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 مقدمة:
 تتتتم أهتتتتم  وأ تتتتع ا، امجدةتتتتدامنظتتتتئم ام تتتتئم    ئم تتتتهتإ ،استتتتت قضا ا تتتتئةئ امعةصتتتت  ام  ئ تتتتض 

ع ا ام ئم   ام شتضك ع م امكض  األض ة  أ ت قامقل ازدادو امق ئةئ امت  ة ئن   نهئ ام ئمم امةوم، 

عشتك  ستلع  هةهتئ،  تم اتت  استتلتمئ امستةر مل تواضد  مأسهم اإلنستئ هدد  و لوق ، وذمك عند ئ 

دائمتتئ امتلتتون ع نواعتتئ ام اتل تت  علتت  امعةصتت  ئامائطصتت  اتجئههتتامعةصةتت  و  ئضستتتئ  وذمتتك نتةجتت   ،وا 

تت  ثقتئضا ك  ام جت  تئا ام تنئعة  وامنئ ةت ،   تئ ةض  وهو  ئ ت ئن   نئ دام تزاة  امنشئط ام نئع

 امعةص . ضام ة  وعنئ  ئض  عل  امكئصنئا 

و تتز زةتتئد  ام تتلوط ايجت ئعةتت  وايات تتئدة  علتت  امعةصتت  وعنئ تتضهئ اتتت  نهئةتتئا امقتتضم 

ام شتتتضةم وعتتتداةئا امقتتتضم اموا تتتد وام شتتتضةم، علتتت  ام ستتتتو  اإلالة تتت ، وععتتتض وطننتتتئ ام ضعتتت  وهتتت  

د وامج ئعتتتئا اماعتتتتض  وامدضاةتتتت  امكئهةتتتتتئم ام تتتئمم عشتتتتك  عتتتتئم، ازدادا ام ئجتتت  إمتتتت  إكستتتتئ  األهتتتتضا

شكئمةئا امعةص ، وههم ام تا  امت قةضة  ام تعئدم  عةم اإلنسئم وعةصتتئ،  ع نئ ض و كونئا وا ئةئ وا 

وتقتتدةض اة تت  ام كونتتئا امعةصتت  األسئستتة  ام  ةطتت ، وامت تتضو علتت  ام شتتئك  واإلشتتكئمةئا امعةصةتت ، 

واوع ه  امكتواضن امعةصةت  أو ذاا ام تل  اعت  واوعهتئ وامتدض  عل   لهئ و نز  دوقهئ، وتجن  ام

و تتئ ةتضتتت  علةهتتئ  تتم أز تتئا اجت ئعةتت  أو اات تتئدة ، أو سةئستتة  هتت  ع تت  األ ةتتئم  و تتم هنتتئ 

تتت ت   ه تت  امتوعةتت  امعةصةتت  هتت  تلةةتتض ستتلوكةئا األهتتضاد وطضةقتت  ت تتئ لهم  تتز امعةصتت  امتتت  ة ةشتتوم 

 علةهئ.

، عجتتت  ععتتتضوز  تتتئ ةستتت   هتتت  أوااتتتض امقتتتضم ام ئ تتت   تتت  عهتتتئو تتتئ متتتا إمةتتتئ امعةصتتت  ثإم  تتتئ 

 تتت و ةو ةتتت  و جتتتتا  وام ستتت وع   تتتمعتتتئإلعتم امعةصتتت  عوستتتئصلئ ام اتل تتت ، ام قتتتضو   وام ضصةتتت  



عئ تت  و تا  تت  وانتتواا إذاعةتت  وتل زةونةتت ، وهتتو  تتم أهتتم اموستتئص  امتتت  تل تت  دوضا هئ تتئ هتت  

امعةصت   اتجتئ  تواطم عواجعئتتئ و ستيومةئتئ عق ئةئ امعةص  و شكتتهئ، وت  ةق شت وض ام تن ة  اموع 

 ، ائ تت  ع تتد تزاةتتد ام تتلوط ايجت ئعةتت  وايات تتئدة  وامسةئستتة  نشتتض   تتئهةم امتن ةتت  ام ستتتدا و 

علتت  امعةصتت  و كونئتهتتئ وعنئ تتضهئ وتزاةتتد  ئجتت  ام جت  تتئا إمتت  األاعتتئض امعةصةتت  و  ضهتت  تتت قةضاا 

اةتتت  علتتت  األو تتتئع ايجت ئعةتتت  وايات تتتئدة   امكتتتواضن و تتتوادن امتلتتتون امعةصتتت  وامتلةتتتضاا ام نئ

واإلعتتتم امعةصتت  تا تت  جدةتتد هتت   جتتئ  اإلعتتتم، عتتدأ ةن تتو  تتز  طلتتز امستتع ةنةئا، وعئم تتعط 

،  ةتن أكتد علت  ام تق هت  2791  عتئم استتوكهومم نذ ان قئد ام تيت ض امتدوم ، امتذن ان قتد هت   

  هتت  أم ة تتضو األنعتتئ  وام  لو تتئا اإلعتتتم امعةصتت  عئعتعتتئض   تتق كتت  إنستتئم دوم ت ةةتتز أو ت ضاتت

، هتت  تو تتةئتهئ أة تتئ، 2771  عتتئم وضةتتودن جتتئنةض وام ت لقتت  عئم قتتئصق امعةصةتت   قتتم أكتتد  تتيت ض  

 عل  أه ة  وسئص  اإلعتم ه  امتضوةج مق ئةئ امعةص  و  ئةتهئ  م كئه   ظئهض امتدهوض.

جت  م شتكتا امتلتون وامكتواضن األجهز  اإلعت ةت  ام اتل ت  عئمق تئةئ امعةصةت  نتةوزاد اهت ئم 

امعةصة  امتت  طتضأا هت  هتتض  امستع ةنةئا وامق ئنةنةتئا،  قت  ت طتم نئالت  امتن ط  أ وكوكئنتدة   هت  

 ، وان جتتتتئض عصتتتتض امتتتتن ط هتتتت  التتتتةج  ئدقتتتت  ام  ئعتتتت  امنتتتتوون هتتتت   قتتتتضن  تتتتئن ينتتتتد ، و 2791عتتتتئم 

 ... إمخ.2711  عئم ، وان جئض ام  ئع  امنوون امسوهةةت   تشةضنوعة 2797  عئم  كسةكو 

امتللتت  وامتا ةتتو  تتم  تتد  ام شتتكتا امعةصةتت   ثمةتتئا تتم  ثمةتت واتتد أ تتعع اإلعتتتم امعةصتت  

كسئ وأ د ام قو ئا ه  ام  ئظ عل  امعةص ، ام عن  عل  إةجئد اموع  امعةص  و  ام  ضهت  ونقلهتئ،  ا 

عت    هتئ هت  امتوعةت  ملت ئ استت داد وعل  إدضاك امعشضة  ماطوض  ام عن ع نئ ض امعةص  ام اتل ت  و 



 ايعت تئدو  ئ، أو امتدعو  ملتالت  عتم ستلوكةئا  تئض  عهتمنشض امقةم امجدةد  امائ   ع  ئة  امعةصت 

 عل  عضا ج  دةق  ملعةص .

و  تت وم اإلعتتتم امعةصتت  هتت  هتتذا ام تتدد، هتتو أم ةتنتتئو  امكئتتت  ام وا تتةز امتتت  تاتت  

وا تةز  ات ت  جدةتد  تتطلت   تئع ت  امعةص  و تئ ةت لتق عهتئ  تم اعتعتئضاا ائ ت  عئم قتئ ،  تم  

مل  لو تتتتئا ام تتتت ة   و  ضهتتتت  مل  تتتتئدض واأل تتتتدان وامت عةتتتتض، وايطتتتتتع علتتتت  تضكةتتتت  وع تتتت  

الة ةتتتئ و  لةتتتئ، وايطتتتتع علتتت  ام  ئهتتتداا امعةصةتتت  و تئع تتت   ام نظ تتتئا وامعتتتضا ج امعةصةتتت  عئم ةتتتئ وا 

امنتتتتتئ  وامج  ةتتتتتئا األهلةتتتتت  تطوضاتهتتتتتئ و تئع تتتتت  تقتتتتتئضةض امعةصتتتتت  مت لةتتتتت  امتطتتتتتوضاا و قئضنتتتتت  ثضا  

 وام يسسئا امضس ة  وامهةصئا امدومة .

