ي ديباجتها، جاء ف1997المستهلك وأما التصرف في النفايات المشعة لعام 

و إذ ترد أهمية إعالم الجمهور بالقضايا المتعلقة بأمان التصرف فـي الوقـود المسـتهلك والنفايـات     

  .1) ورغبة منها بنشر ثقافة فعالة عن األمان النووي عن نطاق العالم... المشعة

تطوير : على  1972عام " إستكهولم من ندوة األمم المتحدة للبيئة المنعقدة في  19ونص المبدأ 

التعليم البيئي لألجيال الشابة والكبار وتنوير الرأي العام وتحسس األفراد والجماعات بمسؤوليتهم فيمـا  

  .يتعلق بحماية و ترقية البيئة

أحسـن  : (ما يلي 1992سنة " ريودي جانيرو " وجاء في المبدأ العاشر من إعالن قمة األرض 

سائل البيئية هي ضمان مشاركة كل المواطنين المعنيين على المسـتوى المناسـب و   طريقة لمعالجة الم

على المستوى الوطني ينبغي أن يكون لكل فرد حق االطالع على المعلومات التي تحوزهـا السـلطات   

العامة و المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد و النشاطات الخطيرة، كما ينبغـي أن  

يكون لكل فرد حق المشاركة في المسارات المتعلقة باتخاذ القرارات البيئية، كما ينبغـي علـى الـدول    

  . تشجيع و تحسين و مشاركة الجمهور من خالل وضع المعلومات تحت تصرفه

                                                
 -الحقـوق  كلية -يةواإلدار القانونية العلوم مجلة -البيئية المشاكل حل في الجماهرية المشاركة شهاب، محمد باسم - 1

  .162 ص-2003 الجزائر تلمسان، بلقايد، بكر أبو جامعة
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بين المشاركة الحقيقية لألفراد والجمعيات بالحق " ستوكهولم"وربط المبدأ التاسع عشر من ندوة 

  .االطالع على الوثائق و البيانات البيئية في اإلعالم و

وجاء في المادة السادسة من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ الموافـق عليهـا   

و المصادق عليها من طرف الجزائر بالمرسوم الرئاسي  1992ماي  09من طرف الجمعية العامة في 

بوضع و تنفيذ برامج للتعليم و التوعيـة العامـة   ....يقوم األطراف (، 1 1993في أفريل  99-93رقم 

و إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغيير المنـاخ  ... بشأن تغيير المناخ و آثاره

  .2و آثاره

  تطبيقات الحق في اإلعالم البيئي: ثانيا

د المرسوم التنفيذي رقم واجب اإلعالم يقابله و بالضرورة حق األفراد في اإلعالم البيئي، و يع

المنظم للعالقات بين اإلدارة و الموطن األساس القانوني فـي   1988جويلية  04المؤرخ في  88-131

  .3تجسيد األفراد في االطالع و اإلعالم خاصة إذا لم نتقرر النشر في الجريدة الرسمية

زم اإلدارة بـالرد  كما تضمن النص حق االطالع على البيانات الموجودة في المحفوظات، و أل

على طلبات و تظلمات المواطنين، و ألزم الموظفين باحترام حق االطالع تحـت طائلـة التأديـب أو    

  .العزل

  :كما يجد الحق في اإلعالم أو االطالع أساسه أيضا في عدة قوانين أخرى من حيث تطبيقاته

 البيئة حماية قانون في البيئي اإلعالم في الحق -1

وبحسب المادة  1المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03و جاء في قانون رقم 

  :من القانون بشأن نظام شامل لإلعالم البيئي، ويتضمن ما يلي 06
                                                

، يتضمن المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 1993أفريل  10مؤرخ في  99-93المرسوم الرئاسي رقم  - 1

، جريدة رسمية العـدد  1992بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة في ماي 

  .1993أفريل 210مؤرخة في  24
  .163باسم محمد شهاب، المشاركة الجماهيرية في حل المشاكل البيئية، مرجع سابق، ص  - 2
المنظم لعالقـة اإلدارة و المـواطن    1988جويلية  04المؤرخ في  131-88من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 3

  .27جريدة رسمية العدد، 1988جويلية  06المؤرخ في 
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شبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات أو األشخاص الخاضعين للقـانون العـام أو    -

 .القانون الخاص

 .شروط جمع المعلومات البيئيةكيفيات تنظيم هذه الشبكات و كذلك  -

إجراء و كيفيات معالجة المعلومات البيئية العامة، العلمية و التقنية و اإلحصائية والماليـة   -

 .و االقتصادية المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة

 .كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي -

 . بات الحصول على المعلوماتإجراءات التكفل بطل -

و قسم المشرع الحق في اإلعالم البيئي إلى حق عام و حق خاص، نظم الحق العام في اإلعالم 

من قانون حماية البيئة و لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب من الهيئات  07البيئي بموجب المادة 

  .المعنية كل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة

من نفس القانون إذ يتعين على كـل   08أما الحق الخاص في اإلعالم البيئي فنصت عليه المادة 

شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشـرة  

طات المكلفـة  أو غير مباشرة على الصحة العمومية تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو السل

 .بالبيئة

و دون اإلخالل باألحكام التشريعية في هذا المجال للمـواطنين الحـق فـي الحصـول علـى      

المعلومات عن األخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق اإلقليم، و كـذا تـدابير الحمايـة التـي     

و أحـال المشـرع    على األخطار التكنولوجية و األخطار الطبيعية المتوقعة، 2تخصهم يطبق هذا الحق

  .تحديد شروط هذا الحق و كذا كيفيات تبليغ المواطنين بتدابير الحماية إلى التنظيم

                                                                                                                                                   
. 04، الجريدة الرسمية ، العدد 2003جويلية  19المؤرخ في  10-03قانون حماية البيئة و التنمية المستدامة رقم  - 1

  .2003جويلية  20في 
وناس يحي، نص مشروع قانون البيئة الجديد على أنه يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطالب من الهيئـات   - 2

صول على معلومات متعلقة  بحالة البيئة، و يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة فـي أي  المعنية الح

شكل، و نشمل كل المعطيات المتوفرة لدى اإلدارة في شكلها المكتوب أو المرئي أو الشفهي أو اآللي، مـرتبط بحالـة   

بات و األراضي و المواقع الطبيعية و التلوث و المضار التي لها البيئة و التي تتناول حالة المياه و الهواء و التربة و الن
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وكما تشير إلى قانون حماية البيئة الجديد في شكله الحالي تراجع عما كان في شـكل مسـودة   

  : العمل في مسألتين

 .إلزام اإلدارة بإعالم الجمهور -

بتقديم طعن نتيجة رفض اإلدارة طلب الحصـول  الطعن القضائي الذي يسمح لكل شخص  -

 .1على المعلومات البيئية

 المصنفة المنشآت قانون في البيئي اإلعالم في الحق -2

 13و من تطبيقات الحق في اإلعالم الواردة في القوانين المتعلقة بالبيئة ما نصت عليه المـادة  

الذي يضبط التنظـيم الـذي    1988نوفمبر  03المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي رقم  04فقرة 

يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها حيث نصت على أنه يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي 

أن يطلع في الوالية و البلدية حسب الحالة على مذكرة إجابة صاحب المنشأة المصـنفة و كـذا علـى    

لـم   198-06المرسوم التنفيذي رقـم   استنتاجات المندوب المحقق المعلل عند نهاية التحقيق، غير أن

على بائع أرض استغلت أو تستغل فيها منشـأة خاضـعة    74ينص على ذلك و يتعين فقط حسب المادة 

للترخيص إعالم المشتري كتابيا بكل المعلومات المتعلقة باألخطار واالنعكاسـات الناجمـة عـن هـذا     

 .تعلق األمر باألرض أو بالمنشأة سواءااالستغالل 

أن  2007مـاي   19المؤرخ فـي   145-07وجب القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم كما أ

يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في المقر الواليـة والبلـديات   

المعنية و في أماكن موقع المشروع و كذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين و الذي يحـدد مـا   

  :يلي

وضوع التحقيق العمومي بالتفصيل و مدة التحقيق التي يجب أال تتجاوز شـهرا واحـدا   م -

إبتداءا من تاريخ التعليق مع بيان لألماكن و األوقات التي يمكن للجمهور أن يبدي مالحظاته فيها على 

سجل مرقم و مؤشر عليه مفتوح لهطا الغرض، وترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسـة أو مـوجز   

                                                                                                                                                   
انعكاسات أو تحمل تأثيرات على العناصر البيئية و التنظيمات و التـدابير و اإلجـراءات و البـرامج و المخططـات     

  . الموجهة بضمان حماية البيئة و تنظيمها، و تحدد كيفية االطالع على هذه البيانات عن طريق التنظيم
، الجريـدة  2003جويليـة   19المتضمن حماية البيئة و التنمية  المستدامة المؤرخ  10-03من القانون  09المادة  - 1

  .2003جويلية 20، في 04الرسمية، العدد 
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ير إلى الوالي المختص إقليميا الذي يدعو الشخص المعني إلى االطالع على الدراسة فـي مكـان   التأث

 .1يوما إلبداء آرائه و مالحظاته 15يعنيه له و يمنحه مدة 

ويقوم الوالي في إطار التحقيق العمومي بتعيين محافظ محقـق يكلـف بالسـهر علـى جمـع      

اقب المحتملة للمشروع على البيئة ويحرر المحافظ المحقق المعلومات التعليمية الرامية إلى توضيح العو

عند  نهاية  مهمته محضرا، يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسـله  

الوالي ويحرر الوالي عند نهاية التحقيقات العمومية، نسخة من مختلف اآلراء المحصل عليها وعند  إلى

  .2المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية االقتضاء استنتاجات

  :الحق في االعالم البيئي في قانون المياه  –3

المعلقة بالموارد المائيـة،   اإلدارةلزوم . المتعلق بالمياه 12-05ومما جاء في قانون رقم       

تقدم . أنظمة االعالم وقواعد المعطيات المنشأةيكون متجمعا مع . نظام تسيير مدمج لإلعالم حول الماء

لإلدارة المعلقة بالموارد المائية بناء على طلب كل من يريد القيام بإنجـاز مـرخص قانونـا، لمنشـأة     

استخراج الماء من األمالك العمومية من أجل استعمال عمومي أو خاص بكل المعلومات ذات الطـابع  

  .كل معلومات تتضمن مواصفات الحماية النوعية أو الكمية إلىالهيدرولوجي المتوفرة باإلضافة 

  الحق في اإلعالم البيئي في قانون السياحة  -4

 17المؤرخ فـي   01-03من القانون رقم  27في المجال السياحي أنشأ المشرع بموجب المادة 

نـرى   المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة بنك معلومات خـاص بالقطـاع السـياحي، و    2003فيفري 

ضرورة العمل على تجسيد بنك معطيات خاص بقطاع البيئة، يضمن التوجيه و الحق في اإلعالم مـن  

أجل نشر الوعي البيئي على أمل التطبيق االختياري الطوعي لقرارات البيئة دون حاجة إلـى أسـاليب   

 .الضبط و الردع في هذا المجال

  ئيدور البلدية في تفعيل الحق في اإلعالم البي: ثالثا

                                                
المحدد لمجال و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و مـوجز   145-07من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  - 1

  .يئةالتأثير على الب
  .، مرجع سابق145-07من المرسوم التنفيذي رقم  15-14-13-12المواد   - 2
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نتعرض في هذا الصدد إلى مجاالت تدخل البلدية في ميدان حماية البيئة في الجزائـر ومـدى   

تفعيل البلدية للحق في اإلعالم البيئي، و هذا حتما ال يمكـن أن يتحقـق إال بمعرفـة الصـالحيات أو     

  .االختصاصات المخولة للبلدية بموجب قانونها األساسي أال و هو قانون البلدية

  البلدي القانون في البيئة بحماية المتعلقة البلدية اختصاصات -1

تعد البلدية اللبنة األساسية في التنظيم اإلداري الجزائري، على اعتبار أنها وحدة أو هيئة إدارية 

المركزية إقليمية محلية، بل هي الجهاز أو الخلية التنظيمية األساسية و القاعديـة سياسـيا و إداريـا و    

لهذا السبب فإنها تتمتع بجملة من الوظائف و االختصاصات المختلفة على المستوى  ،1اجتماعيا و ثقافيا

المحلي تمس و تخص العديد من القطاعات أو المجاالت، فمن أبرز االختصاصات التي خولها المشرع 

للبلدية كونها تقوم بدور فعال يظهر بشكل جلي وواضح من خالل االختصاصات المخولة للبلديـة فـي   

، أو من خالل القانون البلدي رقم 08-90تحت رقم  1990البلدي الجزائري سوآءا الصادر في  القانون

11-102.  

