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Research Summary
We have recently increased interest in the environment, due to the
significant deterioration of witnessing, in the midst of this growing concern
rushed conscience of the world to search for solutions capable according to
this serious deterioration.
Algeria through her ministry and through their associations, teachers
and the media.... and so did not remind them of who has initiated several
educational activities environmental communication. However, we do not
touch the complementarity between the various environmental activities in
Algeria these activities are separate from each other. In addition, we find
that these efforts exerted by the ministry greatly concerned with the
environment and are mostly interested in coordination with other
ministries. So keep environmental programs in Algeria, a new experience
you need to greater coordination and preparation of new strategies serve the
environmental center
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 ودم خضؿ هذا افؼؾؼ ادتـامل شارع، كظرا دا تشفده مـ تدهقر ـبر،فؼد تزايد االهتامم ممخرا بافبقئة
.افضؿر افعادل إػ افبحث ظـ حؾقل ـػقؾة وؾؼ هذا افتدهقر اخلطر
إفخ مـ افذيـ مل.... معؾؿقفا و وشائؾ اإلظالم،ؾاجلزائر مـ خالل وزارهتا و مـ خالل مجعقاهتا
 إال أكـا ال كؾؿس افتؽامؾ ادقجقد بغ خمتؾػ األكشطة.كذـرهؿ ؿد بادرت بعدة أكشطة تربقية اتصافقة بقئقة
 باإلضاؾة إػ ذفؽ كجد بلن هذه اجلفقد تبذهلا.افبقئقة دم اجلزائر ؾفذه األكشطة مـػصؾة ظـ بعضفا افبعض
 فذا تبؼك افزامج.بشؽؾ ـبر افقزارة ادعـقة بشمون افبقئة و دم افغافب هتتؿ بافتـسقؼ مع افقزارات األخرى
.افبقئقة دم اجلزائر جتربة جديد حتتاج إػ تـسقؼ أـز و إظداد اشساتقجقات جديدة ختدم افقشط افبقئل
. افقظل افبقئل، افبقئة، افتـؿقة ادستدامة، االتصال افبقئل:افؽؾامت ادػتاح

ﭑﭒﭓ
ألن ادشؽالت افبقئقة ترتبط بافسؾقك اإلكساين ،و تػاظؾ األؾراد داخؾ بقئتفؿ .فذا ؾنن اإلظالم
واالتصال افبقئل بؽاؾة افصقر و األصؽال يعد مـ ادفام و االختصاصات األصؾقة جلفاز صئقن افبقئة ،و
فالتصال مؽاكة هامة دم أي جمتؿع مـ ادجتؿعات ،دا فف مـ دور ؾعال دم تشؽقؾ و تػعقؾ مظاهر احلقاة
ادختؾػة و ربط ؿـقات افتػاظؾ بغ األؾراد و ادمشسات و افشعقب و معاجلة افؼضايا ادتعؾؼة باإلكسان.
ؾبدون االتصال ال يؿؽـ االشتؿرار و حتؼقؼ افتؼدم ال شقام دم طؾ افتػتح ظذ افعامل ،وبـا ظؾقف تتقؿػ ؿدرتف
ظذ حتؼقؼ أهداؾف دم جمال حتسغ كقظقة افبقئة.
شقاء ـان ذفؽ ظـ ؿصد أو ظـ ؽر ؿصد ،ؾؼد تسبب اإلكسان دم حدوث افعديد مـ ادشؽالت
اخلطرة فؾبقئة ،حقث مل يبؼ ظـرصا واحدا مـ ظـارص افطبقعة إال وضافتف أيادي اإلكسان حمدثة هبا أرضارا مجة،
فذا مل تعد محاية افبقئة خقار ًا حيتؿؾ افؼبقل أو افرؾض ،بؼدر ما هل مسلفة بؼاء ال حتتؿؾ افتلجقؾ أو افساخل
دم افسعل كحق تقؾر ـؾ ادؼقمات إلكجاحفا ،ؾافبقئة بؿعـاها افقاشع ال تعـل صقئ ًا أؿؾ مـ حقاة اإلكسان
ومستؼبؾف ،وظؾقف ؾال بد مـ تقؾر مـظقمة متؽامؾة فؾعؿؾ افبقئل اجلاد هبدف خؾؼ افقظل افبقئل وتعزيزه.
ؾنصؽافقة افدراشة تـحرص إذن ظذ دور وشائؾ اإلظالم دم افتثؼقػ افبقئل دم اجلزائر .إرتليـا أن
كتـاوفف بافدراشة خاصة و أكـا الزفـا كشاهد شؾقـقات مرضة بافبقئة ظذ افرؽؿ مـ االهتاممات.
ومـ هذا ادـطؾؼ تتضح اإلصؽافقة مـ خالل افتساؤل افرئقيس افتايل:
ـقػ تسفؿ وشائؾ اإلظالم دم افتثؼقػ افبقئل دم اجلزائر ؟.فؼد تؿ االظتامد دم مجع ادعؾقمات ظذ أداة ادؼابؾة و افقثائؼ و افسجالت.
ادـفج دراشة احلافة ،ألكف ادـفج افذي يؿؽـ أن يعافج اإلصؽافقة افتل ضرحـاها ؾقام خيص دور وشائؾ
اإلظالم دم افتثؼقػ افبقئل دم اجلزائر.