متتدا كئنتتا امكتئعتتئا  امتتوطن ،وهتت  امجزاصتتض ة تتد ايعتتتم امعةصتت  ظتتئهض   دةقتت  هتت  ايعتتتم 

 وانتشتتئض امن ئةتتئا وازدةتتئد امستتكئماي ام تطتتوض ام تتنئع   وغةتتض  كق تت ، تتو  امعةصتت  عستتةط  

انجتتتتضاو امتضعتتتت   وظهتتتتوض ظتتتتئهض أد  امتتتت  تلتتتتون امهتتتتوا   امستتتتةئضاا،عتتتتدد  وكتتتتذا ازدةتتتتئدع نواعهتتتتئ 

 تتتم اعتتت  وستتتئص  ايعتتتتم  و و تتتوعة  داةقتتت   ئمجتتت   قةقةتتت  واا ةتتت    ةتطلتتت  تتتئ وهتتتو وامت تتت ض،

 .وام ضصة سوا  ام كتوع  او ام س وع   أنواعهئ،عئاتتو 

ك تتئ   وام ضاستتةم امتن ةذةتتهتت  ام دةتتد  تتم امقتتوانةم  اإلعتتتم،واتتد تطتتضق ام شتتضع امجزاصتتضن امتت  

او هتتت  ام ضستتتوم  ام ستتتتدا  .امتن ةتتت   إطتتتئضام ت لتتتق عئمعةصتتت  هتتت   23-30هتتتو ام تتتئ  هتتت  اتتتئنوم 

 271-31 امتن ةتذناو هت  ام ضستوم  ،وام تواطمام نظم مل تاتئا عتةم اإلداض   202-11 امتن ةذن

م  ئةت  امعةصت  هت  امجزاصض...امت  غةتض دمتك  ام نشصئا ام  ن  امدن ة عط امتنظةم ام طعق عل  



عتتتئم ق هتتت  ايعتتتتم  ومتتتو  تتت نةئ امجزاصتتتضن، تتتم امن تتتو  امقئنونةتتت  امتتتت  ة تتتتضو هةهتتتئ ام شتتتضع 

 .وام  ئظ علةهئ م وسئص    ئة  امعةص   كوسةل  امعةص ،

 جت تتز  تتتوازم  اتتئدض  وغعلتتم كتتئم ايعتتتم امعةصتت  ة تعتتض  تتم أدواا امتلةةتتض ام وجتتئ ن تتو ا  و 

 ةتت   هتتئضاا عئ تت  امنتتئ ة و تن ةتت  شتت وضهم علتت  امت ئعتت   تتز عةصتتتئ عشتتك  إةجتتئع   تتم اتتت  تن

عئم سيومة   ةئ  عةصتهم   ئ ةكوم سععئ ه  تلةةض  قةق  ه  سلوكهم تجئ  امعةصت   تم اتت  وعت  

متتكة ذمتت  إةت تتض  هتت  ستتعة  امو تتو   إي أنتتئمألهتتضاد  تتت ذا ن تتعئطاعل تت  و إضاد   تتض  مت قةتتق 

امتتتت  ت تنتتز أ ةئنتتتئ عتتم تقتتتدةم  عتتئإلداض  متت  ام دةتتتد  تتم امقةتتتود و ام قعتتئا ة ائ تتت  تلتتك ام ت لقتتت إ

هتتتتضاد ام تتتتتئدةةم او األام  لو تتتتئا امعةصةتتتت  امتتتت  األطتتتتضاو امتتتتت  تضةتتتتد ام  تتتتو  امةهتتتتئة ستتتتوا   تتتتم 

 و  م ام   ةةم منشضهئ  م ات  وسئص  اعت هم.أام يسسئا ة 

  تم اتت  اعتضاز وامعةصت ،وتعدو أه ة  ام و وع ه  تو ةع ام تا  امت  تضعط عةم ايعتم 

اهتم اموستئص   أ تد أ تعع ذا وام  تئظ علةهتئ،امدوض امدن ةقوم عئ ايعتم امعةصت  هت    ئةت  امعةصت  

وعنتتتئ     هتتتئ،ملت ئعتتت   ونقلهتتتئ ملج هتتتوضام ستتتئص  امعةصةتتت   وامت تتتض  مكتتت ملت ضةتتتو  وامطتتتضق ام  ئمتتت 

 قض هةهتتئوةتي ةو ةتتئ  وةت ئ تت    هتئينستئم امتت  ة تتةي هةهتئ ا امعةصةتت  وستتلة   اتجتئ جدةتد   ستلوكةئا

 .وتاضةعهئد ئضهئ  ونهئةتئ ه  ست تهئ،هئم ست تئ ه   و م قم وةت قض عهئ،

 ام جتئيا،شتت   انسئن  ه  م دوض عئمغ األه ة  ه  نجئح أن جهد  مإلعتموي ةا    ئ 

ة تتئض   ام ت تتدد ،امعةصتت  عوستتئصلئ  هتتئإلعتم ،وت زةتتز  امعةصتت و  ئةتت  امعةصتت   تتم اتتت  نشتتض امتتوع  

 ،وايهت تتتتئمام  ضهتتتت   وتققتتتتة هم وتوستتتتةز داصتتتتض  وتنتتتتوةض امنتتتتئ  ام  لو تتتت هتتتت  إة تتتتئ  دوضا  ئستتتت ئ 

 ام  لو  . وسضع  نق  وسئص  ايت ئ وض ا و ئ  ز تط



ةج لنتتئ نتوجتتئ امتت   وهتتو  تئ علةهتتئ، ودضجتت  تت قةض عئإلنستتئم  وعتاتهتتئ امكعةتض م أه ةت  امعةصتت  إ

  امواتتا ام تتئم  ملت ضةتتو ع اتتئطض ي غنتت  عنتتئ هتت أ تتععن ذامتت امعةصتت ،عتتتم إلدضاستت   و تتوع ا

 هةهتئ،عتم عةصتتئ امتت  ة تةي  ةطلت    لو تئام أمدةئ ام ق هت   أ ععهك  شا   امعةص .تلون 

 تت  ومتتو  اينستئم،نتئ  تق  تتم  قتوق أمك ةنظتض ام قهتئ  امتت  ام تق هت  ايعتتم امعةصتت  علت  ذومت

 امعةصت .كعةض علت   ةضت قانئ مة  هةنئ ام  و  عل  هد  ام  لو ئا  م ع   امجهئا امت  مهئ 

ام ستكضة  علت  ستعة  ام قتئ   تم اجت  امتتزود ع  لو تئا عتم األستل    ام يسستئاهلو ضج نئ ام  

 امتتتت  تقتتتوم عهتتتئ  تتتم  تتتةم امتتت  ااتتتض،او هتتت  ام نتتتئوضاا ام ستتتكضة   ام تتتضو ،امتتتت  تستتتت  لهئ هتتت  

ام  تتئظ هتتئم دمتتك اتتد ة تتطدم أ ةئنتتئ عضه تتهئ ع جتت   امعةصتت ،علتت   ت قةضهتتئ تتد   وايست ستتئض عتتم

 مك.ض ذةعل  ايسضاض ام سكضة   قت او غ

و تتئ مألهتتضاد  تتئ مألهتتضاد  تتم  قتتوق   نعتتةم عدضاستت  هتتذا ام و تتوع،  تتت   نقتتوم أم نتتئك أقض مذمتت

عتضاز امطتضق تم واجعتئا هت  ستعة  ام  تو  علت  ام  لو ت  امعةصةت ،  علةهم  واإلجتضا اا امك ةلت  وا 

   لو ئا.امت  ةست  لهئ اإلعتم امعةص  ه  ام  و  عل  ام

 امعةصتت  واإلعتتتم امجزاصتتض،ام ت لقتت  عشتتيوم امعةصتت  ع تت ئ عئ تت  هتت   امع تتون التت ك تتئ كئنتتا 

ستتهئ ئ  نتتتئ هتت  اقتتتضا  إ امدضاستت ،  ذجتتضا  هتتتإمتتت  إ نتتئ تتتم عتتةم األستتتعئ  امتتت  ده تن ائ تت ،ع تت   

 .اموطنة ض ةد ام كتع  

 أسئستةتةم.  جتزصةتةم تنئومتئ هت اضت ةنتئ ام و توع،عل    ئمم هتدا  وع د واوهنئ األاةض،وه  

ووستتتتئصلئ امتتتتت   و  هو تتتتئ واعتتتتضاز   ةزاتتتتتئعتتتتتم امعةصتتتت  تت لتتتتق امجزصةتتتت  األومتتتت  ع ئهةتتتت  اإل  ةتتتتن



مئ سوا  عل  ام ستو  امتدوم   وامتكضة  امقئنون  ،واهم أهداهئه  سعة  ت قةق غئةتئ.  ةست  لهئ

 أن ه  امجزاصض. امداال ،عل  ام ستو   أو واإلالة  ،

صةتت  امقئنةتت  إمتت   تتد  هئعلةتت  اإلعتتتم امعةصتت  وذمتتك  تتم اتتت  إعتتضاز امجز  تاتت هتت   تتةم 

امتتدوض ام  لتت  مإلعتتتم امعةصتت ، كة ةتت  امو تتو  إمتت  ام  لو تت  امعةصةتت ، إجتتضا اا إعتتتم ام تتواطنةم 

 .تواجئ هذا امنوع  م اإلعتم امت  وام قعئاوأاةضا إم  امقةود  امعةص ،عق ئةئ 

كتتوم هتتذا امع تتن إجئعتت  عنهتتئ، هتت  إشتتكئمة  ضصةستتة  وم تت  أهتتم إشتتكئمة  ةت تتع متت   تتم أم ة

 ؟وام  ئهظ  علةهئ امعةص  د   سئه   ايعتم امعةص  ه    ئة    ئ :ه تت ق  

علتتت  إشتتتكئمة  ع قنتتتئ هتتتدا استتتتاد نئ األستتتلو  امو تتت    ةتتتن نستتتت  لئ مو تتتو  ومإلجئعتتت 

  عشتتك  ا تتة   تتم ك تتئ استتتاد نئ ام تتنهج امت لةلتت امعةصتت . مإلعتتتمامن تتو  امقئنونةتت  ام نظ تت  

 اج  ت لة  تلك امن و .