 10-11 البلدي القانون في البيئة بحماية المتعلقة البلدية اختصاصات -2

تعمل البلدية على القيام بمجموعة من المهام التي تؤدي إلى حماية البيئة أو أحـد مكوناتهـا، و   

  :س الميادين التاليةهذه المهام تم

االقتصادي، و هذا بالعمل على وضع برنامج خاص بالتجهيز  واإلنعاشبعث عملية التجهيز  -

والموارد المالية الموجودة أو المتوفرة لدى المجلس البلدي، كمـا يخطـط    اإلمكانياتالمحلي في حدود 

ت االقتصادية، كمـا يحـدد الوسـائل    التنمية المحلية بالبلدية تماشيا مع المخطط الوطني لتنمية النشاطا

  .الضرورية لتحقيقها، و له في سبيل تحقيق هذه الوظيفة صالحيات محددة في القانون

تشجيع التنمية الفالحية داخل إقليم البلدية، و يكون ذلك بالمبادرات التـي يتخـذها المجلـس     -

ج و التسـويق وتشـجيعها و   البلدي في ظل هذا القانون، كالحث على إحداث تعاونيات خاصة باإلنتـا 

                                                
عمار عوابدي، دروس في القانون اإلداري، دروس العلوم القانونية معهد العلـوم القضـائية اإلداريـة، جامعـة      - 1

  .164، ص 2000الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، طبعة 
ملغـى   1990أفريل  11، في 15، الجريدة الرسمية، العدد 1990أفريل  07مؤرخ في  08-90م قانون البلدية رق - 2

  .10-11بالقانون رقم 
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تثبيتها، بهدف االستثمار داخل اإلقليم البلدي، باإلضافة إلى تقديم المساعدة في تنظيم الحمالت الفالحيـة  

  .الرامية إلى تحسين اإلنتاج العام

العمل على ترقية السياحة و تنميتها داخل البلدية، ونص المشرع على أن المجلـس البلـدي    -

ى تطبيق القوانين واألنظمة الرامية لتسيير االنطالق السياحي في أرض الوطن، يجب عليه أن يسهر عل

كما منحه القانون حق إنشاء أي مؤسسة أو هيئة ذات نفع عام محلي يكون لها طابع سياحي، و تظهـر  

مساهمة البلدية في مجال ترقية السياحة من خالل أن تسهر على المحافظة على المعـالم التذكاريـة و   

  .ن الطبيعية أو التاريخية، وعلى االستثمار فيهااألماك

المحافظة على النظام و األمن العموميين و النظافة العامة، باإلضافة إلى الحرص على تنفيذ  -

  .الالزمة للمواطنين اإلسعافاتإجراءات االحتياط و الوقاية و التدخل لتقديم 

وقائيـة لضـمان سـالمة األشـخاص     اتخاذ كافة االحتياطات الضرورية و جميع التدابير ال -

  .واألموال واألماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق

  .حة العمومية أو يقوم باألعمال المخلة بهاامعاقبة كل من يمس بالر -

السهر على نظافة العمارات و سهولة السير و الحركة في الساحات والشـوارع والطرقـات    -

  .العامة

الوقايـة  واتخاذ كل التدابير الضرورية و االحتياطات الالزمة لمكافحة األمـراض المعديـة    -

  .منها

  . القضاء على الحيوانات الضالة و المؤذية و المعروضة للبيع -

  .1العمل على احترام المقاييس و التعليمات المتعلقة بالبناء و التعمير -

  .تجزئات العقاريةتسليم رخص البناء و الهدم و رخص إقامة ال -

فيجد الحق في اإلعالم أساسه أيضا في قانون البلدية الذي ألزم القيام بعملية النشـر واإلعـالم   

عن المداوالت و االجتماعات عند مدخل قاعة المداوالت، و ذلك قبل انعقادها، ويتم نشرها خالل ثمانية 
                                                

  . 10-11من قانون البلدية   123-94-89-31-2المواد  - 1
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المجلس الشعبي البلدي و القـرارات   أيام التي تلي انعقادها، و يحق لكل شخص االطالع على مداوالت

  .التي تصدرها

والمعنون بمشاركة المواطنين في تسيير شؤون  11/10وقد جاء الباب الثالث من قانون البلدية 

البلدية  ليعبر ضمنيتها عن االعتراف بالحق في االعالم البيئي للمواطنين ومشاركتهم في حماية البيئة، 

يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعـالم المـواطنين   : "...منه على أنه 11حيث نصت المادة 

بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية حسـب  

الشروط المحددة في هذا القانون ويمكن في هذا المجال استعمال علـى وجـه الخصـوص، الوسـائل     

  .المتاحة اإلعالمية

ما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المـواطنين فـالمالحظ   ك

على هذه المادة أنها تعترف للمواطنين بالحق في االطالع والمشاركة في مجال البيئة، ما دامـت هـذه   

وذلك بـأي   األخيرة أحد شؤونهم وأهمها هو البلدية هنا ملزمة أن تعلم المواطنين بكل ما يتعلق بالبيئة،

  .اإلعالميةوسيلة كانت وخاصة بالوسائل 

قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحليـة  : ( على أنه 12وفي نفس الصدد دائما ، تنص المادة 

أعاله يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار  11التسيير الجواري المذكور في المادة  إطارفي 

تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسـوية مشـاكلهم    ىإلمالئم للمبادرات المحلية التي تهدف 

  .1 )وتحسين ظروف معيشتهم

  دور الوالية في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي: رابعا

الثانية للدولة بعد البلدية، و هي األخرى تشـارك فـي عمليـة     اإلقليميةتشكل الوالية الجماعة 

ون دراسة هذه الصالحيات وافية فإنه مـن الضـروري   حماية البيئة على المستوى المحلي، و حتى تك

  .11/10الوالية الحديث معرفة هذه االختصاصات المذكورة في قانون 

 اختصاصات الوالية المتعلقة بحماية البيئة في قانون الوالية -

                                                
 .قانون البلدية 11/10من قانون  12المادة  - 1
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، و هي األخرى تشارك فـي عمليـة   1الثانية للدولة بعد البلدية اإلقليميةتعتبر الوالية الجماعة 

البيئة على المستوى المحلي، و حتى تكون دراسة هذه الصالحيات وافية فإنه مـن الضـروري    حماية

  .07-12معرفة هذه االختصاصات المذكورة في قانون الوالية 

فإلى جانب المهام و االختصاصات تنص على أن المجلس الشعبي الوالئي يسير شؤون الوالية 

، بل له حق التداول فـي جميـع   2ا له القانون و األنظمةعن طريق المداوالت في المجاالت التي يخوله

القضايا التي تهم الوالية و نستنتج أن المجلس الشعبي الوالئي له حق التدخل و التداول في أي مسـألة  

تأثر على المحيط و على حياة السكان و األمـراض و األوبئـة والحرائـق، أو مشـكل النفايـات أو      

  . يعيةاالستغالل المفرط للمواد الطب

والوالي باعتباره الهيئة الثانية للوالية، فيستأثر بتنفيذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي بصـفته  

ومنه فانه يشارك هو األخر في تجسيد األعمال المكرسة لحماية البيئة علـى مسـتوى   . هيئة تنفيذية له

صره المختلفة التـي تمثـل   الوالية بغض النظر عن سلطاته في مجال المحافظة على النظام العام بعنا

  .صورا بارزة في المحافظة على البيئة

وأهم ما تستشفه بعد عرض أهم الصالحيات والمهام المخولة للوالية في مجال حمايـة البيئـة    

بأهمية الحفاظ على سـالمته   وإدراكههو ازدياد اهتمام المشرع بحماية البيئة   12/07بموجب القانون 

لتلوث التي تهدد للقضاء على األخطار الناجمة عنها أو على األقل الحـد  وضرورة التصدي لمشكالت ا

  .منها

لهذا فالحق في االعالم البيئي يتجسد في قانون الوالية من خالل نشر مستخرج مـن محضـر   

أيام التـي تلـي دورة   8مداولة المجلس الشعبي الوالئي في األماكن المخصصة إلعالم الجمهور خالل 

الئي، ويمكن لكل مواطن االطالع في مقر الوالية على المحاضر مداوالت المجلس المجلس الشعبي الو

  .الوالئي فيما عدى المواضيع التي تخضع للسرية كما له أن يأخذ نسخة منها على نفقته

                                                
جويليـة   03، فـي  37الجريدة الرسمية، العدد ، 2011جوان  22المؤرخ في  10-11من قانون البلدية  14المادة  -1

2011.  
يمارس المجلس الشعبي الوالئي اختصاصات في إطار الصـالحيات  " على أنه  07-12من قانون  77تنص المادة  -2

  . المخولة للوالية بموجب القوانين و التنظيمات و يتداول في مجال حماية البيئة
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بنك معلومات يجمع كل الدراسات  إنشاءهذا فقد تضمن قانون الوالية النص على  إلى وإضافة 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية المتعلقة بالوالية وتعد الوالية جدوال سـنويا   واإلحصائياتوالمعلومات 

  .يبين النتائج المحصل عليها في كل القطاعات ومعدالت نمو كل قطاع

واعترف المشرع الجزائري أيضا بحق المواطنين في المساهمة في الحفاظ علـى البيئـة فـي    

طبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة ومـوجز  المتعلق بتحديد مجال ت 07/145المرسوم رقم 

وجوب قيام الوالي بإعالم المواطنين بموجب قرار عن فتح تحقيـق   إلى، حيث يشير 1التأثير على البيئة

الطبيعية والمعنوية إلبداء مالحظاتهم وانتقاداتهم حـول المشـاريع المـزعم     األشخاصعمومي لدعوة 

  .2البيئة انجازها وفي أثارها المتوقعة على

اهتمام القانون الجزائري بمجال الحق في االعالم البيئي قد جاء متأخرا بعض الشيء ذلـك   إن

أن التجربة الجزائرية في مجال البيئة ذاتها ال تزال حديثة وأن االهتمام النسـبي للقيـادات السياسـية    

  .وصناع القرار يعكس ضعف الوعي البيئي لدى قمة هرم السلطة

الحق في االعالم البيئي اتخاذ مجموعة من االجراءات والضوابط حتى يؤدي  وتقتضي ممارسة

هـذه   إلىأن تجسيد هذه االجراءات والضوابط والوصول  إالهذا النوع من االعالم لغاية المنوطة به، 

أردنـا   إنمن طريق االعالم البيئـي،   إزالتهاالغاية تعترضه العديد من العقبات والمعوقات التي ينبغي 

  .بيئي فعال وناجح في مجال  القضايا البيئية إعالم إلىصول الو

  دور المجتمع المدني والجمعيات البيئية في تفعيل الحق في االعالم البيئي: الفرع الثاني

إن المتمعن في الكتابات المنجزة حول المجتمع المدني، يكتشف أن هناك اختالف في الـرؤوس  

مفاهيميا في اللغة " إشكاالتثير " société civil" ترجمة المصطلحوالتوجهات الفكرية حوال دالالته ألن 

، في حين تجد اللغات األجنبية األوروبية تطابقا وتدرجا في االشتقاق اللغوي ولمفـاهيمي معـا   "العربية

  ".civil- cuivrique-citoyen-cité"بين مصطلحات 

                                                
يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  2007ماي  19في  المؤرخ 07/145المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .دراسة وموجز التأثير على البيئة
 .07/147من المرسوم التنفيذي  3المادة  - 2
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في حين يعرفها سعد الـدين   1نيةوإن كنا نجد في اللغة العربية والتراث مصطلح المدينة والمد