ؿد تػقد افـتائج ادتقصؾ إفقفا ادسموفغ ،حقث تزودهؿ بقضع افبقئة ،و تػتح جماالت أخرى أمام
افباحثغ إلجراء دراشات أخرى وؾؼا دتغرات خمتؾػة .وبؽذفؽ تؽقن ظبارة ظـ إشفام متقاضع دم إثراء
ادؽتبة.
زيادة ظذ ذفؽ حاجة و متطؾبات افبقئة دثؾ هذه افدراشات.
_حداثة ادقضقع دم مقدان افبحث افعؾؿل دم اجلزائر.
_ضبقعة افتخصص.
إن اهلدف افعام هلذه افدراشة هق افتعرف ظذ دور وشائؾ اإلظالم دم افتثؼقػ
افبقئل و معرؾة حمتقى افـشاضات افبقئقة و مدى تـاشبفا و متاصقفا مع افقضع افبقئل دم اجلزائر و مـ متة فػت
اكتباه ادعـقغ باألمر إػ أمهقة هذا ادقضقع و إػ رضورة ؽرس ثؼاؾة ادحاؾظة ظذ افبقئة.
_افقصقل إػ إبراز صقرة ظـ أوضاع افبقئة دم اجلزائر و ـقػقة االهتامم هبا.
_افقؿقف ظذ افعالؿة بغ اإلكسان و افبقئة و ظرض مشؽالهتا و افتعرف ظذ ؿدرة مثؾ هذه
ادمشسات ظذ مقاجفة هذه ادشاـؾ ادحقطة هبا.

هق تعبر مرـب مـ مػفقمغ ظريضغ مها :اإلظالم وافبقئة
هق افسمجة ادقضقظقة وافصادؿة واألمـقة فألخبار وادقضقظات واحلؼائؼ وتزويد افـاس هبا بشؽؾ
يساظدهؿ ظذ تؽقيـ رأي صائب دم واؿعة مـ افقؿائع.
هل ـؾ افظروف وافعقامؾ افتل حتقط باإلكسان وحمصؾة ـاؾة افعقامؾ اخلارجقة افتل حتقط بحقاتف
وتمثر ؾقفا ،ويعتز اإلظالم أحد ادؼقمات األشاشقة فؾحػاظ ظذ افبقئة حقث يتقؿػ إجياد افقظل افبقئل
واـتساب ادعرؾة افالزمغ فتغقر االجتاهات وافـقايا كحق افؼضايا افبقئقة ظذ كؿق ادعؾقمات وكؼؾفا وظذ
اشتعداد اجلؿفقر كػسف ألن يؽقن أداة دم افتقظقة فـؼ افؼقؿ اجلديدة أو افدظقة فؾتخع ظـ شؾقـقات
خاضئة .
()1

إظالم ال يعز ظـ وجف كظر افؽاتب أو ادرشؾ ،بؼدر ما يعز ظـ أمهقة افؼضايا افبقئقة وأبعادها
وخطقرهتا وهق إظالم ذو تعبر مقضقظل بحقث يؼقم بطرح احلؼائؼ افبقئقة بغ اجلامهر .
()2

بلكف اشتخدام ـاؾة وشائؾ اإلظالم ادختؾػة فتقظقة األؾراد وتزويدهؿ بؽاؾة
ادعؾقمات افتل مـ صاهنا ادسامهة دم ادحاؾظة ظذ شالمة ادحقط افبقئل افذي يعقش ؾقف .
()3

اشتخدام ـاؾة وشائؾ اإلظالم ادؽتقبة وادرئقة وادسؿقظة دم إيصال ادعؾقمات
واحلؼائؼ واآلراء بؼضايا افبقئة إػ األؾراد واجلامظات دم ادجتؿع .
()4

رشافة تـؿقة افقظل افبقئل فدى اجلامهر وفدى صاكعل افؼرار مـ جفة أخرى ظـ
ضريؼ وشائؾ االتصال اجلامهر .
()5

اإلظالم افذي يسؾط افضقء ظذ ادشؽالت افبقئقة ويزيد معرؾة اجلامهر
ومعؾقماهتؿ ووظقفؿ هبا .
()6