  ئمجت  هتذا ام و توع تتم إتعتئع اطت   تكونت   تم ه تلةم كت  ه ت  ةتكتوم  تم  و م أجت 

  ع قةم عل  امشك  امتئم :
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 .وتكريساته القانونيةل األول: ماهية اإلعالم البيئي ـــــــــالفص

 اإلعالم البيئي. ةماهي :األولحث ــــــالمب

 التكريس القانوني للحق في اإلعالم البيئي. ني:اــث الثــالمبح

 مدى نجاعة االعالم البيئي في وقاية البيئة.: انيـــالث لــــالفص

 الدور التطبيقي لإلعالم البيئي على ارض الواقع.: األول حثــــــالمب

 البيئي.معوقات وحواجز االعالم : الثاني حثــــالمب
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 الفصل األول
 .وتكريساته القانونيةية اإلعالم البيئي ماه

ظهتتض   تتطلع اإلعتتتم امعةصتت  تقضةعتتئ  نتتذ ستتع ةنةئا امقتتضم ام ئ تت ، وأاتتذ هتتذا ام  تتطلع 

عتتئمتطوض هتت  ام  هتتوم وايستتتادام  هع تتد ئ كتتئم نقتتت ملاعتتض امعةصتت  واإلقتتئض  ام تت  ة ، م زةتتد  تتم 

و عةصةتت   اتل تت ،  تتم اتتت  ام عة تتئا، أ تتعع متتئ كةتتئم اتتئنون  وسةئستتئا واطتتط مت قةتتق أهتتدا

إ ئط  امج هوض ام تلق  وام ستهدو ملضسئم  وام ئد  اإلعت ة  امعةصةت  عكئهت  ام قتئصق وام  لو تئا 

ام و تتوعة ، ع تتئ ةستتتهم هتت  ت  تتتة  امتن ةتت  امعةصةتتت  ام ستتتدا  ، وتنتتتوةض ام ستتتهدهةم متكتتتوةم ضأن 

  ئص  ه  ام و وعئا وام شكتا امعةصة  ام قئض  وام طضو  .

 : ع قةمنقسم هدا ام    ام  و 

 االعالم البيئي ةماهي :االولالمبحث 

 التكريس القانوني للحق في اإلعالم البيئي.: المبحث الثاني
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 :المبحث األول
 .البيئيماهية االعالم 

كئم مهتئ  استق ئضهئإذا  سم  أدا  وهو امعةصة ،ة تعض اإلعتم امعةص  أ د أهم أجن   امتوعة  

 وتستتةةضامستتلةم ملق تتئةئ امعةصةتت  ام  ئ تتض   اإلدضاك ونشتتضع  ملضاتت  عتتئموع  امعةصتت ، ام تتضدود اإلةجتتئ

دضاك ام تلق  ههم  امعةص . اتجئ   ةن   انئعئا وعنئ مهئ،  وا 

هتتتت   ان قتتتتدواإلعتتتتتم امعةصتتتت  تا تتتت  جدةتتتتد عتتتتدأ ةن تتتتو ع تتتتد  تتتتيت ض امعةصتتتت  ام تتتتئم   امتتتتذن 

األم ع ئجت  إمت   وامعةصت  ون تمتم ، وهو   تطلع  ضكت   تم   هتوم اإلعت2791ام ئم  إستكهومم

 ام وجتتود  علتت وام قتتئصق   تتضا   مأل تتدانهتتذا امنتتوع  تتم اإلعتتتم امتتذن ةجتت  أم ةكتتوم  تضج تتئ 

 وتكتتوةم ضأنأهتتضاد ام جت تتز عشتتك  ةستتئعدهم علتت  ههتتم ام شتتكل  امعةصةتت   ونقلهتتئ إمتت  أض  اموااتتز،

  ئص  هة ئ ةت لق عهئ.

 تتم اموستتئص ، ستتوا  كئنتتا  ستت وع  أو  ضصةتت  أو امعةصتت   تتم اتتت  ام دةتتد  وة تتئض  اإلعتتتم

 وتن ةتهتئ امشتئ ل ،إم  ت قةق غئةئا   ةن  هت   جتئ  ام  تئظ علت  امعةصت   قضو  ، تهدو ع و ئ 

ع تتتئ ةتتتتةع مإلنستتتئم امتتتتتال   تتتم أهتتتم ام شتتتتكتا امتتتت  اتتتد ت تتتتض   شتتتتواض ستتت ةئ ن تتتو امضاتتتت  

 .وايزدهئض

  طلعةم ك ئ ةل :     ام ع ن ام ونقسم هدا 

   .مفهوم االعالم البيئي االول:طلب الم

 .البيئي واهداف االعالموسائل  الثاني:المطلب 
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 األول:المطلب 
 مفهوم اإلعالم البيئي

اإلعتتتتم امعةصتتت  ت عةتتتض  ضكتتت   تتتم   هتتتو ةم، ه تتتئ اإلعتتتتم وامعةصتتت ، هتتتئإلعتم هتتتو امتضج تتت  

عشتك  ةستئعدهم علت  تكتوةم ، وتزوةتد امنتئ  عهتئ مألاعئض وام قئصقام و وعة  ام ئدا  واأل ةن  

ضأن  تتتتئص  هتتتت  أن واا تتتت   تتتتم امواتتتتئصز، أ تتتتئ امعةصتتتت  ههتتتت  كتتتت  امظتتتتضوو وام وا تتتت  امتتتتت  ت تتتتةط 

عئإلنستتئم و   تتل  كئهتت  ام وا تت  امائضجةتت  امتتت  تتتيقض هتت   ةئتتتئ، ستتوا  كئنتتا كئصنتتئا  ةتت  أم 

ذا كئم اإلعتم امعةص  ةضتعط عظتئهض  امعةصت ، ههنتئ وجت  اعت  امتطتضق م ج ئداا. ت ضةتو اإلعتتم وا 

امعةصتت  إمقتتئ  نظتتض  ومتتو  تتوجز  علتت    تتطلع امعةصتت .  ةتتن وضد هتتذا ام  تتطلع هتت  امقتتضثم امكتتضةم 

 .  1ُ وَسٰ  َوَأِاةِئ َأم َتَعوََّ ا ِمَقْوِ ُكَ ئ ِعِ ْ َض ُعُةوًتئ   ِإمَ  وذمك ه  اومئ ت ئم :  َوَأْوَ ْةَنئ  

ةتتتئ اإلنستتتئم ع تتتئ ةشتتت    تتتم  تتتئ  وت تتتضو امعةصتتت  علتتت  أنهتتتئ  ام  تتتةط ام تتتئدن امتتتذن ة تتتةي ه

 وه ئ  وتضع  وكئصنئا  ة  و نشآا...إمخ .

ةق تتتتتتد عهتتتتتتئ ام نئ تتتتتتض امطعة ةتتتتتت   Environnementوهتتتتتت  امللتتتتتت  ام ضنستتتتتتة  هتتتتتتهم كل تتتتتت  

اإلنجلةزةت   ه  امللت  Environnementوام نئعة  امت  ت ةط عئإلنسئم. ه   ةم ةستادم م ظ 

وأاتتتض . 2ئمتن ةتتت ، وتشتتت   عنئ تتتض امطعة تتت  أة تتتملديمتتت  علتتت  امظتتتضوو ام  ةطتتت  وام تتتيقض  هتتت  ا

ملعةصتت    تتئد  انهتتئ   ج وعتت   تتم  ت ضة تتئ 2791 استتتوكهومم ستتن ت: عتت ام تتيت ض امتتدوم  ملعةصتت  ام ن قتتد

                                                           
 .19سوض  ةون ، اآلة   1

2-Mireille Maurain، hachette Encyclopédique illustré (paris، Maury imprimeur SA,2em 

ED ,1996) Environnement، p43. 
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 وامتت  ةستت دوم وامكئصنتئا األاتض ة ةي هةهئ اينستئم  وايجت ئعة  وامققئهة  امت امنظم امطعة ة  

 .نشئطهم  وةيدوم هةهئ زادهم، نهئ 

 امتئمة :تنئو  ه  هدا ام طل  ام ضوع وسن

 األول:الفرع 

 تعريف االعالم البيئي

ةوجد ت ضةو   دد مإلعتم امعةصت  تت تق علةتئ أضا  امعتئ قةم، عت  أم   هتوم اإلعتتم هت   وي

 عةم امداضسةم. ااتتو د ذاتئ     

ع   تم هتهم   تطلع اإلعتتم هتو   تدض مل  ت  أعلتم، وهتو ضعتئ :لغةاالعالم  أوال: تعريف

علتت   ايطتتتعأوهتتو ام لتتم عئمشتت   عهاعتتئض ستتضةز أو 1 علتت   قةقتتتئام لتتم امتتذن هتتو إدضاك امشتت   

 .2سضة ئ اطتعئاماعض امذن هو    وم امضسئم  اإلعت ة  

ــنن َرباــ َ امكتتضةم، اتتئ  اا ت تتئم :  وهتت  امقتتضام ــَ  م  َل إ َلين ــز  ُن َمــا أ نن ــول  َبلاــ واتتئ    3َيــا َأَيَهــا الرلس 

 أن أعلغ امنئ . 4 َوَأذان ف ى ٱلنلاس  ب ٱلنَحجا  أة ئ

                                                           
اعو ام سم    د اي  هئن ، م  ضداا ه  غضة  امقضام، ت قةق و عط    د ستةد امكةتنت ، داض ام  تئضو دوم ستن  نشتض، -1

 .00عةضوا،  
ض  ه  ت قةق اي م امعةص ، دضاس   قد   مل  و  عل  دضجت  ام ئجستتةض هت  ععد ام زةز ععد اا ا  د امشئةز، ايعتم ودو  -2

 .29،   1330ام لوم امشضطة . كلة  امدضاسئا ام لةئ، اكئدة ة  نئةو ام ضعة  مل لوم األ نة ، امس ودة 
 .19سوض  ام ئصد ، اآلة   3
 .19سوض  ام ج، اآلة   4
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امج تئهةض  وام  لو تئا واألهكتئض واآلضا  عتةمةق د عتئإلعتم نشتض األاعتئض  :صطالحاإ :ثانيا

وام قتتتئصق عتتت كعض اتتتدض  تتتم ام  لو تتتئا ام تتت ة    وتزوةتتتد امج تتتئهةضعوستتتئص  اإلعتتتتم ام اتل تتت ، 