ابراهيم، يكون المجتمع المدني مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العـام بـين   

األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضـي والتسـامح   

نظيمات المجتمع المدني كال من الجمعيـات والـروابط   لذا تشمل ت. السليمة للتنوع واالختالف واإلدارة

بمعنـى  . 2والنقابات واألحزاب واألندية والتعاونيات أي كل ما هو غير حكومي وكل ما هو غير وراثي

" آخر أن المجتمع المدني يحتل موقعا وسطيا بين األسرة والدولة، كما يضم التنظيمـات الحـرة مثـل   

  .مل التطوعي كآلية فعالة في تعبئة األفراد للمشاركة في المجتمعالجمعيات التي تقوم على فكرة الع

أثبتت الدراسات الحديثة  أن تطوير المجتمعات ال يتم عن طريق السياسات الحكومية وحـدها،  

أيضا عن طريق توليف بين األجهزة الحكومية والتنظيمات غير الحكومية التي تسـتطيع بفضـل    وإنما

ة واالعالمية في استقطاب األفراد واشراكهم فـي حـل بعـض المشـكالت     قدرتها، التعبوية والتطوعي

تعبر الجمعيات البيئية أحد تنظيمـات   اإلطاراالجتماعية والثقافية واالقتصادية وخاصة البيئية، وفي هذا 

 .المجتمع المدني الفاعلة في المجتمع إلى جانب األحزاب السياسية

 األحزاب السياسية: أوال

 إنشـاء التي تنص على أن حـق   42إنشاء األحزاب السياسية بشروط المادة يسمح الدستور ب 

والقيم  اإلنسانيةاألحزاب السياسية معترف به ومضمون و ال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات 

والمكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب الوطني وسالمته واسـتقالل الـبالد   

 .3لشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولةوسيادة ا

                                                
وجيه كوثراني، المجتمع المدني و الدولة في التاريخ العربي، ورقة مقدمة إلى الندوة الفكرية التي نظمهـا مركـز    -1

، بيـروت، مركـز   "المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره في تحقيق الديمقراطيـة " ربية حولدراسات الوحدة الع

  .119، ص 1992دراسات الوحدة العربية، سبتمبر 
عبد الحميد األنصار، نحو مفهوم عربي إسالمي للمجتمع المدني، مجلة المستقبل العربي الصـادرة عـن بيـروت،     -2

  .101، ص 2001، أكتوبر 172عدد مركز دراسات الوحدة العربية، ال
، 02، الجريـدة الرسـمية، العـدد    2012جانفي  12المتعلق باألحزاب السياسية، الصادر في  04-12قانون رقم  - 3

  .2012جانفي  15المؤرخة في 



                                                           

  
 

 108

وال يجوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو 

 02حيث نصـت المـادة    1997مارس  06وقد صدر القانون العضوي المتعلق باألحزاب في . جهوي

المشاركة في الحياة السياسية بوسائل  إلىالدستور من  42الحزب السياسي يهدف في اطار المادة " منه 

لكـن  ". ديمقراطية وسليمة من خالل جمع المواطنين جزائريين حول برنامج سياسي، دون ابتغاء الربح

ما سبق ال ينفي وجود تأثير األحزاب على المجالس المنتجة المحلية خصوصا األحزاب الكبيـرة فيمـا   

اسع والتي تثير الكثير من االنشـغال علـى غـرار قضـايا بالسـكن      يتعلق بالقضايا ذات االهتمام الو

والعمران، ويتفاوت تدخل األحزاب في قضايا تتعلق بحماية  البيئة طبقا لدرجة اهتمام أعضاء الحـزب  

ووعيهم بأهمية هذه المسألة وبمدى ادراجها في السياسة العامة للحزب كما يستضح على سبيل المثـال  

فيما يأتي:  

 :(FLN) الوطني التحرير هةجب حزب -1

أوضح حزب التحرير الوطني الذي يحوز األغلبية في عدة مجالس منتخبة محلية فـي مـدخل   

برنامجه العام الذي يضم أربعة محاور أساسية من بينها حماية البيئة والتي تتجلى آثارها فـي انجـاز   

يئة، ويسهر الحزب على ايالء العناية المنشآت األساسية وتحديد مواقع المشاريع االستثمارية وحماية الب

يقينـا  . القصوى لملف حماية المحيط، مركز الجهود على مكافحة التلوث العمراني والصناعي والبحري

  .منه بأن جودة الحياة مرهونة بالتحدي لهذا الملف بالتشريع المالئم

 :(R C D) والديمقراطية الثقافة أجل من التجمع حزب -2

من أجل الثقافة والديمقراطية في الفصل الثاني هدفا يسعى الحزب الـى    يحمل النظام األساسي

  تحقيقه حيث ذكر فيه بصريح العبارة المحافظة وترقية البيئة،

             (la préservation et la promotion de l’environnement) كما ورد ،

  .كاملة حول التنمية المستدامة في برنامج التجمع والذي صادق عليه المؤتمر الثالث للحزب فترة

والوسـط   اإلنسـان وأبدى الحزب من خالل برنامجه اهتماما واسعا بالبيئة معتبرا أن ترقيـة  

الطبيعي يشكالن غاية التنمية وأن كل تطور علمي أو تقني يجب أن يوجه في صـالح تحسـين اطـار    
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لبيئـة فـي الجزائـر محـددا     عيش المواطن الجزائري، ووقف برنامج الحزب على الوضع المتردي ل

  .مجموعة من القواعد واألهداف التي تسمح بالقضاء على ظاهرة التلوث وتحسين المحيط

 اإلعالميـة بالرغم من هذا نالحظ غياب شبه تام بالنسبة لألحزاب السياسية في مجال التوعية  

  .والتحسيسية بأهمية البيئة والحفاظ عليها

 ):HMS(حركة مجتمع السلم  -3

لمادة الرابعة من الفصل الرابع من القانون األساسي لحركة مجتمع السلم ما يشير إلى تتضمن ا

تحسين المستوى المعيشـي ألفـراد الشـعب و    " اهتمام هذه الحركة السياسية بحماية البيئة من خالل 

  ."توظيف جميع القدرات الوطنية لتوفير فرص العمل على حماية الثروات العامة وحسن االستفادة منها

 ):RND(التجمع الوطني الديمقراطي  -4

ورد في ديباجته القانون األساسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه حزب يسعى لتحقيـق  

التطور االقتصادي المتكامل، المتزن، و الشامل بما يكفل تنمية متوازنة تجعل من البعـد االجتمـاعي   

  .السياسيعامال جوهريا في تحقيق السلم االجتماعي و االستقرار 

ويفهم من هذا سعي الحزب إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تراعي الجوانـب البيئيـة فـي    

  .التنمية إلى جانب األبعاد االجتماعية و السياسية

 ):MNND(الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو  -5

ومثال ذلك تاريخيا عرفت الجزائر ظهور بعض األحزاب الخضراء التي تهتم بمشكالت البيئة، 

، غير أن هذا الحـزب ال  1992الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو الذي اعتمد في الجزائر سنة 

يشكل قوة وطنية على الساحة الوطنية و ال يستطيع بالتالي صنع القرار في مجال السياسة البيئيـة، وال  

من األحزاب السياسية الصغيرة التأثير في مجريات تنفيذه، و لعل ما يؤكد هذا الطرح شروع مجموعة 

و منها الحركة الوطنية للطبيعة و النمو في االتصاالت من أجل تكوين تكتل تفويض من خالله مجتمعة 

  .2012االنتخابات التشريعية المقررة سنة 

 ):FNA(الجبهة الوطنية الجزائرية  -6

نها األساسـي علـى   من قانو 07ينص القانون األساسي للجبهة الوطنية الجزائرية وفق المادة 

على أن  08تطويره و تنميته اقتصاديا و اجتماعيا في إطار القيم الوطنية و اإلسالمية، و تضيف المادة 
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الحزب يعمل من خالل برنامجه السياسي و االقتصادي و االجتماعي و الثقافي في الحفاظ على كرامـة  

  .المواطن

المواطن في المجتمع و محيطـه، ومـن   ويندرج ضمنيا في كرامة المواطن كل ما يعزز مكانة 

ذلك تحسين محيطه و بيئته و ترقيتها بشكل يكفل له االستقرار و العيش في أجواء سليمة خاليـة مـن   

  .الملوثات

وما ينعكس نوعا من االهتمام في هذا الحزب بقضايا البيئة و بمشكالتها نالحـظ أن المكتـب   

ل واحد منهم لجنة أحدهما تدعى اللجنـة الوطنيـة   الوطني لالفانا يتشكل من أحد عشر عضوا يرأس ك

  .للحماية االجتماعية و البيئية

 ): NAHDA(حركة النهضة  -7

مثل بقية األحزاب يضطلع كل من المكتب البلدي و المكتب التنفيذي الوالئي في حركة النهضة 

ر القانون األساسي لهذه بمتابعة و مراقبة نشاط المناضلين في المجالس المنتخبة البلدية أو المحلية، و يق

على جملة من األهداف التي تتمحور جلها حول الجوانب السياسية و الدينيـة و   04الحزب وفق المادة 

  .االجتماعية، و ال توجد فيه أي إشارات إلى موضوع حماية البيئة

 ):EL ISLAH(حركة اإلصالح الوطني  -8

مصادق عليه في المؤتمر المنعقـد  تشير أهداف حركة اإلصالح الوطني في قانونه األساسي ال

إلى العمل على تحقيق التنمية الشاملة للبالد في إطار العدالة االجتماعية، يضـم   2007في أول مارس 

أمانة وطنية منها األمانة الوطنية للمنتخبين التي تقوم على مراقبـة التمثيـل و    12الحزب في تنظيمه 

ع آليات المتابعة و المراقبة التي تمكـن مـن تتبـع أداء    األداء داخل المجالس الشعبية المنتخبة، ووض

المنتخبين باستمرار، و تحديد و تفعيل اإلطار التنظيمي الذي يضبط العالقة ما بين المنتخب و الحركة، 

توفير فضاءات التكوين المستمر بغية تطوير و تحسين أداء المنتخـب لمهامـه، و تزويـد المنتخـب     

  .1و التنظيميةبمختلف المعطيات السياسية 

نالحظ من خالل قراءتنا لوثائق حركة اإلصالح الوطني عدم اعتماد هذا الحـزب ألي هيئـة   

 .تتكفل بشؤون البيئة

                                                
رمضان عبد المجيد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، دراسة حالة تلمسان، سهل وادي ميزاب،  - 1

 .113، ص2012رداية، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، بغ
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 ):FFS(جبهة القوى االشتراكية  -9

تعمل األجندة السياسية لجبهة القوى االشتراكية على تحسين الحياة اليوميـة للفـرد و محـيط    

  .ير العملالمؤسسات لجلب االستثمارات و توف

و ينص الميثاق األساسي لهذا الحزب على أن يلتزم كل مناضل في جبهة القوة االشتراكية على 

السعي إلى تجسيد أهداف الحزب و النضال من أجل حقوق اإلنسان و إرساء تنمية مستدامة من أجـل  

  .المحافظة على التراث المادي و غير المادي للوطن

 ):AHD54( 54حزب عهد  - 10

مبادئ و األسس التي يقوم عليها الحزب حماية و ترقية التراث الثقـافي الـوطني، و   من بين ال

إرساء نظام التعليم والتكوين يتمحور حول ترقية المعرفة في خدمة التنمية والرفاهية االجتماعيـة، و ال  

علـق  تحمل هذه المبادئ ما يشير صراحة إلى حماية البيئة، و قد تطرق برنامج الحزب إلى مواضيع تت

  . 1بالنظام االقتصادي و االجتماعي و التربوي و الثقافي و حقوق اإلنسان، لكن أعقل جانب حماية البيئة

  الجمعيات البيئية و دورها في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي: ثانيا

 :البيئية الجمعيات مفهوم -1

ثـل  معيـاتً  ت المتعلـق بالجم  31-90نون عرفها المشرع الجزائري في المادة الثانية من قـا 

الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها، و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون علـى  

أساس تعاقدي و لغرض غير مربح، كما يشركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محدودة أو غير 

الـديني والتربـوي   محدودة من أجل ترقية األنشطة ذات الطابع المهنـي و االجتمـاعي و العلمـي و   

  .2والرياضي على الخصوص

 :البيئية الجمعيات صالحيات -2

                                                
رمضان عبد المجيد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة، دراسة حالـة بلـديات سـهل وادي ميـزاب      -1

  .150، ص 2012بغرداية، رسالة ماجيستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
  .53المتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية رقم  1990-12-04مؤرخ في  31-90قانون رقم  -2
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الصالحيات التي أوكلت للجمعيات البيئية في مجال البيئة من خالل استقراء مختلـف القـوانين   

قانون البيئة، قانون المستهلك، قـانون المنـاجم، قـانون التهيئـة، قـانون      (التي نظمت المجال البيئي 

  ...).التعمير

م الجمعيات المعتمدة قانونا و التي تمارس أنشطتها في مجـال حمايـة البيئـة و تحسـين     تساه

اإلطار المعيشي في عمل الهيئات العمومية بخصوص البيئـة، و ذلـك بالمسـاعدة و إبـداء الـرأي      

  .والمشاركة وفق التشريع المعمول به

لمختصة عن كل مسـاس  كما لها الحق في التقاضي و ذلك برفع دعوى أمام الجهات القضائية ا

بالبيئة حتى ال تعنى في حاالت األشخاص المتسببين لها في انتظام ممارسة الحقـوق المعتـرف لهـا    

للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعيـة التـي   

  .1تهدف إلى الدفاع عنها

قد ظهرت إلـى الوجـود خاصـة فـي بدايـة       أما في إطار وظيفة التحسين و التوعية البيئية

التسعينات عدة جمعيات إيكولوجية و ذلك أن هذه الوظيفة اختصاص أصل بالجمعيـات بصـفة عامـة    

 1977لوالية تلمسان التي أنشأت سنة " ASPWIT"نظرا الحتكاكها اليومي باألفراد، و تعتبر جمعية  

الذي كرس حق إنشاء  1976بعد صدور دستور أقدم جمعية لحماية البيئة في الجزائر، ظهرت مباشرة 

الجمعيات، و يتمثل هدفها الرئيسي في محاربة التعمير الفوضوي ومنع إنشاء مركبات صناعية بالقرب 

من األراضي الفالحية الخصبة، و قد قامت بعدة ملتقيات رائدة في مجال حماية البيئة، و ذلك من خالل 

، ندوة 1981، ندوة حول العمران في تلمسان 1980ل البيئة سنة أيام دراسية أهمها الملتقى الوطني حو

، كانت ترمي هذه األيام المفتوحة إلى تحسين و تبيان مشاكل البيئـة و كـذا   1982حول مشاكل المياه 

التنسيق بين مختلف المرافق المعنية بمجال البيئة، و من بين أعمالها كذلك تحسين الطفولة بالبيئة مـن  

شجير التي تقوم بها على مستوى مدارس الوالية، كما قامت بتسجيل شـريط صـوتي   خالل حمالت الت

يتعلق بالشجرة والذي وجد ترحابا كبيرا من طرف وزارة التربية، كما قامت الجمعية بمخاصمة عـدة  

                                                
، 02، المنشور في الجريدة الرسمية، العـدد  2012جانفي  12المتعلق بالجمعيات، الصادر في  12/06قانون رقم  - 1

  .2012جانفي  15المؤرخة في 
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، كما تأسسـت  )حالة مصنع ميتانون الغزوات(أشخاص أمام القضاء قاموا بنزع أشجار دون ترخيص 

  .دة قضاياكطرف مدني في ع

  :البيئة حماية جمعيات أهداف و مبادئ -3

  :تكمن مبادئ و أهداف الجمعيات المعنية بحماية البيئة فيما يلي

ترسيخ مبدأ اإلعالم و مشاركة المواطنين و هذا يتأتى بتزويد المواطن بمعلومات خاصـة   -

 37ث جاء في المادة بالبيئة والحصول عليها للتعرف على األخطار التي يتعرضون لها في بيئتهم، بحي

أنه يمكن الجمعيات المعتمدة قانون ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المـدني   10-03من القانون 

 .بخصوص الوقائع التي تلحق األضرار بالمصالح الجماعية التي تهدف للدفاع عليها و مكافحة التلوث

لـى  طن للحفـاظ ع مبدأ المواطنة البيئية عن طريق ترشيد سـلوك المـوا  وترسيخ فكرة  -

مسح فكرة االستغالل من أذهانهم سلوك المواطن و تصوره هادفا على المصادر البيئية بشكل رسمي، و

أساس سلمي مع المكونات البيئية للحفاظ عليها في إطار حرية التمتـع وواجـب الصـيانة لالطـالع     

وبالتالي ينمـي الرابطـة   بمسؤولية تاريخية اتجاه نفسه و محيطه و مواطنيه في الحاضر و المستقبل، 

الحسية الشعورية و الوجدانية و هو يقوم بمهامه االجتماعية في كنف سلوك حضاري يبعث له االرتياح 

و يعزز اآلخرين لالقتداء به دون انتظار المكافئة، و بذلك تتحقق المواطنة البيئية عندما يجسد التعـاون  

 .في الشمولية مع مكونات البيئة

ئي لدى المواطن و هذا يتأتى من خالل مساعدة الجمعيات المكلفة بحمايـة  إنماء الوعي البي -

البيئة بتوعية المواطن بفئاته المختلفة عن اكتساب وعي بيئي إلدراك مدى خطورة المشكالت البيئيـة و  

المساهمة بطريقة فعالة و إيجابية لضمان العيش في بيئة سليمة، ألن كلما كان مستوى الـوعي البيئـي   

 .1لدى المواطن كلما انعكس ذلك إيجابيا على سلوكه تجاه بيئتهمرتفع 

تساهم الجمعيات البيئية في ضمان صحة المواطن في المحيط الذي يعيش فيه من خـالل   -

الدور الذي تقوم به للقضاء على األسباب والمتسبب في األضرار التي تهدد اإلنسان في بيئته، و يتجلى 

 .لى مستوى السكان نفسهم إلى اإلجراءات التنفيذيةدورها جليا في حمالت التوعية ع

                                                
 .109، مرجع سابق، ص )راسة حالة الجزائرد(غنية إبرير، دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية،  - 1
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ومن أهم أهدافها هي تعميم الثقافة البيئية و زرعها على مختلـف الفئـات االجتماعيـة قصـد     

اكتسابهم سلوك ووعي بيئيين يمكنهم من إدراك مدى خطورة المشكالت البيئية وكيفية المشـاركة فـي   

هما المشاركة والتعلـيم البيئـي   التعليم، و التي تحدد بمؤشرين و حلها، فالثقافة البيئية ترتبط بالتربية و

  .بمعنى الوعي بالسلوك البيئي و هو نوع من السلوك االجتماعي

كما ساهمت الجمعيات اإليكولوجية في كثير من المرات في إعالم و توجيه الجمـاهير بأهميـة   

، و القيـام بحمـالت   1بالصحة العامـة الحفاظ على البيئة و مواجهة المشاريع التنموية المضرة بها و 

  :التشجير و التنظيم و مختلف األعمال التي من شأنها ترقية البيئة، و نذكر على سبيل المثال

نقاط خضـراء و   07شجيرة، و إنشاء  250حيث قامت بغرس أكثر من : جمعية السهوب - 1

 .توعية المواطنين بأهمية النباتات و األشجار و المساحات الخضراء

الكائن مقرها بوالية تلمسان، التي قامـت بإنشـاء   : المحافظة على البيئة و ترقيتها جمعية - 2

مركز لإلعالم و التوثيق البيئي باعتماد من لجنة المجموعة األوربية، و المسجل فـي إطـار برنـامج    

ي إطار الدعم الموجه للجمعيات الجزائرية و يهدف هذا المركز إلى التكوين و اإلعالم والتربية البيئية ف

 .التنمية المستدامة

مسيرة سلمية في مدينة عنابة فـي شـهر   ): APEP(جمعية حماية البيئة و مكافحة التلوث  - 3

إلنتاج ) أسميدال(من أجل المطالبة بوضع حد للنفايات الغازية الخطيرة المنبعثة من مركز  1999أوت 

 .ل هذا الموضوعو مراسلة رئيس الجمهورية حو" البوني"األسمدة الكيميائية ببلدية 

الخاصة بالتحسيس والتوعية " اليخضور"باإلضافة إلى جمعيات أخرى في نفس المجال كجمعية 

النفايـات  بمشـاكل  البيئية، و جمعية المحافظة و حماية البيئة لوالية تلمسان، و المتعلقـة بالتحسـيس   

  .2تهيئة الحدائق العموميةالمنزلية، و منظمة البحث حول األوساط البيئية ببسكرة، و التي تهدف إلى 

                                                
بوعبد اهللا لحسن، أنامي نبيلة، واقع التربية البيئة في برامجها التعليمية، دراسة تحليل محتوى في كتب الطور األول  - 1

، 2009من التعليم األساسي الجزائري، إدارة وتنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

 24-23ص
رضوان سالمن، اإلعالم و البيئة، دراسة استطالعية لعينة من الثانويين و الجامعيين، مدينة عنابة نموذجا، رسالة  - 2

  .195-194، ص 2006-2005ماجيستير، جامعة الجزائر، 
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و  898/2000تحت رقـم   2000جانفي  30جمعية المحافظة على البيئة التي تأسست في  - 4

 :التي تهدف إلى

 .المحافظة على نظافة البيئة و العمل على زيادة المناطق الخضراء -

 .تنظيم حمالت التوعية قصد التأسيس بأهمية البيئة و المحافظة عليها -

 .حلية و الهيئات العمومية بالمعلومات و البياناتتزويد الجمعيات الم -

 .المشاركة في ملتقيات البحث واالكتشاف لتطوير طرق المحافظة على البيئة -

 .تنظيم و تنشيط حمالت تحسيسية ووقائية بين مواطني المنطقة -

باإلضافة إلى جمعية المحافظة على التراث و حماية البيئة بغرداية و التي تسعى بدورها إلـى  

القيام بدور رائد في مجال حماية البيئة من خالل تنظيم معارض للتعريف بتـراث المنطقـة، وتنشـيط    

ندوات التحسيس والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة و كغيرها من الجمعيات الفاعلة في هذا المجال، 

و التربيـة البيئيـة،   دخلت الجمعية نطاق الشراكة البيئية مع االتحاد األوربي و أنشأت مركز لإلعـالم  

بغرداية المنتدى األول حول حماية النظام البيئي للواحـات، ونظـم    2004نشط هذا المركز في جانفي 

، بحضور جمعيات بيئية لمختلف الـدول  2009أفريل  02مارس إلى  22المنتدى الثاني في الفترة من 

  .وكذلك األردنكالجزائر، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، لبنان، المغرب، : المتوسطية

  :وقسم المشاركون إلى خمس ورشات تناولت المواضيع التالية

 .حالة األنظمة البيئية الواحاتية -

 .حماية هذه األنظمة و المحافظة عليها -

 .النبات و الحيوان في النظام الواحاتي -

 .الطرق التقليدية للسقي -

 .واحاتمشكالت المياه المتصاعدة و الراكدة و تأثيراتها على استدامة ال -

  

  

 

  دور األفراد في تفعيل الحق في اإلعالم البيئي: المطلب الثاني
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إن اإلعالم يلعب دورا فاعال في التعريف بقضايا البيئة لكل مجتمع من المجتمعـات العربيـة   

خاصة مع بداية القرن الحالي حيث لعب دورا كبيرا في التوعية و اإلرشاد لقضايا البيئة ذات األهميـة  

ياة الشعوب مؤكدا أن اإلعالم البيئي هو ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبة، فيقرع نـاقوس  الكبرى في ح

الخطر لألفراد و الجماعات و الحكومات من أجل الحفاظ على البيئة وإقامة التوازن بين البيئة والتنميـة  