فإلظالم افبقئل جمؿقظة مـ ادعاير و ادحددات األشاشقة و افتل كحرصها ؾقام يع:
 افشؿقل و افتؽامؾ دم ادعاجلة و افتغطقة اإلظالمقة اخلاصة بؼضايا افبقئة. جتـب اإلؽراق أو افتؽثقػ ادبارش ألكف يمدي إػ درجة مـ افتشبع واكرصاف اجلؿفقر ادستفدف. احلرص ظذ افدؿة و افتقازن دم ظرض افؼضايا افبقئقة. ظرض افـامذج اإلجيابقة وظدم االـتػاء بافسؾبقات ؾؼط .()7

هيدف اإلظالم افبقئل إػ أن يؽقن ضؿر ادجتؿع بلجقافف ادتعاؿبة والشقام ؿرع كاؿقس اخلطر فألؾراد
واجلامظات واحلؽقمات مـ أجؾ احلػاظ ظذ افبقئة ،وإؿامة افتقازن بغ افبقئة وافتـؿقة فؾقصقل إػ هنج
صحقح دم افتـؿقة ادتؽامؾة ادستدامة افتل تضع دم حسباهنا حاجات اجلؿفقر .وهتدف افصحاؾة افبقئقة
خاصة إػ حتؼقؼ أهداف ظامة وأخرى خاصة:
 .1تقظقة األؾراد واجلامظات افبؼية بادشؽالت افبقئقة ادمدية إػ اإلخالل بافتقازن افبقئل وتشخقصفا،
وظقامؾ افقؿاية مـ أخطارها وصقالً إػ ادامرشات افذاتقة وتداوهلا تؾؼائقاً حلػظ افبقئة ووؿايتفا.
 .2إصعار افسؾطات واهلقئات افقضـقة وافؼقمقة مـ أصحاب افؼرار بلمهقة ادعضؾة افبقئقة ،هبدف افعؿؾ
ظذ شـ افتؼيعات افقاؿقة فؾبقئة وإؿرار افتقازن بغ افتـؿقة وافبقئة.
 .3حتريؽ افرأي افعام ضد افؼضايا افبقئقة أو معفا ،وتقظقة افـاس حقل افؼضايا ادحؾقة وتبقان مدى
مشارـتفؿ هبا.
 .4معاجلة افؼضايا افبقئقة ادفؿة دم ادجتؿع وتؼديؿفا بشؽؾ مبسط وصامؾ حياـل رشائح ادجتؿع
ومتغراتف مجقعفا.
 .5هتقئة افػؽر دـاؿشة افؼضايا افبقئقة وجعؾ األؾراد ظـارص بـاء دم افبقئة.
 .6إظداد ادقاضـغ أؾراد ًا ومجاظات فتؼبؾ ؾؽرة تغقر افسؾقك افتؼؾقدي وتعديؾف إذا ـان مدمر ًا فؾبقئة
ومقاردها ،ورؾع وظقف بلمهقة تغقر هذا افسؾقك .ويتطؾب حتؼقؼ هذه األهداف تعبئة وشائؾ اإلظالم
بشؽؾ وطقػل بعقد ًا ظـ افتصـع وافـؿطقة اإلظالمقة بغقة افتلثر دم مشاظر افـاس واجتاهاهتؿ.

 .1تقؾر ادعؾقمات افصادؿة افقاضحة فؾؼراء ،وتشؿؾ هذه ادعؾقمات
  -1-1معؾقمات ظامة حيتاجفا اجلؿفقر افعام حقل افبقئة -2-1معؾقمات ظؿؾقة وؾـقة تؼدم فؾؿختصغ وادسموفغ وصـاع افؼرار  -3-1ادعؾقمات افعؾؿقة افسبقية وتؼدم إػ افسبقيغ ومـ أكقاظفا: معؾقمات بقئقة ظؾؿقة تتعؾؼ بافطبقعة وافقشط اجلغرادم. معؾقمات تؼيعقة تشؿؾ افؼقاكغ افـاطؿة فؾتعامؾ مع افبقئة. معؾقمات إدارية تتعؾؼ بادمشسات وادـظامت ادسموفة جزئق ًا أو ـؾق ًا ظـ ؿضايا افبقئة. معؾقمات ظـ افتجارب ،وحماوالت حؾ مشاـؾ افبقئة دم مستقيات خمتؾػة (حمؾقة ،إؿؾقؿقة ،ظربقة،ظادقة) .
()8