 .وداتهئامتقعا  م   تهئ  وامت  ة كم اموا   

وة ضو أة ئ عل  انتئ  كئهت  أوجتئ امنشتئط ايت تئمة  امتت  تستتهدو تزوةتد امج هتوض عكئهت  

وام و تتتتوعئا وام شتتتتتكتا عتتتتتم امق تتتتئةئ  وام  لو تتتتئا امستتتتلة   ،واياعتتتتئض ام تتتتت ة  ام قتتتتئصق 

دضجتت    كنت   تتم  أكعتض  تتئ ةتيدن امت  التتق  ت ضةتو،عطضةقتت   و توعة  عتتدوم  و جضةتئا األ توض

وعكئهت   اإلعت ةت ،مد  هصئا ج هتوض ام تلقتةم مل تئد   ك واإل ئط  امشئ ل واموع  وايدضاام  ضه  

وامواتتتئصز وام و تتتوعئا وام شتتتكتا ام تتت ة   عتتتم امق تتتئةئ  وام  لو تتتئا ام و تتتوعة  ام قتتتئصق

 .1وام طضو   ام قئض 

ـــوجروت وعتتتضو ام تتتئمم األم تتتئن  ايعتتتتم عئنتتتئ   امت عةتتتض ام و تتتوع  م قلةتتت  امج تتتئهةض  اوت

ع لةتتت  استتتتقئ  ام  لو تتتئا  اإلعتتتتم امتتت وةشتتتةض ، 2ن تتت  امواتتتا مهتتتئ واتجئهئتهتتتئ هتتت ومضو هتتتئ و ةو 

عطتتئ  وعتتن ام  لو تتئا جهتت ، تتم  وام  تتو  علةهتتئ ع  نتت  انتتئ  أاتتض ، تتم جهتت   اآلاتتضةمامتت   وا 

متتئ اذ  ام هتتد،عئ تت  متتة   تتدةن  وايعتتتم ع تت   3لتت  هكتتض  اإلاتتضاب هتت  ستتعة  ايطتتتعةنطتتون ع

أه ةت  كعتض  هت   جتئ  امعةصت  هت  اآلونت  األاةتض   ومكنتئ اكتست  دةقت ،وأستئمةعئ ام ا ومئ امقدة   

 وامطئات  واملتذا  وامتلتون قت   شتئك  اإلستكئم  امكعتض ،نتةج  يزدةئد   ضهتنئ عئم شتكتا امعةصةت  

                                                           
  وايعتتم  تم  نظتوض علتم ايجت تئع ام كتت  امجتئ    ام تدةن ايستكندضة   سةم ععد ام جةتد ا  تد ضشتوام، ام تاتئا ام ئ ت-1

2770 .141. 
 .29ععد ام زةز ععد اا ا  د امشئةخ،  ضجز سئعق،   -2
 .70جعئض  عطة  جعئض ، علم ايجت ئع ايعتم، داض اموهئ  مدنةئ امطعئع ، امطع   األوم ، دوم سن  نشض:   ض،  -3



 

01 
 

امضا ةت   م  ضوض  ام شئضك  ام  ئمت  مكئهت  امطعقتئا هت  ام جهتوداا  و ئ ةتع هئ واستنزاو ام واضد

 .1ام ائطض ام ضتعط  عتلك ام شئك امتقلة   م  إم 

 و تئ أ تئعهئههتو   تطلع جدةتد عتدا عتئمن و  تز تزاةتد  شتئك  امعةصت   امعةصت  اإلعتم ئ عم أ

وامج ئعتئا  مألهتضادعل  عئتقئ دوض  ت ةض ام جت تز امتدن ةقتضع نتئاو  اماطتض  اضا ، ة اذ م 

وامتن ةتتت  ةم امعةصتتت  وةتتتدعو امتتت  اائ تتت  تتتتوازم طعة تتت  عتتت نظة تتت ،اجتتت  التتتق عةصتتت   وام كو تتتئا  تتتم

 ام تئ  .

 تتتتم عةنهتتتتئ ام  ايعتتتتتم، ج وعتتتت   تتتتم امت تتتتئضةو امائ تتتت  عتتتتئ  تتتتم اعتتتت  اعتتتتضا  وضدا  واتتتتد

ام ل ة  ام ت لق  عئمعةص   م ات  وسئص  ايعتتم  ونشض ام قئصقايعتم امعةص   هو ع لة  انشئ  

 .و وي ملتن ة  ام ستدا   2امعةص  عهدو اةجئد دضج   م اموع 

ةستتلط  وهتتو امتتذن ،  نةتت  عئمتن ةتت  ام تكئ لتت  ألنهتتئ ،وجتتئ امتت  ج ةتتز شتتضاصع ام جت تتزوهتتو ةت

ك ئ ة تضو اة تئ . 3و  لو ئتهم ووعةهم عهئمج ئهةض ا وةزةد   ضه ام و  عل  ام شكتا امعةصة  

 تتم عتتداةتهئ ومتتة  ع تتد واوعهتتئ وةنقتت   امعةصةتت لط ام تتو  علتت  كتت  ام شتتئك  ةستت إعتتتمعلتت  انتتئ 

امج تئهةضن امتت   وامتت قةضوايهت ئم وامقلق عل  عةصتئ  م ات  انواا ايت ئ   ام  ضه ملج هوض 

                                                           
 امتدو  جئ  ت  عةصةت  اعت ةت  سةئست  انجتئح ستع دوض وستئص  ايعتتم هت  نشتض امتوع  امعةصت ،   ام و  ،ععد امض  ئم ععد اا-1

 .23  ،2770امقئهض ، ام ضعة ،
 .21-21،  :2004داض ام نئهج، ع ئم، :عشةض    د عضعةئا/اة م سلة ئم  زاهض ،  امتضعة  امعةصة 2
 ة  ام ستدا  ، اذ ام ك   نه ئ ةك   اياض، وكته ئ ةتيدن امت  نتةجت  وا تد  وعئد   ئ ةضعط اعضا  امعةص    هوم   ئةتهئ عئمتن 

وه  ت قةق  ةئ  أه   ملعشضة  و تطلعئتهئ امنعئتة  وام ةوانةت  وام ئصةت  وامهواصةت  وايات تئدة  وغةضهتئ علت  ام تد  امع ةتد ذمتك ام 
 داص  . امتن ة  ت ت د عل  ام واضد امطعة ة ، وهذ  ام واضد ع ئج  ام    ئة 

 قتئ   »  هتوم ايعتتم امعةصت    ئومت  م تةئغ  استتضاتةجة  ايعتتم امعةصت  هت  االتةم كضدستتئم ام تضاق »ا ةتض  ععتد اا امجتئو-3
  Www.Kawamakurd.Com : امتئم نشوض عل  ام واز اإلمكتضون  

http://www.kawamakurd.com/
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 تتتتتم امج هتتتتتوض   تجئنستتتتت ةتتتتتتم ايت تتتتتئ  اتمهتتتتتئ هتتتتت  ن تتتتت  امواتتتتتا ع ج وعتتتتتئا  تتتتتا ئ وغةتتتتتض 

عتةم ام  تدض   ام واجهت  ام عئشتض ام ستهدو وعلت  نطتئق ج تئهةضن دوم ام ةكتوم هنتئك نتوع  تم 

غتتتضا    ئةتتت  امعةصتتت   تتتم اتتتت  اطتتتئ ا   امتتت  ت قةتتتق و هتتتو اإلعتتتتم امتتتذن ةستتتأ  1وامج هتتتوض

وستئص  اإلعتتم وتائطت   ج وعتئ  كئهت إعت ةئ  و وع عل  اس  عل ةئ ستلة ئ تستتادم هةهتئ 

وع تتتدهئ تقةتتتةم أدا  هتتتذ   اماطتتت هتتتذ   وةتتتتم اقنتتتئ ع ةنهتتتئ  تتتم امنتتتئ  او عتتتد   ج وعتتتئا  ستتتتهدهئ 

 .2اموسئص  و د  ت قةقهئ مألهداو امعةصة 

 ونشتض امققئهت عل  تو تةع ام  تئهةم امعةصةت ، دا  ت    أ  نئأعتم امعةص  عل  ك ئ ة ضو اي

هتت  ام ستتتقع   تتم  ان تتت قةضا تتدا  و  ام  ةطتت امعةصتت  وعنتتئ  او ههتتم امظتتضوو  وامضاتت  عتتئموع امعةصةتت  

 .3  اإلعت   امعةص م امطضح  ام ضجو  مألهداوام سعق  اإلعت  ات  امتاطةط 

كتتت    لو تتت   : ايعتتتتم هتتت  ام جتتتئ  امعةصتتت  ع نتتتئ 4اضو  ت ئاةتتت إوعضهتتتا ام تتتئد  امقئنةتتت   تتتم 

او ان شتتك  أاتتض ةت تت م  ئمتتئ  ،او امكتضونتت  ،او شتت ه ،ع تتضن ع  تتتوهض  هتت  شتتك   كتتتو  او

وام سئ ئا امطعة ة  وامت ئع  عةم هتذ   ،ام نئظضايض ، امتضع   ، و كونئتهئ ام ةئعنئ ض امعةص  

                                                           
، دضاستت  م ةنتت   تتم استتض  دةنتت  امقتتئهض   تتذكض   ئجةستتتةض جئ  تت  عتتةم شتت  ، »امعةصتت   تتئضن ستت د ستتلة ئم،  ايعتتتم وامتتوع  -1