ا حاجـات  للوصول إلى نهج صحيح و متكامل من التنمية القابلة لالستمرار والتي تضع فـي اعتبارهـ  

الجماهير، لذا فوسائل اإلعالم من بين الوسائل التربوية التي لها القدرة على تأدية دورا تربويا في نشر 

، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى دور األفراد في تفعيل الحـق فـي   1الوعي البيئي بين أفراد المجتمع

اإلعالم البيئي، و في الفـرع الثـاني    اإلعالم البيئي من خالل ثالثة فروع، في الفرع األول التربية و

الجوانب البيئية التي يفرضها الحق في اإلعالم البيئي، و في الفرع الثالث نتطرق إلى عوائق الحق في 

  .اإلعالم البيئي

  التربية و اإلعالم البيئي للفرد: الفرع األول

  مفهوم التربية البيئية و أهدافها: أوال

  مفهوم التربية البيئية - 1

البيئية تعني إعداد الفرد للتفاعل الناجح مع بيئته الطبيعية و يتطلب إعداد العمـل علـى    التربية

بين اإلنسان و ثقافته من جهة وبـين  تنمية جوانب معنية في حياته، منها توضيح المفاهيم التي تربط ما 

مكن الفرد مـن  التي ت المحيط البيوفيزيائي من جهة أخرى، كما يتطلب اإلعدادات أيضا تنمية المهارات

  .2المساهمة في حل ما قد تتعرض له بيئته من مشاكل و ما قد يهددها من أخطار

كما تعرف التربية البيئية على أنها إحدى وسائل تحقيق أهـداف حمايـة البيئـة، و ال يمكـن     

اعتبارها فرعا منفصال عن العلم أو موضوعا مستقال للدراسة، بل يجب أن تؤخذ تبعا لمبـدأ التكامـل   

  .التداخل بين العلوم في إطار برنامج التربية و التنمية المستدامةو

                                                
ر، جويلية، وناس يحي، اآلليات القانوني لحماية البيئة في الجزائرـ رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائ - 1

 .141، ص2007
، ص 2007، دار حامـد، عمـان، األردن،   2، طبعة )دراسة التربية البيئية(نصر راتب السعود، اإلنسان و البيئة،  -2

214.  
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لذا فهي عملية إعادة توجيه و ربط لمختلف فروع المعرفة و الخبرات التربوية، يسـير اإلدراك  

المتكامل للمشكالت، و يتيح القيام بأعمال عقالنية للمشاركة في مسؤولية تجنب واعي ومهتم بالبيئـة و  

ية المرتبطة بها، و الذي عليه االلتزام بفضل معارفه و قدراته بحل المشـكالت البيئيـة   المشكالت البيئ

القائمة و إن يساهم في القضاء عليها، و يجب التذكير هنا بأن التربية البيئية هي من المباحث التربويـة  

، 1975وة بلغراد ، ند1972ندوة ستوكهولم : المستجدة ذات المعالم المتسلسلة تاريخيا على النحو التالي

، و ما تال ذلك من مؤتمرات مثل مؤتمر 1972، و قمة األرض في ريودي جانيرو 1977ندوة تبليسي 

  .1كيوتو

كما نعتبر من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة و صيانتها و هي تشكل بعدا هامـا مـن   

يجابيا إلعداده للحياة وتكيفه معهـا، و  أبعاد التربية الشاملة والمستديمة لتعديل سلوك اإلنسان و تنميته إ

  .2تطبيعه اجتماعيا مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية جنبا إلى جنب

ومن هنا يمكن أن نفهم التربية البيئية على أنها عملية تهدف إلى توعية اإلنسـان ببيئتـه فـي    

مة لفهم العالقـات بـين الفـرد    اإلطار الذي يضمن عملية تكوين القيم و االتجاهات و المهارات الالز

  .3بيئته

  أهداف التربية البيئية - 2

البيئة والتربية البيئية تهدف كمفهوم إلى بناء المواطن اإليجابي الواعي بأهمية البيئـة وتنميـة   

القيم وتنمية المهارات الالزمة لفهم و تقدير العالقات التي تربط بين اإلنسان و بيئته، وتهدف إلى تنمية 

ه، كما تسعى إلى إيجاد التوازن البيئي و رفع مستوى المعيشة لألفـراد و تنميـة معلومـات    أخالق بيئت

حقيقية و حديثة عن البيئة و مشكالتها، وتتمثل مسؤولية اإلعالم البيئي التربوي في دراسة المشـكالت  

                                                
بوعبد اهللا لحسن و أناني نبيلة، واقع التربية البيئية في برامجها التعليمية، دراسة تحليل محتوى في كتـب الطـور    -1

، 2009األساسي الجزائري، إدارة و تنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، األول من التعليم 

  .11ص 
صالح الدين شروخ، التربية البيئية الشاملة، البيداغوجيا و األندراغوجيا، دار العلوم للنشـر و التوزيـع، عمـان،     -2

  .18، ص 2008الجزائر، 
حسن، التربية البيئية بين الحاضر و المستقبل، القاهرة، عـالم الكتـب للنشـر     أحمد حسين اللقاني و قارعة محمد - 3

  .12، ص 1999والتوزيع و الطباعة، 
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سليم كمـا   البيئية و تخليها من خالل منظور شامل و جامع لفروع المعرفة ومتابعتها و فهمها على نحو

إلى أهمية تكوين جيل واع و متفهم مهتم بالبيئة المرتبطـة بهـا، ولديـه     1975دعت ندوة بلغراد سنة 

قرارات عقلية، فاإلعالم البيئي يشعره بااللتزام بما يتيح له أن يمارس فرديا أو جماعيا حمل المشكالت 

ج دمج بين عدة أنظمة بمعنى أن تـدعم  القائمة، و منه منهجية التربية من األهمية بما كان أن تتبع منه

  .1مختلف المناهج الدراسية بصورة وظيفية هادفة بدون اقتحام أو افتعال

ويجب أن تتركز التربية اإلعالمية البيئية على أوضاع و ظروف حاضرة و مسـتقبلية أخـذه   

  .المنظور التاريخي بعين االعتبار

  :بيئية من خالل المجاالت التاليةفاإلعالم البيئي يبرز دوره في تحقيق التربية ال

توفير المعلومات لفهم النظم البيئية و مكوناته و فهـم البيئـة المحيطـة    : المجال المعرفي - 1

 .بالمتعلم و البيئات األخرى و كل ما تحتويه من مواد و مشكالت بيئية

 جمـع النمـاذج  (القيام باألنشطة العقالنية بهدف اكتساب المهـارات العلميـة   : المهارات - 2

 .2)وتسجيل البيانات و إجراء التجارب

يجب على التربية البيئية أن تطور المرافق و االتجاهات عند المتعلمين للحفاظ : االنفعاالت - 3

 .على البيئة و تحسينها

فاإلعالم بالنسبة لألفراد يرتكز على أهم األسس و هي االستمرارية بمعنى أن تكـون التربيـة   

اة، فليس ثمة جمهور محدد مستهدف في التربية البيئية أو من اإلعـالم  البيئية علمية مستمرة مدى الحي

البيئي على العكس فإن هذا الجمهور يشمل كافة الناس بغض النظر عن العمـر والجـنس و العـرق    

  .واللون

فالتربية البيئية لها دور في بناء شخصية األفراد و جعله نافع في مجتمعـه ألن دور اإلعـالم   

يئة و التربية البيئية مع تفاقم المشكالت البيئية، حيـث بـرزت أهميـة و ضـرورة     يبرز في مجال الب

                                                
 اإلنسانية العلوم في دراسات محيطه، تجاه الجزائري الفرد سلوك تعديل في البيئية التربية دور زبدي، الدين ناصر - 1

  .38 ص ،2007 الجزائر، االجتماعية، و اإلنسانية العلوم كلية منشورات سنوية، نصف علمية مجلة االجتماعية، و
 األكاديميـة  ماجيستير رسالة التلوث، من الحد في التربية أثر و البيئي الوعي و البيئية التربية قادر، أمين محسن  - 2

  .63 ،ص2006االقتصاد، و العلوم كلية الدنمارك، في المفتوحة العربية
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المشاركة الفعالة لكافة الشعوب في الجهود الرامية إلى التقليل من المخاطر المرتبطة بتلـك المشـاكل   

ضمان  بناءا على ذلك فقد تم التأكيد على أهمية التربية و اإلعالم في إعداد اإلنسان المؤهل القادر على

تنفيذ خطط التنمية بالشكل المناسب التي تأخذ بعين االعتبار البعد البيئي، وتسهم وسائل اإلعـالم فـي   

تنمية الوعي البيئي عند جميع السكان في تجنب مخاطر تدهور البيئة ومواجهة حاالت التلوث والعمـل  

  .على توازن البيئة بالمعرفة البيئية و السلوك البيئي

  تربية البيئيةمبادئ ال: ثانيا

مجموعة من التوصيات و من أهم هذه التوصـيات   1972صدرت من مؤتمر ستوكهولم سنة  

الخاصة بالتربية البيئية، و كانت هذه التوصية أساسا و منطلقا ومبدأ هاديا اسـتندت  ) 96(هي التوصية 

  1:إليه اليونسكو في األمم المتحدة للبيئة و هي

ات و الخبرات المتصلة بالتربية البيئية بـين دول العـالم و   تشجيع تبادل األفكار و المعلوم -

 .أقاليم مختلفة

تشجيع و تطوير نشاطات البحوث المؤدية إلى فهم أفضل أهداف التربية البيئية ومادتهـا و   -

 .أساليبها و تنسيق هذه النشاطات

 .تشجيع تطوير مناهج تعليمية و برامج في حقل التربية البيئية و تقويمها -

المخططـين و  : و تدريب و إعادة تدريب القادة المسؤولين في التربية البيئية نثـل تشجيع  -

 .الباحثين و التربويين

، و كـان ميثـاق   2تطوير المعونة الفنية للدول األعضاء لتطوير برامج في التربية البيئية -

م، قـد  1975بلغراد الذي تمخض عن الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة اليوغوسالفية في أكتوبر 

شرح غايات و أهداف التربية البيئية كونها تهـدف للتفاعـل بـين جوانبهـا البيولوجيـة والفيزيائيـة       

، و البد لها بالتالي من أن تزود الفرد و المجتمعات بالوسائل الالزمة لتفسـير  ...واالجتماعية والثقافية

                                                
بية و الوعي البيئي و أثر الضريبة في الحد من التلوث، رسالة ماجيستير، األكاديمية العربية محسن أمين قادر، التر - 1

  .14، ص 2009في الدنمارك، كلية اإلدارة و االقتصاد، الدنمارك، 
الدكتور كاظم مقدادي، التربية البيئية، األكاديمية الحربية المفتوحـة فـي الـدنمارك، كليـة اإلدارة و االقتصـاد،       - 2

  .12، ص 2006لدنمارك، ا
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تربية البيئية كذلك أن تسهم فـي خلـق   عالقة التكافل التي تربط بين هذه العناصر المختلفة، و ينبغي لل

وعي وطني بأهمية البيئة لجهود التنمية، كما ينبغي لها أن تساعد على إشراك الناس بجميع مسـتوياتهم  

و بطريقة مسؤولة و فاعلة في صيانة القرارات التي تنطوي على مساس بنوعيـة بيئـتهم بمكوناتهـا    

كوين وعي واضح بالتكامل البيئي في عالمنـا المعاصـر،   المختلفة، و من غايات التربية البيئية أيضا ت

حيث أنه يمكن أن تترتب على القرارات التي تتخذها البلدان المختلفة و على مناهج سلوكها أثار علـى  

ينبغي أن تكون : " النطاق الدولي، فأهم التوجهات و المبادئ التي جاء بها مؤتمر بلغراد كانت فيما يلي

ية مستديمة تبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة، وتستمر فـي جميـع مراحـل التعلـيم     التربية البيئية عمل

 .1"النظامي وغير النظامي

ينبغي أن تأخذ التربية البيئية بنهج جامع بين فروع العلم، فتسعين بالضمان الخاص بكـل   -