تعتز افصحاؾة أحد افقشائؾ افتل يؼاس هبا تطقر ادجتؿعات ،ويرى فركر صاحب كظرية "اكحسار
ادجتؿع افتؼؾقدي" ،أن افصحاؾة مـ أبرز افقشائؾ اإلظالمقة افتل يؼاس هبا تطقر أي جمتؿع ،ؾـسبة ظدد
افصحػ ادطبقظة فؽؾ أفػ مـ افسؽان ـاكت أحد معاير هذا افؼقاس .وتعتز افصحػ مـ افقشائؾ
اإلظالمقة ادفؿة خاصة وأن ضبؼة واشعة مـ ادجتؿع تستطقع امتالـفا ،ؾنن افعديد مـ اخلصائص افتل
متقزها جعؾتفا مـ افقشائؾ اإلظالمقة اهلامة ،ؾفل تـؼؾ األخبار وادعؾقمات ،وتؼرأ األحداث ظـ ؿرب.
أيت افصحػ ظذ رأس وشائؾ اإلظالم افتل اظتـت مـذ ؾسة مبؽرة بؿشؽالت وؿضايا افبقئة ،حقث
بدأت افصحاؾة مـذ اخلؿسقـقات مـ افؼرن افعؼيـ دم تغطقة أخبار افؽقارث افبقئقة افتل أصابت افعديد مـ
مـاضؼ دول افعامل ،ـام ؿدمت ادتابعات افتػسرية فؾعديد مـ احلقادث وافؽقارث ،ثؿ زاد هذا االهتامم فقبؾغ
ذروتف بتخصقص صػحات وأبقاب متخصصة دم صمون افبقئة ومعاجلة هذه افؼضايا بلصؽال ومستقيات
خمتؾػة ،ويرجع بروز ادضؿقن افبقئل بصقرة متزايدة دم افصحاؾة افعادقة وادحؾقة مؼاركة بقشائؾ اإلظالم
األخرى فعدة أشباب أمهفا:
ارتباط مقضقظات افبقئة ومشؽالهتا بافتعؼد وافتشابؽ ،ؾفل حتتاج إػ تػسر ورشح وتبسقط وهل
متغرات يؿؽـ فؾصحاؾة أن تقطػفا بشؽؾ أؾضؾ مـ اإلذاظة.
ضبقعة ادقضقظات افبقئقة وختصصفا ،وـذا اظتامدها ظذ مصطؾحات وأرؿام وإحصائقات ،مما
يػرض إظدادها بشؽؾ يـاشب اجلؿفقر ادتؾؼل وهذا ما جيعؾ ؾـ افتؼرير األكسب فؾـؼ دم افصحػ مع مثؾ
هذه ادقاضقع ( ،)9وظذ افرؽؿ مـ أن افصحاؾة افبقئقة مل تـتؼ بافؼدر افؽادم ،إال أن االهتامم افصحػل
بافؼضايا افبقئقة دم تزايد مستؿر وممرشات ذفؽ ظديدة:
ختصقص افصحػ فصػحة أشبقظقة ظـ افبقئة تـؼ ؾقفا افبحقث وافدراشات واألكشطة
وادؼوظات اخلاصة بافبقئة ،ـام تؼدم معؾقمات وحؼائؼ ظـ افبقئة.
تـاول ـبار افصحػقغ فؼضايا افبقئة دم أظؿدهتؿ وأبقاهبؿ افققمقة دم افعديد مـ ادؼاالت ،إضاؾة إػ
افتحؼقؼات افصحػقة.