 .17،  2772، امقئهض 
 .201، 1333ا  د  ل  ، امضهئنئا امعةصة  ه  امجزاصض،  طع   امنجئح امجزاصض،-2
التتةم كضدستتتئم ام تتضاق   قتتئ  ا ةتتض  ععتتد اا امجتتئو،   هتتوم ايعتتتم امعةصتت    ئومتت  م تتةئغ  استتتضاتةجة  ايعتتتم امعةصتت  هتت  ا-3

 www.kawanakurd.com نشوض عل  ام واز ايمكتضون  امتئم :
مقد اعض ا عل  ام  ةد ايالة   ات ئاة   و  ايعتم و شئضك  امج هوض ه  امقضاضاا ام يقض  ه  امعةص ، واملجتو  امت  امق تئ  -4

، واد تم امتواةتز علت  2771م ن قد ه   دةن   وهةئ ععللئضةئ سن  ه  ام سئص  امعةصة ، وه  ات ئاة  اضو  ام نعقق  عم ام يت ض ا
دومت  ع تو هت  امستوق األوضعةت  ام شتتضك  وهت   نظ ت  اي تم ام ت تد  وامج ئعتئا األوضعةت  وذمتك  تم  43هذ  ايت ئاة   م اعت  

جتوام  11امت   10تتض  ام  تتد   تئ عتةم ات  ان قئد ام تيت ض امتوزاضن امضاعتز ع نتوام  عةصت  ألضوعتئ  عئمتدان ئضك ع دةنت  اضو  هت  ام 
2771. 
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جةنةتتتتئ كتتتتذمك امطئاتتتت  ام تتتتواد   ام  ومتتتت األع تتتتئ ي ستتتتة ئ و كونئتتتتتئ  امعةومتتتتوج ام نئ تتتتض امتنتتتتوع 

اإلداضةتتتت  ات ئاةتتتتئا ام  نةتتتت  عئمعةصتتتت  امسةئستتتتئا امقتتتتوانةم امعتتتتضا ج  ااإلجتتتتضا ا األشتتتت  ، ،ام تتتتجةج

عئملتئ علت  امعةصت  وامقتضاضاا امتت  ستتةتم  اقتئضةكتوم مهتتئ  اموام اططتئا امتت  مهتئ او  تم ام  ت ت  

ام تت ة  مإلنستتتئم أ نتتئ وظتتتضوو   ةشتتتئ و ئمتتتئ األ تتتئكم  اتائذهتتئ وامتتتت  اتتد ت تتت  امعةصتت  ام ئمتتت 

او عستتع  امنشتتئطئا ام تتيقض   ،وامعنئةتتئا امتتت  ة كتتم ام تتتت قض جتتضا   ئمتتئ عنئ تتض امعةصتت  ،امققئهةتت 

 . عل  ام  ةط امعةص 

طتتئعز عةصتت   تتم وكتتئيا او  نظ تتئا غةتتض  ذاا  لو تتئا  نقتت »عئنتتئ وعضهتتئ امعنتتك ام تتئم   

 .1امعةص  تجئ   واهكئض  وسلوكةئتئ ثضاصئ وامت قةض عل و امج هوض  كو ة   م اج  اقضا    ئض 

عئم  طةتتتتئا  ونشتتتض واعتتتتتم امج هتتتوضهتتتت   جتتتئ    ئةتتتت  امعةصتتت  ج تتتتز  عتتتئإلعتم، ةق تتتد إذا

ة كتتم ام ت تت  امعةصتت ، و تتق ايطتتتع عكتت   ضةتت   وامنشتتئطئا وام شتتئضةز امتتت ام ت لقتت  عئمواتتئصز 

وامتتتت  ئ تلتتتك امتتتت  تاتتت  اينشتتتط  ام تتتضاد امقةتتتئم عهتتتئ  تتتل  عئمعةصتتت ، يستتتة علتتت  ام  لو تتتئا ام ت

عتت  ةجتت  ام ةشتت    ايداضاا. وي ةجتت  ام ةقت تتض ايعتتتم علتت   تتئيا امتلتتون هقتتط، ت وزهتتئ

امتعقتنتتت  مل تتتواد  عئمعةصتتت ، كئيستتتتلت  إم تتتئق ا تتتضاض شتتت نهئاة تتتئ  ج تتتوع امواتتتئصز امتتتت   تتتم 

 .2خوامزيز ... امامطعة ة ، وانجضاو امتضع ، 

 تتتم  أكقتتتض م عق تتتئةئ امعةصتتت  مةستتتا جدةتتتد ، ه نتتتذام عتاتتت  ايعتتتت امةتتتئ،تجتتتدض ايشتتتئض   و تتتئ

تلتتتك   تتتونهئ. واتاتتتذامل  تتتئظ علتتت  ام ةتتئ  امعضةتتت ، و تتتضوض  لةتتت  عتتئم انشتتتصا ج  ةتتتئا اه 233

                                                           
1-Gillian Martin Meheres, Manuel De Planification De La Communication Enivrement Pour La 

Region Mediterraneenne ,Editeur Suisse ,1992,P01. 
2 -Dejoint Pons Maguelone, La Reconnaissance D’un Droit De Lhomme A L’environnement, 

Unesco, Paris1991, P468. 
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ام ئ   امت  اوما امعةص  امطعة   اهت ئ تئ ائ تئ،  قت   وام جتا ام ل ة امج  ةئا  م ام  ئه  

ةتو ايعتتم امعةصت  هت  ام تضع وع د امتطتضق امت  ت ض . 1 ضةكئأ  نة   امت   دضا ه امجلضاهةئ اموط

 .ام طل ا ه  ام ضع امقئن   م هذ ذمكام  اعضاز   دداتئ نتطضق  ايو ،

 :الثانيالفرع 

 محددات االعالم البيئي

امتتت  تتتيقض علتت  امتنتتئو  ايعت تت  مق تتئةئ امعةصتت    ام وا تت   ج وعتت ام  تتدداا عهتتذ  ةق تتد

 امتتدوض  تتز  ت قتتئعئم تتضوض   ي ةكتتوممتتت  ةنتتتج عنهتتئ استتلوعئ   ةنتتئ هتت    ئمجتت  هتتذ  امق تتئةئ، اتتد وا

عئ ت  هت   ع ت ئاإلعتتم  ئمهت ن ت تض  اتد  عوا ت وهت  .ام جتئ هتذا  ه  ايعتم  م ام طلو 

  تتئ ج تت  وهتتذا هقتتطعلتت  ايعتتتم امعةصتت   ائ تتض  ام و تتوعئا، ومةستتا و تتوع  تتم  ألنتنئومتتئ 

ام طلوعتت   غةتتض وامنتتتئصج   تتضوض  دضاستت  امنتتتئصج ام طلوعتت  علتت ةنعهتتوم وايت تتئ اإلعتتتم  عل تتئ 

عئمهتتتدو  تتتم   تتتئ ةت لتتتقام  تتتدداا  و تتتم هتتتذ ستتتوا  كئنتتتا كئ نتتت  او ظتتتئهض .  ايعت تتت ، متتتألدا 

وع امج هتوض او عئموسةل  ايعت ة  ام نئستع  طعقتئ منتام  لة  ايعت ة ، او عئمج هوض ام ستهدو، 

ام ةت تتتز ع  تتدااة  متتد  ايعت ةتت ، او امقتتئصم عئيت تتئ  امتتدن ةنعلتت   دضاستت ام ستتتهدو وهتتذ  ام

 او اعت ة . ،او اات ئدة  ،اد تكوم هد  ام  دداا سةئسة  ام  وم،وعل   .2...امخامج هوض

  

                                                           
 .042  ،1321ع ئم ايضدم، ،وامتوزةزداض اسئ   ملنشض  واستضاتةجةئا تدضةسهئومةد ضهةق ام ةئ ض ، امتضعة  امعةصة   1
 .210، ع ئم،  2011سنئ     د امجعوض، ايعتم امعةص  داض اسئ   ملنشض وامتوزةز، امطع   ايوم ، 2
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 السياسية: المحددات-والأ
ل وا تت  نتةجتت  م امعةصتت  وذمتتككعةتتضا هتت  تطتتضق اإلعتتتم مق تتئةئ  تتت قةضا  امسةئستتة  ام وا تتتتتيقض 

 : امتئمة 

   دومتت مكتت ايعت ةتت  عئمسةئستت   تتضتعط امعةصةتت ئ عق تتئة اموا تتع ايعت تت  ايهت تتئم مإ -2

ك تتئ ام ن تتط ام لكةتت  ايعت ةتت  موستتئص  ايعتتتم ةل تت  . وستتئص  ايعتتتمتواهقهتتئ  تتز نشتتئط  و تتد 

ض ام كو ةت ، وةضتعط هدا ايهت ئم اة ئ ع د  ه ئمة  امج  ةتئا ايهلةت  غةت ام  لة ،دوضا ه  هد  

 . وام ئنةئع  هئ هة ئ ع د ام  اي زا  سةئسة  ك ئ  دن ه  هضنسئ  ت و  وامت 

وهتتو  تتتئ  امتتوطن ،علتت  ام ستتتو   امعةصةتت  اتتد عتتئا وا تت ئ امق تتئةئ ستتةة تدضجتت   ام -0

ام دةتتد  تتم امتتدو  ام تتئمم  وامضصئستتة  هتت امتشتتضة ة   متنتائعتتئاظهتتض وا تت ئ هتت  عتتضا ج ام ضشتت ةم 

جورباتشـوف ، امتدوم ، ائ ت  ع تد  تئ اشتئض وعلت  ام ستتو  نئعة  امكعتض ، ك ج وع  امدو  ام

وة كتتم امقتتو   البروســترويكا. امتت  اطتتوض  ا تتئةئ امعةصتت  علتت  استتت ضاض امعشتتضة  هتت  كتئعتتئ امشتتهةض

اياةض   تم  عئم ضاع ايةدةوموج  ات  ام تض  ت قضا ئةئ امعةص  اد  ايعت   مع  م امتنئو  ع 