 .فرع منها لتسيير التواصل إلى نظرة شمولية متوازنة

ن الوطني و الدولي في توقي المشـكالت البيئيـة و   أن تعزز قيمة التعاون على الصعيدي -

 .كيفية حلها

أن تبحث القضايا البيئية الكبرى من وجهات نظر محلية، وطنية، إقليمية و دوليـة حتـى    -

 .تكون لدى الطالب صورة حول الظروف البيئية في المناطق الجغرافية األخرى

اعـاة اإلطـار التـاريخي لهـذه     التركيز على األوضاع البيئية الحالية و المحتملة مع مر -

 .األوضاع

 .أن تؤخذ صراحة بعين االعتبار الجوانب البيئية في مخططات التنمية و التطوير -

تقريب الفجوة بين األبحاث العلمية و بين المناهج الدراسية، و ذلك من أجل زيادة فاعليـة   -

 .التربية البيئية

، ألن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسـية،  اإلقالل من سيادة البرامج المستقلة في مجال البيئة -

  .خاصة إذا ساد طابع اإلرشاد و النصح

   الجوانب البيئية التي يفرضها الحق في اإلعالم البيئي: الفرع الثاني

  الوعي البيئي: أوال

                                                
  .16كاظم مقدادي، مرجع سابق، ص - 1
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وعي من وعى، يعي، وعيا الشيء أي جمعه و حواه، ووعى الحديث  :لغة الوعي مفهوم -

  .1أي قبله و تدبره و حفظه

اء في لسان العرب وعى بمعنى حفظ قلب الشيء، ووعى الشيء، و الحديث يعيه وعيـا و  و ج

  .2أوعاه، حفظه و فهمه و قبله فهو واع

الـوعي  ) le petit Larousse la médecine(يعرف قاموس  :اصطالحا الوعي مفهوم -

والعـالم  بالمعنى السيكولوجي يعني المعرفة التي يمتلكها كل واحد حول وجوده، حـول أفعالـه   

إدراك الفرد لنفسه و الشبهة المحيطة بـه،  : ، و يعرف ابراهيم مذكور الوعي على أنه3الخارجي

و هو على درجات من الوضوح و التعقيد، و الوعي بهذا المعنى يتضمن إدراك الفرد لنفسـه و  

عتباره لوظائفه العقلية و الجسمية و إدراكه لخصائص العالم الخارجي، و أخيرا إدراكه لنفسه با

 .4عضوا في الجماعة

) William il telson(و الوعي البيئي هو حاصل دمج مفهومي الوعي و البيئـة، و يعرفـه   

  .على أنه إدراك الفرد بدوره في مواجهة البيئة

كما يعرف ذلك على أنه المفهوم الذي يهتم بتزويـد األفـراد بالمعـارف البيئيـة األساسـية      

هات المرغوبة، بحيث تمكنهم من االندماج الفعال مـع بيئـتهم التـي    والمهارات و األحاسيس و االتجا

يعيشون فيها في إطار تحملهم المسؤولية البيئية المنشودة التي تضمن الحفاظ على البيئة من أجل الحياة 

  .5الحاضرة و المستقبلية

ة المنعقـد  كما جاء في الورقة المقدمة في الملتقى اإلعالمي األول للبيئة و التنميـة المسـتدام  

اكتساب األفراد و الجماعات الخبرة و الدراية الكافيتان بعناصـر  " على أنه  2006بالقاهرة في نوفمبر 

                                                
ياسين بوذراع، دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي البيئي لدى الطلبة الجامعيين، رسالة ماجيستير غير منشـورة،   -1

  .15جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ص 
  .254، ص 2000ن، ، دار طادر، بيروت، لبنا15ابن منظور، لسان العرب، المجلد  - 2

3- André donart et yacqué bourneuf, le petit larousse de la médecine tonel,1983, p 242.  
  .644، ص 1975ابراهيم مذكور، معجم علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 4

من أجل بيئة أفضل، المركز القـومي  محمد محمود كامل الرفاعي و ماهر اسماعيل صبري محمد، التربية البيئية  - 5

  .304، ص 2004للبحوث الربوية و التنمية، القاهرة، مصر، 
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و مكونات و قضايا و إشكاليات البيئة، و فهم العالقة التأثيرية المتبادلة بين اإلنسان وبيئتـه، و تقـدير   

مشاكل و اإلشكاليات البيئية، و التدرب غلـى  قيمة المكونات البيئية األساسية المحيطة و التعرف على ال

حلها و منع حدوثها، و تجنب الوقوع في الكوارث البيئية، أو ذات الصلة قبل وقوعها و ما يترتب عنها 

  .1من أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية

 :مكونات الوعي البيئي -1

 ويلـي  واحـد،  آن فـي  ومتداخلة منفصلة حلقات ثالث من يتكون أصله في البيئي الوعي إن

ئية و التعليم البيئي و اإلعالم البيئي، بحيث تشكل مع بعضها البعض اسـتراتيجية متكاملـة،   البي التربية

الهدف منها الرقي بالسلوك اإلنساني في التعامل مع المنظومة البيئية و حمايتها وضمان انتشار أساليب 

لذا فقد اتفقت معظم بلدان العـالم اليـوم بمختلـف     و طرق الرشاد البيئي بما يحقق التنمية المستدامة،

البيئـة   سـواءا فلسفاتها التربوية على أهمية التثقيف البيئي و التوعية بدور البيئة في حيـاة اإلنسـان،   

الطبيعية أو االجتماعية بغية درأ األضرار الناجمة عن سوء فهم العالقة بين اإلنسان والبيئة وانعكـاس  

  .ثرها من هذا الفهمتعامله مع الحياة و أ

ونظرا ألهمية البيئة انبثقت نداءات تدعو إلدخال البعد البيئي فـي التربيـة تعليمـا و سـلوكا     

للوصول بالفرد إلى مستوى من المعرفة و اكتسابه االتجاهات التي تساعد علـى المحافظـة عليهـا و    

  .2تنميتها و تحسينها

ذي يهدف إلى تطوير القدرات و المهارات البيئية أما فيما يخص التعليم البيئي فهو ذلك النظام ال

لألفراد المهتمين بالبيئة وقضاياها، والذي من خالله يحصل على المعرفة العلمية البيئيـة والتوجهـات   

الصحيحة واكتساب المهارات الالزمة للعمل بشكل فردي أو جماعي في حل المشكالت البيئية القائمـة،  

  .يلولة دون حدوث مشكالت بيئية جديدةو العمل أيضا قدر اإلمكان للح

ويهدف اإلعالم البيئي إلى خلق الكوادر السياسية و االقتصادية و الفنية و العلمية القادرة علـى  

التعامل مع المشكالت البيئية المختلفة من خالل أساليب علمية، و هي كأي منهج تعليمي لـه سياسـته   

                                                
  .2006نوفمبر  29و  27وقائع المؤتمر اإلعالمي الغربي األول للبيئة و التنمية المستدامة، القاهرة،  - 1
  .20،ص 2000سعدون سلمان نجم، الفلسفة التربوية البيئية، منشورات فالينا، مالطا،  - 2
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وضع البرامج و المنـاهج مـن أجـل تعـديل سـلوك      الخاصة من حيث إعداد المستويات المختلفة، و

  .المواطنين نحو االستخدام األمثل و الرشيد للبيئة

فمن خالل التعليم البيئي يمكن إقرار سلوك بيئي لدى الفرد عن طريـق تزويـده بالمعلومـات    

مر بلغـراد  الالزمة و إكسابه القيم و المهارات المؤدية إليه، و أكد المختصون في التعليم البيئي في مؤت

على دور و أهميـة التعلـيم   ) IEEP(، و ذلك بالتعاون مع البرنامج الدولي البيئي 1975المنعقد عام 

  :البيئي كحلقة أساسية و عنصر متكامل للتربية البيئية، وقد تضمن ميثاق بلغراد ثالث نقاط أساسية

 .البيئة حول العلمية البحوث و الدراسات تشجيع -1

 .عالم المتعددةاإل وسائل بواسطة يئيةالب بالتربية االهتمام -2

 .تدريب و تكوين الكفاءات و الخبرات في مجال البيئة -3

 :خصائص الوعي البيئي -4

 خـالل  مـن  البيئية المنظومة اتجاه األفراد مسؤولية تحديد ضرورة على البيئي الوعي يرتكز

ي الـوع  ويـتم  البيئية، تالمشكال لمواجهة المهارات تطوير و الالزمة المعارف و بالمعلومات التزويد

  :1البيئي بخصائص معينة يمكن تلخيصها في النقاط التالية

أن يكون الوعي البيئي و تنميته ال يتطلب بالضرورة تربيـة بيئيـة نظاميـة ألن البيئـة      -  أ

 .المحيطة بالفرد لها أثر فعال في ذلك

فبالرغم من أن الجانب المعرفي و الجانب الوجداني، : الوعي البيئي يتضمن تالزم جانبين - ب

 .الوعي البيئي يتصل بالجانب الوجداني إال أنه متشبع بالنواحي المعرفية المختلفة

الوعي البيئي ال يتضمن سلوكا إيجابيا نحو البيئة في كل الظروف، إذ أن هناك الكثير من  - ت

 .يجابيةاألفراد على وعي تام باألخطار و المشكالت البيئية إال أنهم ال يتخذون إزائها سلوكيات إ

 .الوعي البيئي هو الخطوة األولى في تكوين االتجاهات البيئية التي تتحكم في سلوك الفرد - ث

 .الوعي البيئي وظيفة تنبؤيه لما يمكن أن يصدر عن سلوك الفرد تجاه البيئة مستقبال -  ج

                                                
نجود سبع العيش، التربية البيئية و مناهج التعليم العام بالوطن العربي، تونس، المنظمة العربية للتربيـة و الثقافـة    - 1

  .78، ص 1995والعلوم، 
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  و سائل اإلعالم: ثانيا

اما فـي مواجهـة   أصبح االتصال الجماهيري قوة مؤثرة في حياة المجتمعات، و يلعب دورا ه

الكوارث واألزمات البيئية التي تعاني منها، وهناك تفاعل مستمر بين وسـائل االتصـال الجمـاهيري    

والمجتمع، حيث يؤثر و يتأثر بها باعتباره عنصـرا ال يبتعـد عـن الكيـان االجتمـاعي والثقـافي       

لواضح فـي تكـوين   واالقتصادي، و يدخل في مختلف أوجه النشاط، و أصبح لوسائل اإلعالم دورها ا

الصور الذهنية و التي تعكس واقع هذه الكوارث و األزمات و غيرها، فوسـائل اإلعـالم تـؤثر فـي     

، و ال يخفى على أحد مدى أهمية اإلعالم فـي  1اتجاهات األفراد و مواقفهم، بما ينعكس على سلوكياتهم

ئله السمعية و البصرية، و كذا توجيه السلوك الفردي و الجماعي نحو الحفاظ على البيئة، من خالل وسا

إمكانية جمعه ألكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع على رأي واحد، من خالل التأثير و اإلقناع بمختلف 

الوسائل الدرامية الواقعية و حتى الهزلية، هذا فضال عن األساليب األخرى كعقد الملتقيـات الفكريـة و   

  .2ر حول القضايا التي تشمل الجميعصناعة فرص الحوار و التشاور و تبادل األفكا

و يتعامل اإلعالم مع مشكالت البيئة بواسطة خلق اإلحساس لدى المواطنين بضرورة االهتمـام  

بها و المحافظة عليها من خالل تقوية اهتمام الجماهير بقضايا البيئة و مشكالتها، وذلك انطالقا مـن أن  

  .را في النظام البيئياإلنسان هو أكثر الكائنات الحية فاعلية و تأثي

و بالتالي تعمل وسائل اإلعالم البيئي على تكوين العالقة السوية بين اإلنسان و البيئـة، بحيـث   

يتكون لديه الوعي البيئي المتكامل، فالوعي الوقائي هو الذي يمنع حدوث الخلل أو المشكلة، أما الوعي 

  .لى الحكومات في بعض الدولالعالجي فهو الذي يواجه به الفرد دورا هاما في الضغط ع

  مبدأ اإلعالم و المشاركة: ثالثا

بالنظر إلى طبيعة المصلحة المراد حمايتها المتمثلة في الوسط البيئي بمختلـف مكوناتـه     