تـاول افؽاريؽاتر فؾؼضايا افبقئقة خاصة ؾقؿ يتعؾؼ بافسؾقـقات افبقئقة.
اتساع كطاق افصحاؾة ادحؾقة واكتشارها ،ؾفل متثؾ جماال خصبا فتـاول ؿضايا افبقئة دم ادجتؿعات
ادحؾقة ،خاصة وأن ـؾ جمتؿع حمع فف شامتف افبقئقة ،ومـ ثؿ افؼضايا افبقئقة اخلاصة بف.
إن افصحػقة افققمقة افقحقدة دم اجلزائر افتل ختصص صػحة أشبقظقة فؾبقئة هـل افصباح " ،احلديثة
افـشلة وادحدودة افتقزيع ،مقاضقعفا حمؾقة وظادقة ظامة ،وهل ترـز ظذ ادعؾقمات ادبسطة اهلادؾة إػ
افتقظقة افبقئقة .أما افصػحة افبقئقة األشبقظقة افتـل
طفرت فثالث شـقات دم جريدة افؼوق ،ؾؼد تقؿػت ظذ افرؽؿ مـ أهنا تطرؿت خالل صدورها
إػ مقاضقع هامة بدأت بافـػايات ادـزفقة وادقاه افؼذرة واالظتداء ظؾـك ادساحات اخلرضاء ووصؾت إػ
ـشػ بعض ادخافػات افبقئقة افؽبرة
ؽر أن افبقئة تبؼك مقضقظا مطروحا دم افصحاؾة اجلزائريـة ظؾـك مسـتقى افصػحات ادحؾقة
وادـقظات وافتحؼقؼات ،ظذ افرؽؿ مـ ظدم ختصقص صػحات خاصة هلا .ويليت افتؾقث افصـاظل وتؾقث
افبحر وافشقاضئ دم ضؾقعة اهتامم اإلظـالم افبقئـل اجلزائري ،تؾقف افـػايات افصؾبة و افؽقارث وافتصحر
وافصحة افبقئقة.
وتتؿقز صحقػة افقضـ ( )Watan-Elافتل تصدر بافػركسقة بتغطقة معؿؼة فؼضـايا افبقئـة خاصة
تؾؽ ادرتبطة بادعاهدات وادممترات افبقئقة افدوفقـة .ومــ ضـؿـ افصـحػ اجلزائرية افصادرة بافعربقة،
تزز "اخلز" وهل األـثر اكتشارا ،بتغطقاهتـا ادتقاصـؾة
دقاضقع افبقئة ،مـ خالل األخبار وافتحؼقؼات افتل يتقالها حمرر متخصـص .وتؽـاد افبقئة تؽقن
مقضقظا يقمقا دم جريدة "اخلز" إذ ؿام ادحرر افبقئل ـريؿ ـايل بتحؼقؼات مقداكقة ظـ تؾقث افساحؾ بؿقاه
افرصف ؽر ادعاجلة وؾضالت افسػـ ورسؿة مرجـان
مـطؼة افؼافة واشتـزاف افثروة افغابقة ،إػ جاكب افتحؼقؼات ظـ ادشاـؾ تغطل جريدة اخلز" بشؽؾ
مؽثػ كشاضات وزارة افبقئة وهتقئة اإلؿؾقؿ و افالؾت أن اهتامم وـافة األكباء اجلزائرية بادقاضقع افبقئة ؿد
تزايد ممخرا .
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االشتعاكة بادساجد فتؽريس وؽرس افثؼاؾة افبقئقة دم أوشاط ادجتؿع ،إذ بادرت افقزارة دم هذا
اإلضار بقضع دفقؾ فؾؿساجد و تقزيعف حيتقى افدفقؾ ظذ  125صػحة مـ احلجؿ افصغر حتت ظـقان
"دور ادسجد دم افسبقة افبقئقة "و بف أربعة حماور رئقسة تشؿؾ افسبقة افبقئقة دم اإلشالم و دور اإلمام دم افسبقة
افبقئقة و ادجاالت افؽزى فؾسبقة افبقئقة باإلضاؾة إػ جمؿقظة دروس ،و خطب دم افسبقة افبقئقة ،افؽتقب مـ
تلفقػ "ظامر حمجقيب "و هق مػتش مرـزي بقزارة افشمون افديـقة و األوؿاف.
هذا ادـتقج جاء بعد دراشة معؿؼة تؿ ؾقفا حتديد اآليات افؼرآكقة افتل تقضح االهتامم بافبقئقة.
و تتؿثؾ ادرحؾة افثاكقة دم جمال افتعاون مع مديرية األوؿاف إظالم هذه اجلفة بؽؾ افـشاضات افبقئقة
افتل تؼقم هبا ادديرية حتك يؽقن هـاك تقاصؾ بغ افطرؾغ فؾقصقل إػ حتؼقؼ األهداف ادـشقدة
فؾتثؼقػ .
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أـد هذا األخر ظذ احلؼ دم اإلظالم افبقئل
ظذ افرؽؿ مـ
افػراغ افؽبر دم جمال تـظقؿ حؼ اإلظالم دم ادقاد افبقئقة و رؽؿ االكتظار افطقيؾ فصدور ؿاكقن 11-13
وافتطؾعات افتل صاحبتف مـ أجؾ اشتؽامل افـؼائص افتل ظرؾفا افؼاكقن  13-83ادتعؾؼ بحامية افبقئة ،إال
أكف مل يؽرس افؽثر مـ األحؽام افتل وردت دم مسقدة مؼوظف و افتل حددت بدؿة ادقضقظات و افقثائؼ
افتل يؿؽـ االضالع ظؾقفا ،و احلاالت افتل تؾتزم ؾقفا اإلدارة بنظالم اجلؿفقر بصػة اكػرادية ،واإلجراءات
ادتطؾبة فؾحصقل ظذ افبقاكات ادتعؾؼة بافبقئة .ـام مل يتبـ ؿاكقن محاية افبقئة  11-13افطعـ افؼضائل افذي
ورد دم مؼوظف دم حافة رؾض اإلدارة إظالم اجلؿفقر ،وبذفؽ يعد ظدم تؽريس هذا افطعـ ختؾ ظـ تقؾر
ضامن حؼقؼل يؾزم اإلدارة ظذ تغقر ذهـقتفا و ممارشتفا ،ـام أؽػؾ ؿاكقن محاية افبقئة اجلديد افـص ظذ احلؼ
دم اإلظالم ظـ أثار افـػايات و آفقات اإلكؼاذ افتل وردت دم مسقدة مؼوظف.