د كئنتا امتلطةت  ايعت ةت  املضعةت  م تئدن ان جتئض   ئعت  تشتضنوعة  ت  ت  هت  هق امعئضد ،ام ض  

امستتتوهةئا علتتتت   اتتتدض  وعتتتتدم امستتتوهةت ،ايدا  ام ل تتت    تتت و جوهضهتتتتئطةئتهتتتئ ضستتتئم  اعت ةتتت  

 .1تطوةض امتكنوموجةئ ام ستاد   ه  ام  ئعتا امنووة 

 ام تئمم ودو   امكعتض  اياتتو ه  امضي  عئمنستع  مق تئةئ امعةصت  عتةم امتدو  ام تنئعة -3

ذ  امق تتئةئ هتتويهتتئ ايعتتتم مأامتتت   ايهت تتئمدضجتت    علتت كعةتتض تتت قةض تتض امتتذن كتتئم متتئ ألامقئمتتن، ا
                                                           

 قتئ   نشتوض علتت  ام واتز ايمكتضونتت   2771-2791 دوض ايعتتتم امعةصت  هت    ئمجتت  ا تئةئ امعةصتت     تد ست د اعتتو عتئ ود -1
 www.dijital.ahram.org.eg :امتئم 
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 هتتت  امنووةتتت  وامن ئةتتتئاهعةن تتتئ ت تتتد  تتتقت ا تتتة  دهتتتم امن ئةتتتئا امكة ئوةتتت  امستتتئ    .ام تتتئممعتتتةم دو  

هتئم ا تة   ام قتئ ،علت  ستعة   امتدو ضا   دو  ام ئمم امقئمن ه  امق ة  امهئ   عئمنسع  مهتذ  أ

تا تتة  دضجتت  تلتتون امهتتوا  علتتئز قتتئن  اكستتةد امكتتئضعوم هتت  امق تتة  ايهتتم هتت  امتتدو  ام تتنئعة  

 .1امكعض 

 االقتصادية: المحددات-ثانيا
عتةم  امعةصةت  ويستة ئ ام تات امق تئةئ  ودضاست ةل   ام ئ ت  ايات تئدن دوضا كعةتضا هت  تنتئو  

ام  ئمجتت  جلةتتئ علتت   ايات تتئدة ام وا تت   ضعتتدا تتت قةامكعتتض  اةتتم  عة ام تتنئوامتتدو   امنئ ةتت امتتدو  

عتتتةم دو  امشتتت ئ   ايات تتتئدة وام  تتتئمع   ام سئستتتة  امسةئستتتةعستتتع   امعةصتتت مق تتتئةئ   اإلعت ةتتت

. وهتتت  هتتتذا هتتت  اطئضهتتتئ ايو  ة امتتتت  ي تتتتزا  عضا جهتتتئ ام تتتنئع امنئ ةتتت ودو  امجنتتتو   ام  تتتن  

د  امجنستتةئا هتت  ام جتتئ  امعةصتت ،  ةتتن ته تتم هتتذ  اياةتتتض  ام تتدد ةظهتتض دوض امشتتضكئا ام ت تتد

 املتئزاا ام ستعع كم هت  نقت  امائضجةت  تتت  تم ايستتق ئضاا %13 ام ئم ة  م امتجئض  %93عل  

ملتلةتتضاا ام نئاةتت ، واتتد هطنتتا هتتذ  امشتتضكئا  عكتتضا امتت  اماطتتوض  امتتت  ة كتتم ام تل عهتتئ وستتئص  

اضهتئ امعشتت   هت  تلوةتتن امعةصت   تتم اتت  ام  تتتا ايعتتم هتت  تهدةتد   تتئم هئ عئمكشتو عتتم ادو 

ع دا هذ  امشضكئا ام  انشئ   كئت  مل تاتئا ام ئ ت  هت  كئهت  ان تئ   ايعت ة  امجئد ، مذمك

                                                           
    د س د اعو عئ ود  ضجز سئعق.-1
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او  مهتتتذ  امشتتتضكئا، ام تتتئمم ت  تتت  علتتت  استتتتقطئ  ضجتتتئ  ايعتتتتم و ت تتتوةلهم امتتت  ادواا دعئصةتتت 

 .1ممت لة  امضان ام ئتادا هم عئتائذ  وااو  ةئدة  ازا   شكتا امعةصة  او اس

امتتتتدو  امنئ ةتتتت  امتتتت  ام شتتتتضوعئا ام تتتتنئعة   امجنستتتتة   ئجتتتت ام ت تتتتدد   امشتتتتضكئا واستتتتتللا

ام دةد  م ام تنئعئا امتت  ةنتتج عنهتئ دضجت  عئمةت   تم امتلتون امت  ام دةتد  تم هتد   عنق  وائ ا

وهتتت  .2نستتتئماإل ع تتت  ضا تتتةهئ متتتدهم امن ئةتتتئا امستتتئ   ام تتتئض  أع تتت   عئستتتتصجئض امتتتدو  وائ تتتا

عتتتةم امتتتدو  ام تتتنئعة  امكعتتتض  ائ تتت   اات تتتئدناةتتتض ظهتتتض اتتتتو ضةتتتو دن جتتتئنةضو األ ض تتتيت 

امتتتتت  ةجتتتت  ام تقتتتتد هئ امتتتتدو   امقئمتتتتن علتتتت   جتتتتم ام ستتتتئعداا ودو  ام تتتتئمم امويةتتتتئا ام ت تتتتد .

 .امتلونمت وة  ن قئا   ئة  امعةص   م ام نئعة  ام  امدو  امنئ ة  

استتواق دو  ام تتئمم امقئمتتن كتتئم متتئ   علتت ام ت تتدد  امجنستتة  كئاامتنتتئه  عتتةم امشتتض أم  ك تتئ

ائ   ات   تئ تقد تئ  تم اعئنتئا  امعةص ،اموا ع اة ئ عل  ام  ئمج  ايعت ة  مق ئةئ  ت قةض 

ا ااتتتتو ام تتواضد ام ئمةتت  امتتت  ة كتتم ام تا  تتهئ كتت  دومتت  ذامتت  هتت أ تتو ايعتتتم،موستتئص  

ةضجتتز امتت  ااتتتتو دضجتتئا  وهتتو ااتتتتو ائ تت ، امعةصتت  ع تت   ومإلعتتتمع تت   عئ تت   مإلعتتتم

 .3امقضو  هة ئ عةم امدو 

                                                           
جئ  تت   ،  تتذكض   ئجةستتتةض هتت  علتتوم ايعتتتم وايت تتئ ، كلةتت  ام لتتوم امسةئستتة  وايعتتتم، »ض تتوام ستتت م، ايعتم وامعةصتت -1

 .74،71 1331امجزاصض،
عشتت م  2771وهتتو  تتئ ةت تتئض  عشتتك  كعةتتض  تتز ام تتواعط وامتوجةهتتئا ام تتئض   امتتت  ت تت نتهئ ات ئاةتت  عتتئز  ام ن قتتد  ستتن  -2

دوم ، وامسع  ذمك هو ام   ظم امدو  امنئ ة  ي توجد 233امت كم ه  امن ئةئا اماطض  ععض ام دود امت  واهقا علةهئ أكقض  م 
م عشتت م امتتت كم هتت  امن ئةتتئا اماطتتض ، ك تتئ ي توجتتد عهتتئ امقتتدضاا ام نةتت  وام يسستتئتة  امتز تت  متن ةتتذ هتتذ  امقتتوانةم، عتتتو  عهتتئ اتتوانة

 عل  اضت ئع اة   دةونهئ ه   قئع  ا تةئجئتهئ ملنقد ايجنع .
 .   د س د اعو عئ ود،  ضجز سئعق-3
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امكعةتتتض امتتتدن تال تتتئ ام وا تتت  ايات تتتئدة  علتتت  امتنتتتئو   امتتتت قةضةتعتتتةم  ستتتعق، تتتئ  تتتم اتتتت  

ستتوا   تتم  ةتتن  جتتم امضستتئص  ايعت ةتت  ام  كتتم تقتتدة هئ ععتتض وستتئص   امعةصتت ،ايعت تت  مق تتئةئ 

امضستتتئص  او  تتتم  ةتتتن  ئهئتتتتام  تتتتو  امتتتدن تتشتتتك   نتتتئ او  تتتم  ةتتتن ام  تتت وم او  ايعتتتتم،

 ام سئص  ام ت لق  عئمعةص  امت  تومةهئ وسئص  ايعتم اهت ئ هئ.

 امعةصةتتت ،ةق تتتد عئم  تتتدداا ايعت ةتتت  هتتت  تنتتتئو  امق تتتئةئ  المحـــددات االعالميـــة:-ثالثـــا

 لةم  تتم  ةتتن و ستتتو  ام تتئ ،ع لهتتئ وطعة تت ام وا تت  ام ت لقتت  عئمعنتتئ  ام يستت  موستتئص  ايعتتتم 

و ستتتو  امق تتة  ام تتتوهض  هتت  هتتد  ام  تتدداا.  امعةصتت ،وادضاكهتتم مق تتئةئ  ام تتئ هم ودضجتت ام ضهةتت  

ستتتوا  كتتتئنوا ةنت تتوم امتتت  وستتتئص   ايعتتتم،ا ام تتتدد هتتتم ام تت  ةوم وضجتتتئ  وام ق تتودوم هتتت  هتتذ

 ايعتم ام قضو   او ام ضصة  او ام س وع .