الحية و غير الحية، الطبيعية و االصطناعية، فإن حماية البيئة من أخطار التلوث التي تحـدث بحالـة   

                                                
، دار الكتـاب الحـديث،   )تطبيق على اإلعالم في بعض الدول العربية(محمود معوض ابراهيم، تكنولوجيا اإلعالم  - 1

  .35، ص 2008ر، القاهرة، مص
 مجلة العمراني، المحيط في البيئة على للحفاظ كوسيلة االجتماعي الضبط مناصرية، ميمونة و برقوق الرحمان عبد - 2

  .131 ص ،2007 نوفمبر ،12 العدد بسكرة، خيضر، محمد جامعة اإلنسانية، العلوم
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واجب عليهم المشاركة في عملية البيئة، بل حتـى فـي اتخـاذ القـرارات     البيئة كما يحق لهم أو من ال

  .المتعلقة بحماية البيئة

و قد أكد المشرع الجزائري على األخذ بهذا المبدأ في إطار سياسة حماية البيئة بموجب الفقـرة  

ـ  10-03من القانون  03األخيرة من المادة  ب و هذا على غرار ما نص عليه المشرع الفرنسي بموج

التي نصت على حق أي مواطن في العلم بكل مـا يتعلـق    01فقرة  110قانون حماية البيئة في المادة 

  .1بالبيئة ة لحالتها و بكل األنشطة الخطيرة

و بناءا على هذا المبدأ فعلى السلطات العمومية أن تسهل للمواطنين و تمكينهم من حقهـم فـي   

مجال حماية البيئة، و يكـون ذلـك بتمكـين األفـراد و     اإلعالم و تشجع اقتراحاتهم و مشاركتهم في 

الجمعيات من حق اإلطالع على المعلومات المرتبطة بالوضع البيئي و المشاركة في اتخاذ القرارات و 

التدابير ذات الصلة بحماية البيئة، و مبدأ المشاركة و اإلعالم، فقد كـرس علـى المسـتوى الـدولي     

  .19922ية قمة األرض ريودي جانيرو بالبرازيل بالخصوص المبدأ العاشر من اتفاق

  عوائق الحق في اإلعالم البيئي: الفرع الثالث

إذا كان اإلعالم يسعى إلى توفير المعلومة البيئية و التأثير على الجمهـور المسـتهدف طبقـا    

لألهداف الموضوعة لحماية البيئة بما يتناسب مع األوضاع و الظروف المحيطة، و ذلك مـن خـالل   

لتنسيق و التعاون بين مختلف الوسائل اإلعالمية، إال أنه قد ترد عليه بعض القيـود التـي تحـد مـن     ا

فاعليته و تقف عثرة أمام طريقه في سبيل حماية البيئة و الحفاظ عليها، و الصعوبة تكمن في الحصول 

ب هـذه المعلومـات   على المعلومات البيئية التي تمتنع اإلدارة عن تسليمها بحجة السر المهني، وتسري

  .ائق متعلقة باإلعالم البيئي ذاتهسيضر بالمصلحة العامة، أو في عو

  السر اإلداري : أوال

 :المهني السر -1

                                                
1- malingerey Philippe, introduction au droit de l’environnement, la voiser 4eme Edition, 
paris, 2008, p 08. 
2- poli-broc awréalia, guide pratique du droit de l’environnement, berger, levraut, paris, 2003. 
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إن من الصالحيات الممنوحة للمواطن هو حقه في اإلعالم في المجال البيئـي، أي اطالعـه    

إال أن هـذا الحـق مقيـد بمبـدأ      على الوثائق و المعلومات التي تحوزها اإلدارة حول البيئة و حالتها،

السرية اإلدارية الذي يعد أهم أسس القانون اإلداري المطبق في العديد من الدول، ومن بينها الجزائـر،  

لذا فالمواطن اإلداري يمنع عليه الكشف عن ملفات و بيانات تهم األشخاص في بيئتهم عنـد مساسـها   

  .بأسرار يحميها القانون من كل إفشاء

هم العوائق التي تواجه الحق في اإلعالم البيئي هي تذرع اإلدارة بالسر اإلداري في لذلك فمن أ

مواجهة طلبات االطالع التي يتقدم بها األشخاص و المؤسسات و الجمعيـات فـي المعلومـات التـي     

ية بحوزتها هو اقتسام للسلطة، لذلك تعتبر اإلدارة أن الحق في اإلعالم البيئي يخرق مبدأ السرية اإلدار

و يسمح للمحكوم بالتدخل في تسيير المصالح العامة و معرفة هوية صاحب القرار، و هو بذلك يـؤثر  

  .1في روح العمل اإلداري الذي يعتبر عمال حياديا و غير شخصي

حاالت امتناع اإلدارة عـن تقـديم المعطيـات بصـفة      10-03ولم يتناول قانون حماية البيئة 

  ..صريحة بخالف ما ورد في مسودته

و يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى بعض األمثلة كتلك التي تتعلق بخضوع إجراءات المنشـأة  

المصنفة التابعة لوزارة الدفاع الوطني إلى قواعد خاصة للترخيص و التحقيق و المراقبة يشرف عليهـا  

  .2وزير الدفاع

ارة الـدفاع الـوطني   كما أن طلبات االستشارة المتعلقة بالمنشآت المصنفة المنجزة لحساب وز

توجه إلى الوزير المكلف بالدفاع الذي يتولى القيام بعملية اإلشـهار بمـا يتفـق و متطلبـات الـدفاع      

  .3الوطني

كما يمنع االطالع على الوثائق المتعلقة بحاالت التلوث اإلشعاعي أو ما يعرف بالسر النـووي،  

  .بحثو التي تبقى من االختصاص االستشاري للمحافظة السامية لل

 :االقتصادي السر -2

                                                
وناس يحي، المجتمع المدني و حماية البيئة، دور الجمعيات و المنظمات الغير حكوميـة و النقابـات، دار الغـرب     -1

  .85،ص 2004توزيع، الجزائر، للنشر و ال
  .10-03من قانون البيئة  20المادة  -2
المتعلق بدراسة مدى تأثير فـي البيئـة،    1990-02-27المؤرخ في  78-90من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -3

  .1990، سنة 10الجريدة الرسمية ، العدد 
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السر االقتصادي يمكن في السر الصناعي و التجاري، و بمقتضاه تمنع المؤسسات الصـناعية  

من الحصول على أسرار صناعية تخص منافسيهم، و يفسر مبدأ السرية كحماية ضد المنافسـة غيـر   

الموظفين الـذي يسـهل    المشروعة في بنية اقتصادية ليبرالية تميزها قواعد تنافسية من جهة، و انتقال

تسرب األسرار من مؤسسة إلى أخرى من جهة أخرى، فتقدم مؤسسة صناعية على األخرى يفتـرض  

ليس فقط حماية أفكارها المبتكرة، إنما يجب أيضا الحفاظ على احتكار هذه األفكار، فمثل هذه الحمايـة  

غل إلى الملفات التي من شأنها أن ضرورية لمنع أي إخالل بالقواعد التنافسية كالسماح للمؤسسات بالتو

  .تكشف عن التقنيات الصناعية و التجارية التي تتبعها المؤسسة

، وبـذلك  1حدود السر التجاري كما ورد فـي مشـروعه   10-03ولم يبين قانون حماية البيئة 

فتحديد البيانات القابلة لالطالع يخول صاحب المنشأة صالحيات خطيرة تؤدي إلـى إخـراج بعـض    

  .نات التي قد تشكل مؤشرا على إمكانية حدوث التلوث من دائرة المعلومات القابلة لالطالعالبيا

وعلى العموم فإنه بالرجوع إلى مختلف النصوص الوطنية المتعلقة بتكريس حق الحصول على 

المعلومة نجدها متفقة في مجملها على تحديد الضوابط التي يمارس ضمنها هذا الحق، و بيان الحـاالت  

الظروف التي يتقيد فيها أو يحدد مجال ممارستها، و هي الحاالت التي يمكن إجمالها بصـفة عامـة   و 

  :فيما يلي

 .إذا كانت المعلومة متعلقة باألمن للمجتمع أو كان في الكشف عنها تهديدا لنظامه العام -

 .إذا كانت المعلومات المراد الكشف عنها تمس بالحياة الخاصة لألفراد -

 .ف عن المعلومات يمس بنزاهة اتخاذ القرارات العامةإذا كان الكش -

  مصادر المعلومات البيئية: ثانيا

من أهم العوائق التي يواجهها اإلعالم البيئي هو عدم توفير اإلحصاءات و األرقام والمعلومات 

نا ، و يكون ذلك أحيا2البيئية بسهولة، و حتى بعد الحصول عليها يجدون صعوبة في تفسيرها و تحليلها

نتيجة جهل اإلدارة لقواعد و تقنيات النشر، كأن تكون الوثائق غير مقروءة أو أن يكون محتوى الوثائق 
                                                

المحافظة السامية للبحث الجريدة الرسـمية، العـدد    المتضمن إنشاء 1986أفريل  08المؤرخ في  72-86القانون  - 1

  .1986، سنة 15
  .2011سناء محمد الجبور، اإلعالم البيئي، دار أسامة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان،  - 2
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المعروضة لالطالع غامضا، و يؤدي ذلك أيضا إلى صعوبة تبسيط المعلومات البيئية و تقديمها ضـمن  

داريـة المفتشـية فـي    إطار سهل للقراء، و تتأثر معظم مصادر المعلومات البيئية بمعظم األمراض اإل

المؤسسات الرسمية و المتمثلة في البيروقراطية الشديدة، كما أن التنسيق بين مصادر المعلومات البيئية 

و بين وسائل اإلعالم شبه مفتقد، لهذا فهناك غياب االسهامات الفعلية لمصادر المعلومات البيئيـة فـي   

  .1الحركة اإلعالمية

  صص في اإلعالم البيئيعزوف اإلعالميين عن التخ: ثالثا

خلو أكثر وسائل اإلعالم من المحررين أو الخبراء المختصين في قضايا البيئـة وغالبـا مـا    ت

يغطي تلك القضايا محررون و صحفيون يفتقرون إلى المعارف و القدرات العلمية التي تشكل الركيـزة  

مالئم لها، وعدم وجود دورات الرئيسية للعمل، و عدم امتالك القدرة على صياغة الخطاب اإلعالمي ال

تدريبية مكثفة و متواصلة، فضال عن التأهيل العلمي للصحفيين، فاإلعالميين لـم يقبلـوا كثيـرا عـن     

  :اإلعالم البيئي ألسباب متنوعة من بينها

 و المتخصـص  اإلعـالم  من النوع هذا بتدريس تعني اإلعالم كليات في أقسام وجود عدم - 1

تناول اإلعالم البيئي في هذه الكليات، و هو األمر الذي يؤدي إلى تخريج ت التي العلمية المقررات غياب

 .أجيال من اإلعالميين ال عالقة لهم باإلعالم البيئي

قصور مفهوم البيئة لدى اإلعالميين و افتقارهم إلى التأهيل العلمي المتخصـص والثقافـة    - 2

 .البيئية المتكاملة

ين، إذ أن معظم من يغطي القضـايا البيئيـة فـي    غياب التحفيز المادي لإلعالميين البيئي - 3

 .وسائل اإلعالم يعتبر وضعه الوظيفي المادي و المعنوي متدنيا

عدم تشجيع القائمين على المؤسسات اإلعالمية الصحفيين و دفعهم للخوض فـي مجـال    - 4

 .يئةالبيئة، و عدم تخصيص صفحات في الجرائد أو برامج في اإلذاعة و التلفزيون تهتم بمجال الب

                                                
للتعلـيم  محمد عبد القادر الفقي، ندوة تأهيل البيئة، اإلعالم و دوره في إعادة تأهيل البيئة، مطبعـة الهيئـة العليـا     -1

  .118، ص 1999التطبيقي و التدريب، الكويت، 
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حداثة التخصص في العلوم البيئية في مختلف البلدان العربية مقارنة بالتخصصات البيئيـة   - 5