وكص ؿاكقن  11-13ظذ أكف مـ حؼ ادقاضـغ احلصقل ظذ ادعؾقمات ادتعؾؼة باألخطار افتل
يتعرض هلا دم بعض ادـاضؼ و ـذا تدابر احلامية افتل ختصفؿ ،و يطقؼ هذا احلؼ ظذ األخطار افتؽـقفقجقة و
األخطار افطبقعقة ادتقؿعة ،و ترك فؾتـظقؿ حتديد ـقػقة ممارشة هذا احلؼ.
و ادالحظ أكف ورد تضققؼ فؾحؼ دم اإلظالم حقل ادخاضر افؽزى افطبقعقة أو افتؽـقفقجقة ظذ
ادستقيغ ،يتؿثؾ ادستقى األول دم حرص هذا احلؼ ظذ ادقاضـغ ؾؼط ،أي فألصخاص افذيـ حيؿؾقن
اجلـسقة اجلزائرية .وهق ظؽس ما كص ظؾقف مؼوع هذا افؼاكقن دم مجقع احلاالت األخرى افتل تؿ اشتخدام
ؾقفا مصطؾح األصخاص ،و يتؿثؾ ادستقى افثاين دم تضققؼ هذا احلؼ و ؿرصه ظؾ ادقاضـغ افذيـ يؼطـقن
ادـاضؼ افتل تتقاجد ؾقفا مصادر ادخاضر افؽزى شقاء افطبقعقة أو افتؽـقفقجقة ،و بذفؽ ال جيقز مثال
دقاضـ ال يؼقؿ بؿـطؼة معرضة دخاضر ـزى دـشلة ما إن يطافب بحؼف ظـ هذه ادخاضر.
و دا أخذ ؿاكقن  11-13مـ ـؾ هذه األحؽام ادػصؾة افتل وردت دم مؼوظف و افتل تـظؿ احلؼ دم
اإلظالم جاءت افـصقص افتؼيعقة مؼتضقة ومعطؾة بػعؾ اإلحافة ظذ افتـظقؿ فبقان ـقػقة ممارشة احلؼ دم
اإلظالم واالضالع ،إذ أكف بافرؽؿ مـ كص ؿاكقن اإلحافة ظذ افتـظقؿ فبقان ـقػقة ممارشة احلؼ دم اإلظالم
واالضالع ،إذ أكف بافرؽؿ مـ كص ؿاكقن افبقئة ظذ حؼ ـؾ صخص ضبقعل أو معـقي احلصقل ظذ
ادعؾقمات ادتعؾؼة باحلافة افبقئقة مـ اهلقئات افرشؿقة ،إال أكف حيقؾ ظذ افتـظقؿ – افذي مل يصدر – فبقان
ـقػقات اإلبالغ .
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هذه افعؿؾقة متعؾؼة باألفعاب افرياضقة افبقئقة األوػ افصقػقة ،افتل اكطؾؼت دم صفر متقز  2115دم
ثالث واليات كؿقذجقة (اجلزائر ،ظـابة ،مستغاكؿ) برظاية وزارة هتقئة اإلؿؾقؿ و افبقئقة باإلرشاك مع وزارة
افشباب و افرياضة.
إضالق هذه األفعاب ،وضع حتت صعار " افرياضة دم خدمة افبقئة " و هل إجابة ظذ االشساتقجقةافقضـقة حلامية و صقاكة افبقئة و هذا دم إضار ظؿؾقة افسبقة افبقئقة فؾجامظات بشؽؾ ظام و ذفؽ بؿقجب إؿرار
ظؼ شـقات مـ أجؾ افتـؿقة مستدامة  2114/2115و هذا اإلظالن مقجف كحق '' افتحسقس بافبقئة و
تطبقؼ افرياضة مـ ضرف افؽؾ ،و فؽـ أيضا مـ أجؾ خؾؼ افبفجة دم صقاضئ اجلزائرية ".