ةستتتطةز  وامققئهت  كت م دضجت    ةنت   تتم ام لتم م ام و توعئا امعةصةتت  تستتلز أه تم ام  تضوو 

م اعتداد هتد  امضستئم  أك تئ  .قئنةئ ه  شك  ضسئم  اعت ة  وامت عةض عنهئوي أعت   استة ئعهئ إلا

 تتتتت  ة كتتتتم هه هتتتتئ  1 ض  ايعت ةتتتت  متتتتد  امقتتتتئصم عئيت تتتتئةتطلتتتت  تتتتتوهض دضجتتتت    ةنتتتت   تتتتم ام هتتتتئ

امنهتتتئص  امهتتتدو وهتتتو  امعةصتتت ، هتتت  ا تتتئةئ ه تتتئي وج لتتتئ  شتتتئضكئ ام تلقتتت ،جئنتتت   واستتتتة ئعهئ  تتتم

ة ئنتتئ  نتتئ  واهت ئ ئتتتئ،امعةصتت   تتم اوموةئتتتئ  وان تتئ ةج تت  اماعتتض،عنقتت   ي ةهتتتمامعةصتت  امتتدن  م تت   

هقتتد كتتئم مهتتد  ام وا تت  اة تتئ  و تتم قتتم .2وام ستتتقع عتتئم ام  تتئظ علةهتتئ هتتو ام  تتئظ علتت  ام ةتتئ  

 معةص  هة ئ عةم امدو .اموا ع عل  ام  ئمج  ايعت ة  مق ئةئ ا ت قةضهئ

                                                           
    د س د اعو عئ ود،  ضجز سئعق.-1
 71سئعق،  ض وام ست م،  ضجز -2
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 الثالث:الفرع 

 سمات ومعايير االعالم البيئي

امتلةةتتتض امتتتواع  ام وجتتتئ ن تتتو علتتتوغ  جت تتتز  تتتتوازم اتتتئدض علتتت    تتتم ادوااعتتتتم امعةصتتت  اإل

عئم ستيومة   وتن ةت  شت وضهمامت ئع   ز عةصتئ عشك  اةجئع   م ات  تن ة   هئضاا عئ ت  امنتئ  

  تلةةتتض  قةقتت  هتت  ستتلوكهم تجتتئ  امعةصتت   تتم اتتت  وعتت  عل تت    تتئ ةكتتوم ستتععئ هتت عةصتتتهم، ةتتئ  

 .مألهضادان عئط ذات  مت قةق  واضاد   ض 

هتت  اتجئهتتئا امتتتضان  امتتت قةضةتنئومتتئ ام قتتئ  ةجتت  ام ةتتنجع هتت   امعةصتت  امتتذنم ام و تتوع إ

 ونوعةتت   ةتتئتهمعلتت  او تتئع امنتتئ  امشا تتة   وتتت قةض  كتتدمكامج تتئهةض  واي ستتئ  عنتتع ام تتئم 

 ،وام  تتتئةةضوهتتتو هتتت  ستتتعة  امو تتتو  امتتت  تلتتتك املئةتتت  ةت تتتتز ع ج وعتتت   تتتم امستتت ئا  ،لهمو ستتتتقع

 :1 ئ ةل ندكض  و م عةنهئايعتم، ةت ةز عهئ عم غةض   م  وا ةز 

   امجود  ه  ام ئد  ام  ئهظ  عل  ز ام ض  ه  امعسئط  -2

 صئا ام جت ز املةض  ات  وام د  م امداو  ه  امت ئ ة   ز هامت  ةم  -0

  شتتتتئضكتهئ  تتتت ئمم ام ت تتتتدد  ام جت تتتتز هصتتتتئا واستتتتت داداا واهت ئ تتتتئا  ةتتتتو  ةتتتتقت ق -3

 امعةص  ام    ه ام ئعل  

 أوموة  ذاا  شكتا عةصة  ع  زةامتضك -4

                                                           
 قتتتتتتتضح استتتتتتتضاتةجة  وطنةتتتتتت  ملتوعةتتتتتت  وايعتتتتتتتم امعةصتتتتتت ،  قتتتتتتئ   نشتتتتتتوض علتتتتتت  ام واتتتتتتز ايمكتضونتتتتتت  امتتتتتتتئم :ن:  نتتتتتتئدض غتتتتتتئز -1

wwwkenanaonline.com. 
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 :1  ة كم   ضهئ هة ئ ةل امت ،وةت ةز ايعتم امعةص  ع ج وع   م ام  ئةةض

 امعةص  عق ئةئ امائ   ايعت ة  وامتلطة   ه  ام  ئمج  وامتكئ  امش و -2

وان تتتتضاو ةتتتتيدن امتتتت  دضجتتتت   تتتتم امتشتتتتعز  ألنتتتتئام عئشتتتتض  اإلغتتتتضاق أو امتكقةتتتتو تجنتتتت  -0

 ام ستهدو. امج هوض

 .امعةصة  امق ئةئ هة ض  وامتوازم امدا  عل  ام ض  -3

 .هقط عئمسلعةئا يكت ئ م اوعد ايةجئعة  امن ئذب عض  -4

 امعةص .  لة  مق ئةئوامتعئمت سةض  غةض ام  زز  اياعئضة  عئمتلطةئا ايكت ئ  عدم -5

 امعةص .عض  ا ئةئ  وامتوازم ه عل  امدا   ام ض  -6

 تقلة  ادض اي كئم  م نل   امتشئيم ه    ئمج  امق ئةئ امعةصة  ام -7

 .ام اتل  ايطضاو  عةم  و وع   واض اةجئد ةتةع  توازم عشك ا ئةئ امعةص   طضح -8

  تكئ ل .امنظض ام  ا ئةئ امعةص  نظض   -9

 جةتتد،  ة ضههتتئ عشتتك امعةصتت  اماإلعت تت    تتم وت قةتتدهئ امعةصةتت  ام و تتوعئا تتتضاعط وةتطلتت 

ئ   ونتئصجهتتتتتت وتتتتتتتدااتتهئ وأستتتتتتعئعهئ ام شتتتتتتكل  ة هتتتتتتم ام أوي، وايههتتتتتتئم، علةتتتتتتئ ام هتتتتتتم ع عتتتتتتدأ وع تتتتتتت

 ايعتعتتئض هتت  ة اتتذ ام وعلةتتئو قن تت ،   و تتيقض   و  هو تت  تضاعطتت   عطضةقتت ة ض تتهئ قتتم وتتتداعةئتهئ

 :2وأعضزهئ وعضوتوكويتهئ ام ه  ام هن   أسئسةئاامعةص   ام قئ  او اماعض  كتئع أقنئ 

                                                           
 .41  ،2779، ام نشوضاا امتقنة  امطع   ايوم ، عةضوا،وامتن ة نجة     ،  ا ئةئ امعةص ، اهكئض ه  امعةص  -1
 : ،  اإلعتتتتم وامعةصتتت  عتاتتت  شتتتئصك  و تعئعتتتد  ،  قتتتئ   نشتتتوض علتتت  ام واتتتز اإلمكتضونتتت  امتتتتئم دضوةتتتي   تتتط   امشتتتئه  2

www.qafilah.com 
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 ونتئصجتئ، وايستت ئن ذكض سع  أو أسعئ  ام دن امعةص  أو امطعة   وال ةتئ امتئضةاةت   -أ

 .وجداعتقئضةض أو  قئيا سئعق  إم 

 وأستتعئعئ وت قةضاتتتئامتوجتتئ إمتت  ذون اماعتتض  وايات تتئ  وايست ستتئض  تتنهم عتتم ام تتدن  -ب

 .ام ستقعلة   وأع ئد

قتتئض  وواا ةتت تنتتئو   و تتوع ام تتدن عجدةتت   -ج  هتتزع امج هتتوض،  تتز تجنتت  تهوةتت  ام تتدن وا 

أو  تت   أو  يسستئا ت  ومتو كتئم ام تدن اطةتضا، وعتدم امتستضع عت  ةت  ام ستيومة  ألشتائ  

علتتت  ام  تتتدااة   وذمتتتك مل  ئهظتتت ملظتتتواهض امطعة ةتتت ، واينتظتتتئض  تتتت  تتكشتتتو  قتتتئصق األ تتتوض، 

 . ةظ  اآلاضةموعدم إقئض   

 :المطلب الثاني

 أهداف اإلعالم البيئيوسائل و

و شتتتتكتتهئ أ تتتتع ا وستتتتئص  اإلعتتتتتم تل تتتت  دوضا هئ تتتتئ هتتتت  تن ةتتتت  امتتتتوع  عق تتتتئةئ امعةصتتتت  

 ام ستتدا   ائ ت ش وض ام واطم عواجعئتئ و سيومةئتئ تجئ  امعةص ، ونشتض   تئهةم امتن ةت   وت  ةق

، وتزاةتتد و كونئتهتتئ وعنئ تتضهئة  وامسةئستتة  علتت  امعةصتت  ع تتد تزاةتتد ام تتلوط ايجت ئعةتت  وايات تتئد

 . ئج  ام جت  ئا إم  األاعئض امعةصة  و  ضه  ت قةضاا امكواضن

  وايات تتتتتئدة .و تتتتتوادن امتلتتتتتون امعةصتتتتت  وامتلةتتتتتضاا ام نئاةتتتتت  علتتتتت  األو تتتتتئع ايجت ئعةتتتتت  

جتتد  هتتئ كتت دا دوض هعظهتتوض ام شتتكتا امعةصةتت  ودق نتتئاو  اماطتتض، ستتئضعا وستتئص  اإلعتتتم مل تت  

اإلعتتتم ت تتدةئا  ه ئمت  هتت  امتوعةتت  عاطتوض  امو تتز علتت  ام ستتو  امعةصتت ،  ةتتن واجهتا وستتئص 

أشتكئمهئ ا و تئ  تز  امتن ةت  ع اتلتوجدةد ، وع ئ أم امدوض ام ئم  موسئص  اإلعتم ةدوض  و  