 .1الكثيرة

عدم امتالك بعض القائمين على أجهزة اإلعالم المختلفة لرؤى و قناعات حقيقية بجـدوى   - 6

 .الشؤون البيئية و أهميتها للجماهير

ة ال تخضع العتبـارات مهنيـة بقـدر    العالقة بين اإلعالميين و مصادر المعلومات البيئي - 7

 .خضوعها العتبارات المصالح المشتركة أو المتبادلة

غياب استطالعات الرأي التي تحدد مستويات الوعي البيئـي لـدى الشـرائح المختلفـة      - 8

 .للجمهور العام و النوعي، و التي تساعد في رسم السياسة اإلعالمية الخاصة بالبيئة

                                                
  .136، ص 2010ماجد مخلوف، اإلعالم و حقوق اإلنسان و السكان و البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
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  وسائل و أجهزة اإلعالمالعوائق المرتبطة ب: رابعا

في ظل تزايد المعلومات في العصر الحديث أصبحت المعلومات تمثل مصدر قوة و تميز لمـن  

يمتلكها و لمن يستطيع الوصول إليها، فعلى المستوى العام للمجتمع تسعى معظـم األنظمـة كالنظـام    

لنظـام و قدرتـه علـى    السياسي و االقتصادي و غيرهما إلى الحصول على المعلومات من أجل بقاء ا

التفاعل مع المجتمع و األنظمة األخرى، و على المستوى الخاص لألفراد كل فرد إلى الحصول علـى  

المعلومات لتحقيق األهداف االجتماعية و النفسية، و تعتبر وسائل اإلعالم أحـد مصـادر المعلومـات    

  .الهامة و الرئيسية التي يعتمد عليها األفراد في العصر الحديث

يس اإلعالم البيئي بمنأى عن هذا الوضع، حيث ترتبط و سائل و أجهزة اإلعالم البيئي فـي  ول

مختلف الدول النامية و من بينها الدول العربية بالمؤسسات الرسمية التي تفرض هيمنتها علـى كافـة   

  .ما كان منها مسموعا أم مرئيا أم مقروءا سواءاأنشطة هذه األجهزة 

باشرة من خالل الرقيب اإلعالمي الذي يتبع وزارة اإلعالم، أو تكـون  وقد تكون هذه الهيمنة م

غير مباشرة من خالل رؤساء التحرير الذين يتم تعيينهم من قبل األنظمة الحاكمة في أغلب األحيان، و 

قد تكون وسائل اإلعالم كلها مملوكة للدولة كما في نظم الحكم الشمولية، حيث تسيطر هذه النظم علـى  

اعة و التلفزيون و الصحف و اتحادات الكتب و الناشرين، وتمتد سـطوتها حتـى المطـابع و    دور اإلذ

، و يكون نتيجة ذلك أن يصبح اإلعالم البيئي مجرد تقـارير رسـمية   1شركات اإلنتاج الفني و غيرها

قـة  تخلو من الروح، و ربما تكون المعلومات التي يبثها أو ينشرها هذا اإلعالم مظللة أو مفسـرة بطري 

متحيزة، و ال تعلم عامة الجماهير بحقيقة هذه المعلومات، وإنما الذي يعلمها هو بعض اللجان العلميـة  

المتخصصة، أو بعض المواطنين الذين لهم اختصاص واهتمام كبير بموضوعاتها، وغالبـا مـا تلجـأ    

  .رث البيئيةوسائل اإلعالم في الدول النامية إلى إخفاء الحقائق المتعلقة بالمشكالت و الكوا

  

                                                
  .115، 114محمد عبد القادر الفقي، مرجع سابق، ص  - 1
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  :ةــخاتم

إن التطور المتسارع للمفاهيم القانونية و المبادئ التي تحكم حماية البيئة و المساهمة في     

تبلور بها مفهوم الحق في اإلعالم إحداث التنمية المستدامة عجلت بوضوح و بيان الصورة التي 

القانونية الدولية منها و الوطنية، التي أكدت على واجب المساهمة في نقل  البيئي من خالل القواعد

الحق في اإلعالم البيئي ملموسا التكنولوجيا و تبادل المعلومات في المجال البيئي، و من ثم أصبح 

  .القانوني و المتعلق بالحق في المعرفة ه في إطار هوضعب

وق اإلنسان السياسية و االقتصادية واالجتماعية يعتبر هذا الحق فئة جديدة من جملة حق كما     

والثقافية وغيرها من الحقوق، بحيث يصبح لكل فرد الحق قانونا في معرفة المعلومات، وكذلك الطعن 

فيها، وقد استخدمت العديد من منظمات الدفاع عن البيئة هذا الحق في مطالبها المستمرة في الحصول 

ق بحالة البيئة، لذلك هناك عدة عوامل دعت إلى ضرورة ترسيخ على معلومات ووثائق إدارية تتعل

  .اإلعالم و ربطه بالقضايا البيئية

الحق في اإلعالم البيئي يحتل مكانة هامة لدى المجتمعات اليوم، ألنه بفضل ما يمتلكه من     

و الفكرية و تقنيات حديثة و قدرة واسعة على االنتشار بين فئات المجتمع بمختلف مستوياتها الثقافية 

االجتماعية، أصبح األداة المناسبة لتوجيه المجتمع و نقل المعرفة، فأصبح من أولى أولويات اإلعالم 

البيئي الحصول على المعلومة الالزمة للدفاع عن قضية ما من قضايا البيئة، وخاصة القضايا المتداخلة 

  .مع الحريات العامة و حقوق اإلنسان

البيئية سيف ذو حدين، ّإذ قد تأتي بمردود عكسي أو تنحرف عن مسارها إن الرسالة اإلعالمية     

في حال غياب إعالمي متخصص في مجال البيئة، و غياب التوجه العام للمصالح العليا في قضايا 

البيئة و التنمية المستدامة على المستوى العالمي، مما يجعل التخطيط يصيب العديد من المحاوالت 

الوعي البيئي بتلك القضايا، ألن الجوانب البيئية التي يفرضها الحق في اإلعالم البيئي اإلعالمية للرقي ب

  .هي الوعي البيئي و التربية البيئية

فيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم الجزائرية في التوعية البيئية، فال تلعب دورا مهما في سبيل     

قضايا البيئية توجد على صفحات الجرائد، إال طرح القضايا البيئية بعمق أو بشكل منتظم، فرغم أن ال

  .أنها تأتي بشكل عشوائي و منعزل



  متـةخا
 
 

 130

فيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم الجزائرية في التوعية البيئية، فال تلعب دورا مهما في سبيل     

طرح القضايا البيئية بعمق أو بشكل منتظم، فرغم أن القضايا البيئية توجد على صفحات الجرائد إال 

  .ا تأتي بشكل عشوائي و منعزلأنه

أما إذا أردنا الحديث عن المنظمات الدولية و المنظمات الغير حكومية فهي بالخصوص تلعب     

دورا إعالميا فعاال وأساسيا في تعبئة الرأي العام العالمي و العربي باتباع جملة من األساليب و 

لة التي يمكن من خاللها النهوض بالمجتمع الطرق، فالمشاركة المجتمعية واحدة من أهم األدوات الفاع

واالرتقاء به، و العمل على تحسين مستوى حياة الموطنين اجتماعيا واقتصاديا، ولها دور واضح في 

  .المجتمعية الشاملة اإلرادةتفعيل الحق في اإلعالم البيئي، أي تفعيل 

تام بالنسبة لألحزاب السياسية بالنسبة لدور المجتمع المدني في حماية البيئة فنالحظ غياب شبه     

في مجال التوعية والتحسيس بأهمية البيئة والحفاظ عليها، كما يمكن القول أن األحزاب السياسية في 

الجزائر تحرص على متابعة نشاط منتخبيها في المجالس المحلية، لكن بعضا من هذه األحزاب لم تضع 

من أولوياتها، فالمجتمع المدني بالنظر إلى القوانين في الحسبان قضايا حماية البيئة في برامجها وال ض

السارية بإمكانه أداء أعماال هامة في مجال البيئة، حيث بمقدرته مشاركة السلطات والهيئات المحلية 

  .المنتخبة في اتخاذ القرار ومقاضاة المتسببين في إلحاق أضرارا بالبيئة

البيئة من خالل إعالم الجمهور بكل المسائل  اإلدارة بدورها وواجبها تساهم في تفعيل حماية    

البيئية، ألن واجب اإلعالم يقابله بالضرورة حق األفراد في اإلعالم البيئي، كما يجد الحق في اإلعالم 

  .11ـ10و قانون البلدية  12ـ06أساسه أيضا في قانون الوالية 

القيود التي تحد من فاعليته، على الرغم من فعالية اإلعالم البيئي إال أنه قد ترد عليه بعض     

وتقف عثرة أمام طريقه في سبيل حماية البيئة والحفاظ عليها، كالسر اإلداري ومصادر المعلومات 

البيئية و اإلعالميين عن التخصص في مجال اإلعالم البيئي، أما عن مكانة قضايا البيئة في وسائل 

مقارنة بحجم المشكالت البيئية التي تعاني اإلعالم وخاصة اإلعالم السمعي البصري ال تزال ضعيفة 

  .منها أغلب مناطق الوطن، مما يستدعي بحق مضاعفة الحصص البيئية بهذا القطاع الثقيل

من خالل ما تطرقنا له في موضوع بحثنا يمكننا الخروج بمجموعة من المقترحات المتمثلة     

  :في

  .ا الحق ضمن الحقوق الدستوريةـ ضرورة االعتراف بالحق في اإلعالم البيئي و ترقية هذ

  .ـ العمل على توعية الجمهور بالمشاكل البيئية من خالل تفعيل الحق في اإلعالم البيئي العام
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ـ إجراء المزيد من الدراسات في مجال اإلعالم البيئي، خاصة و أن هذا األخير خصبا واليزال حديثا 

ال البيئة، ما يعني ضرورة االهتمام بالجزائر، والحرص على تكوين إعالميين متخصصين في مج

األكاديمي لهذا النوع من اإلعالم المتخصص، وذلك لزيادة اهتمام الصحفيين بقضايا البيئة و تحسين 

  .نوعية تغطيتهم

ـ تعزيز دور اإلعالم البيئي ليكون مشاركا بشكل فعال عبر إجراء استبيان آلراء مختلف شرائح 

الخبراء عالمية البيئية، وتشجع التواصل بين اإلعالميين البيئيين والمجتمع المستهدفة بالبرامج اإل

المتخصصين والمهتمين بالشأن البيئي من خالل شبكة وطنية بأسمائهم و عناوينهم، والحصول على و

  .آرائهم بصدد المشاكل البيئية المطروحة

ي اإلعالم البيئي المقروء ـ اإلعالن عن جائزة سنوية تشجيعية لإلعالميين البيئيين عن أفضل إنجاز ف

  .والمسموع والمرئي لتشجيع اإلعالميين على الخوض في هذا المجال

ـ ضرورة تأسيس إعالم بيئي متخصصا و دقيقا في القضايا البيئية ، مع وجود مناهج دراسية لإلعالم 

أو منظمات  البيئي، سواءا في الجامعات أو ورشات العمل أو دورات ترعاها وزارة البيئة أو البرلمان

  .المجتمع المدني

ـ لقد بات حريا بالصحافة اليومية و مختلف وسائل اإلعالم واالهتمام بتطوير صفحاتها وبرامجها 

البيئية وصوال إلى دمج علمي لقضايا البيئة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان، وزيادة المساحات 

  .الميين البيئيينواألوقات المخصصة لها إلتاحة االستقرار الوظيفي لإلع

لديهم من أجل نشر الوعي البيئي  ـ تدعيم دورات تأهيل اإلعالميين بغية ترسيخ مفهوم حماية البيئة

  .لدى المجتمع

يقتضي نجاح اإلعالم في أداء مهمته بالضرورة تعاونا بين المؤسسات اإلعالمية والهيئات     

م أداء مهامه، والصعوبة تكمن هنا في إقناع المسؤولة عن البيئة، دون هذا التعاون لن يستطيع اإلعال

 .كال الطرفين بهذه الحقيقة بحيث ال ينفصل عمل كل منهما عن اآلخر
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