حتتقي افعؿؾقة ظذ جمؿقظة أكشطة رياضقة و حتسقسقة بقئقة ترـز بشؽؾ ـبر ظذ األكشطة افرياضقة
افغر مؾقثة بدون هقؽؾة ضخؿة تـادي باجلفقد افؽبرة افػزيائقة فؾؿشارـغ .و دم بركامج هذه األفعاب
كجدها مرتبطة بافتحديد بافؽرة افطائرة اخلاصة بافشقاضئ ،افسباحة و افغقص ،بافـظر إػ أكشطة افتحسقس
افبقئل.
اإلظالم حقل خمتؾػ أكشطة افقزارة.إثبات حتؾقؾ ماء االشتحامم.مجع و ؾرز افـػايات ،تـظقػ افشقاضئ.ظرض و وضع مؾصؼات و مطقيات مـ أجؾ ترشقخ فدى ادصطاؾغ ؾؽرة أمهقة احسام افبقئة .()13

تؿ إبرام االتػاق بغ مصافح افبقئة و افؽشاؾة اإلشالمقة تـص ظذ افتعاون بغ افطرؾغ دم ادجال
افبقئل مـ خالل إكشاء افـقادي ادتخصصة دم جمال محاية افبقئة و مؽاؾحة افتؾقث ،و تـظقؿ ظؿؾقات افتطقع
فتـظقػ افشقارع و افشقاضئ و هذا فؾقصقل إػ تؽريس مبدأ افتطقع حلامية افبقئة مـ مجقع أصؽال افتؾقث
افتل ؿد تطاهلا ،و تؽثقػ اجلفقد بغ خمتؾػ األضراف ادعـقة بحامية افبقئة و افػاظؾغ دم هذا ادجال مـ جفة
وخمتؾػ ؾئات ادجتؿع.
وفؼد ـان فؾؽشاؾة اإلشالمقة اجلزائرية دور حتسقيس وإظالمل بقئل حقث صارك حقايل  121ـشاف
مـ ـؾ واليات اجلزائر دم ذفؽ.
ودم هذا االتػاق ادزم بغ افطرؾغ تؿ افـص ظذ افتعاون بغ افطرؾغ دم ادجال افبقئل مـ خالل
إكشاء افـقادي اخلرضاء ادتخصصة دم جمال محاية افبقئة و مؽاؾحة افتؾقث افبقئل ،وتـظقؿ ظؿؾقات افتطقع
فتـظقػ افشقارع وافشقاضئ وهذا فؾقصقل إػ تؽريس مبدأ افتطقع حلامية افبقئة (.)14
بافـظر إػ افدور ادحقري و افثؼؾ افذي متثؾف هذه افػئة و احلرـقة افتل تتؿتع هبا رشـائفؿ افتثؼقػ و
اإلظالم افبقئل واالشتػادة مـ مسامهتفؿ احلققية.
•إظداد كؼيات ووثائؼ إظالمقة شؿعقة برصية و مؽتقبة مع ضامن تقزيعفا ظذ ادقاضـغ مـ بقـفا
بعض ادجالت مثؾ افؼرص ادضغقط حقل افؼقاظد و افؼقاكغ ادتعؾؼة بحامية افبقئة.

•تـظقؿ فؼاءات إظالمقة و حتسقسقة مع خمتؾػ افؼائح االجتامظقة و خاصة ؾئة افشباب:
مممتر وزراء افبقئة األؾارؿة  2118افذي اكعؼد باجلزائر بؿشارـة أربعغ وزيرا و اهلدف مـف اؿساحؿقاكغ مقحدة ؾقام يتعؾؼ بافتغرات ادـاخقة دا بعد  2112و بعد يقمغ مـ احلقار و افتشاور صادق ظذ بقان
اجلزائر.
مؾتؼك افدويل بجامعة ؿادة حقل افتـقع افبققفقجل كظؿتف ـؾقة افعؾقم و اهلـدشة جلامعة  8إيار 1945بؼادة بداية مـ صفر ـاكقن األول  2118جرى ظذ صؽؾ ورصات يعافج ادقاضقع افتافقة:
*افتـقع افبققفقجل.
*افعالؿة بغ افبقئة و ادحاؾظة ظذ األصـاف احلقة.
*تسقر ادـاضؼ افرضبة و ادحاؾظة ظؾقفا مع افتلـقد ظذ افتدهقر افذي حيقط هبذه افػضاءات احلقة.
تؿ إضالؿفا بافتـسقؼ مع وزاريت هتقئة اإلؿؾقؿ و افبقئة و وزارة افتؽقيـ ادفـل ،و ؿد تؿ ؾتح ختصصات
تدرس ظذ مستقى مراـز افتؽقيـ ادفـل فؾحصقل ظذ صفادة تؼـل شامل بغرض افتثؼقػ دم افقشط ادفـل
و هل تسقر افـػايات ،الؿتصاد ادقاه ،افبقئة و افـظاؾة.
كجد مـ بغ ادعارض افتل تؿ تـظقؿفا باجلزائر:
ادعرض اإليؽقفقجل حلضرة افؼافة بافـعامة .2118افصافقن األول اجلزائري األداين فؾبقئة و افذي كظؿ باجلزائر افعاصؿة ددة ثالثة أيام بؿشارـة حقايل 31ممشسة وضـقة و  61ممشسة أداكقة خمتصة بافبقئة ،وؿد تؿ تـظقؿف مـ ضرف افػرؿة اجلزائرية األداكقة
فؾتجارة و افصـاظة بافتعاون مع افقـافة األداكقة فؾؼاـة (.)GTZ
افصافقن افثاين اجلزائري األداين حقل افبقئة  2111احتضـتف وزارة افثؼاؾة و هذا مـ  22إػ24تؼيـ افثاين . 2111
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مـذ ظام  1999طفر بركاجمان إذاظقان خمتصان بافبقئة دم اجلزائر ،ظذ ادسـتقيغ ادحع وافقضـل ،ؾػل
افؼـاة افقضـقة األوػ ؿدم أمحد مؾحـة بركاجمـا بعــقان "افبقئـة وادحقط" ومدتف مخسقن دؿقؼة وؿد ؾتح
افزكامج ،مؾػات شاخـة مـفا تؾقث افشـقاضئ وادقاه بافـػايات افصؾبة ،وافتصحر ومقاه افرصف .اما
افزكامج اإلذاظل افثاين ،افـذي تعده وتؼدمف "ؾتقحة افؼع "ظذ ؿـاة إذاظقة حمؾقة باجلـقب اجلزائـري
بعــقان "افعـامل األخرض " ،وهق ظذ صؽؾ جمؾة مسؿقظة مدهتا مخسة ومخسقن دؿقؼة حتـقي ؾؼـرات
األخبار وافتحؼقؼات وادـقظات وافرشائؾ ومـذ ظام  2114بدأت اإلذاظة افثؼاؾقة اجلزائرية ببث بركامج
أشبقظل كاجح بعـقان " افبقئة و احلقاة" مساء ـؾ أحـد و يتؿحـقر حمتـقى افزكامج حقل ادحؿقات
وافتـقع افبققفقجل وافتؾقث افصـاظل ،ـؿـا يضـؿ األخبـار وافتحؼقؼات و ادؼابالت وادعؾقمات افبقئقة
ادختؾػة.
وجتدر اإلصارة إػ وجقد بركامج بقئل ظذ مستقى ـؾ اإلذاظات اجلفقريـة اجلزائريـة تؼريبا ظذ
ؽرار إذاظة ؿسـطقـة و ظـابة و وهران وؽرها ،أما ؾقام خيص افتؾػزيقن اجلزائري ،ؾفق بدوره يؼدم بغ احلغ
و األخر مقاضـقع بقئقـة تساوح بغ األخبار وافتحؼقؼات وادعؾقمات ،دم إضار برامج خاصـة أو مــ خـالل
افتغطقات اإلخبارية ؽر أهنا تبؼك ؽر ـاؾقة وحتتاج إػ ادزيد مــ افتعؿـؼ وــذا االشتؿرارية دم افطرح
وفقس دم إضار ادـاشبات وافؽقارث افبقئقة ؾؼط
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إن هدف اإلظالم افبقئل تقظقة اجلامهر وأصحاب افؼرار ظذ أمهقة احلػـاظ ظؾـك افبقئة افطبقعقة
وإدارة مقاردها بتقازن ،مـ خالل افتعامؾ افشخيص افسؾقؿ فألؾـراد وادجؿقظات مع ادحقط افطبقعل،
ودمج االظتبار افبقئل دم اخلطط افتـؿقية افؼقمقـة ،ؽر أن افؼرارات افؽزى افتل حتدد مصر افبقئة هل تؾؽ
افتل تبؼـك ؾـل يـد افسـؾطة ادرـزية ،و مـ هـا ؾنن تقظقة اجلامهر ال تتقؿػ ظـد جمرد حثفؿ ظذ افعؿؾ
افػردي ،بؾ تتجاوز ذفؽ إػ تزويدهؿ بادعرؾة وافدواؾع فتشؽقؾ رأي ظـام حيتـرم ادـظقمـة افبقئقة ويضغط
ظذ أصحاب افؼرار الظتامد خطط تـؿقة متؽامؾة تلخذ بعغ االظتبار.
واإلظالم افبقئل يعد حؾؼة أشاشقة فبؾقرة وتشؽقؾ افقظل حقال ؿضايا افبقئة ومشؽالهتا ،فؽـ جيب
أن تتضاؾر اجلفقد بداية مـ افسبقة و افتعؾقؿ افبقئل ،وصقال إفـك وشـائؾ اإلظالم اجلامهرية حتك يؿؽـ دم
األخر بؾقغ افغايات و األهداف ادـشقدة وحتؼقؼ شبؾ افرصاد وافقظل افبقئل.
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