 .إمةهئضهئم أسئس  عئمنسع   امعةصة  ام  ئ ض ظهوض ام كض ام ستدام، أ ع ا ام شئك  
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و تتد  تت قتت   ه تت  اإلعتتتم امعةصتت  هتت  استتتادام وستتئص  اإلعتتتم ج ة هتتئ متوعةتت  اإلنستتئم، و 

ام  لو تتتئا امتتتت  تضشتتتد ستتتلوكئ، وتضتقتتت  عتتتئ إمتتت   ستتتيومة  ام  ئهظتتت  علتتت  امعةصتتت .  وت تعتتتض  عكتتت 

هتتت   أقتتتض كعةتتتضوستتتئص  اإلعتتتتم عكئهتتت  أشتتتكئمهئ ام  تتتدض امضصةستتت  مل  لو تتتئا  تتتو  امعةصتتت ، ومهتتتئ 

هةقتضع  ع جةئمتئ ام ت ئاعت عتتم امعةصت  امتذن ة تعو إمت  أم ةكتوم  ت ةض ام جت تز ت قةق هتدو اإل

ائ تت  امتتوازم عتتةم علت  امعةصت نتئاو  اماطتض مألهتتضاد وامج ئعتئا وام كو تئا  تتم أجت  ام  تتئظ  ، وا 

متستت ضاض امتت  ت تز هت   ام تكئ لت  امقئعلت امعةص  وامتن ة  ملو تو  إمت  نهتج  ت ةع  تم امتن ةت  

 .امج ئهةضا اعتعئضهئ  ئجئ

 األو   نه تتئنتتئو  هتت  نتعتقستتةم هتتذا ام طلتت  إمتت  هتتضعةم،  نتتئومتو تتةع  تتئ ستتعق ذكتتض ، ا 

إعتتتضاز  امقتتتئن  إمتتت وستتتئص  اإلعتتتتم امعةصتتت   عةنتتت  أشتتتكئمهئ وأه ةتتت  وجودهتتتئ، قتتتم أتطتتتضق هتتت  ام تتتضع 

 أهداو اإلعتم امعةص  امت  ةس   إم  ت قةقهئ  م ات  تلك اموسئص .

 الفرع األول:

 اإلعالم البيئي وسائل

امكعةتتض   تتز  وظهتتوض ام تتدمام دنةتت  ام ضعةتت  امعستتةط   وت قتتد ام جت  تتئاإم امتطتتوض امستتضةز 

أد  إمت  تلةتض  ام ضدة ،ام جت  ئا ه ت عم ام  ئمع  وتشئعك   ئمعنهئةئا امقضم ام ئ  ، 

  تجتذ  امتت واإلعتتم امج ئهةضةت  ايت تئ وستئص   انتشتضاو  عتةم أهتضاد ام جت تز، ايت تئ أن ئط 

امتت قةض  وستئص  وتقنةت  عتن تطتوضا وام كضةت . واتدامنئ  عل  نطئق واستز  تم ام ستتوةئا امققئهةت  

 :وام شهوض  وامت  أه هئص  اإلعتم ام ئ   وسئ اهئستاد  وام ل  ،ام  ضه  
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 ....امخ ام ل قئا امكت ، ام جتا،، 1  ئه امه    وتت ق المقروءة:الوسائل -2

 ..امخ..وكذا ام يت ضاا ، األشضط  امندواا2ايذاع ذك   و قئ المسموعة:الوسائل -0

ـــــة:وســـــائل ال-3 م  تتتتتئصة  امقنتتتتتواا ا ،األنتضنتتتتتا األهتتتتتتم، ، ام  تتتتتئض 3مكتتتتتئمتل زةو  المرئي

 .امخ... ام تا   

 .خ. ام.ايجت ئعئا، امزةئضاا ام  ئدقئا. كئم قئعتا، الوسائل الشخصية:-4

ةتتتا هتتت  كتتت   تتتم امتتتدو  ام تتتنئعة  ام تقد تتت  هتتت  واتتتد أكتتتدا امدضاستتتئا ام دةتتتد  و امتتتت  أجض 

امش ئ  وامدو  امنئ ة  ه  امجنتو  ملت تضو علت   ستتو  امتوع  امعةصت  امستئصد هت  هتذ  امتدو  أم 

،تل   دوضا  ضكزةتئ هت  تشتكة  امتوع  امعةصت  متد  امج هتوض ام تئم ستوا  هت   جتئ  وسئص  اإلعتم

وام وااتتتو  ايتجئهتتتئاصتتت  أو هتتت  تشتتتكة  عتتتم ا تتتئةئ امعةتزوةتتتد  عئم  لو تتتئا امكئ لتتت  وام تتت ة   

هذ  امق ئةئ، وأة تئ هت  ت دةتد األوموةتئا امعةصةت  علت  كئهت  ام ستتوةئا ام  لةت  واإلالة ةت   اتجئ 

و تتت  امدومةتت ، وت تتئوا امتتدوض امتتذن تقتتوم عتتئ كتت  وستتةل  إعت ةتت  هتت  ام جتتئ  امعةصتت  طعقتتئ ملقتتدض  

 .4كئنا أو  ضصة  أو  س وع  و  وسةل   قض امذاتة  عل  امت قةض امذن تن ضد عئ ك  

                                                           
إذا كئنتتا ام تت ئه  كوستتةل  اعتتتم ي ت ةتتد اي املتتذةم ةستتتطة وم امقتتضا   ةكونتتوم اتتئدضةم علتت  شتتضا  ام تت ة   ومتتدةهم امواتتا -1

، هتتئنهم ةت ومتتوم عئمتتتدضةج  تتم امستتلعة  امتت  وةتتت قضوم عتتئمنتتئ  ةقتتضيوم  تتئ ة ةتتد  تتم ا %23ستتل نئ عتتئم  إذاهئنتتئ  مقضاصتهتتئ،امكتتئه  
امتوعتت  امتت   ئمتت  امتتوع ، هةشتتئضكوم هتت  اتاتتئذ امقتتضاضاا امتتت   تتم شتتئنهئ ام ت تتز  تتم  ستتتو  امعةصتت  امتتت   و تتم  ئمتت ايةجئعةتت ، 

 ة ةشوم هةهئ، او عل  ايا  ةشكلوم عن ضا  ئغطئ عل  ا  ئ  امقضاض.
  ةق د  نهئ تو ة  عضا ج امضادةو وامتل زةوم عق تد استتقعئ  امج هتوض ام تئم مهتئ، وهت  تت ةتز عئم دةتد  تم اما تئص  هئإلذاع-2

 امت  تج لهئ ادا  ه ئم  مل سئه   ه  ع لة  امتققةو  ةن تجتئز عسهوم  مت ض  مهئ دوم تكلو ام ست ز شةصئ.
نتئ امةو ةت  وجتز ا  تم ققئهتنتئ، وت تد اة تئ وستةل  تشتةض امت  تكئ ت  ههذ  اموسةل  اة ئ، ا ع ا تشك    وضا،  ضكزةئ ه   ةئت-3

 ام جت ز ققئهةئ وةت ةز امتل زةوم عئنئ وسةل  سئ ض    قد   لةص  عئمتنئا  وةت ةز عئنئ وسةل  س  ة  ع ضة .
 .411 شق،  ، امدوض  امتدضةعة  م  دن امعضا ج امعةصة  ه   جئ  اإلعتم ام ضص  وام س وع ، د:    د اةئو األشضو-4
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موسئص  اإلعتم امتدوض امكعةتض علت  هتذا ام ستتو  ائ ت  ملتت قةض امتذن تومتد   ههموعل  هذا 

 امتت  وملقتوانةممل تطلعتئا امعةصةت   ا تضا تئمل اتئطض امنئج ت  عتم عتدم  إدضاكتئ و تد مد  ام تلقت  

، هتهاضاض وام ستتقع   مل ئ تض  واضدهتئ اد ت استتادامهت   امت ستو وعتدمتك   ام  تئظ علت  امعةصت  

  قت، كئم نتةج   لط وسئص  اإلعتم. 2791 يت ض ستوكهومم ام ئم 

 اتلتو ام يسستئا امعةصةت  امج  ةتئا و ك ئ أم امجهد امذن تعذمئ ام نظ ئا املةض  كو ةت  و 

 تتم ام وا تت   وامتتت  ت تعتضاإلعتتم مهتتئ  و ستتئند  وستتئص هت  تن ةتت  امتتوع  امعةصت ، ت تتتئب إمتت  دعتم 

 .ضصةس  ه  ظهوض اموع  امعةص ام

و  وستتتئص  اإلعتتتتم ، ه تتت  امتتتد عتتتئاتتوتجتتتدض اإلشتتتئض  عتتت م تتتت قةض اإلعتتتتم امعةصتتت  ةاتلتتتو 

زةتوم ه تئ أهتم اموستئص  هت  إعتضاز ام  لو ت  امعةصةت  مهتتئ  و امتل ام تقد   نض  أم ام ت و امةو ةت 

هةهتئ ام كو ت  عطضةقت   طضامش و ، عةن ئ ةاتلو امو ز ه  امدو  امنئ ة ، ائ   تلك امت  تستة

 عئشتتتض  أو غةتتتض  عئشتتتض  علتتت  وستتتئص  اإلعتتتتم وعلةتتتئ هتتتئإلعتم هنتتتئ ي ةنشتتتض إي  تتتئ تستتت ع عتتتئ 

م امتتتداو  هتتت  امت ئ تتتة   تتتز ط تتت  امجهتتتئا امضستتت ة  و إم نشتتتض غةتتتض ذمتتتك هةكتتتوم ستتتط ةئ دو 

امكقةتض هت  ةض  امكقةضوم أم وسئص  اإلعتم هت  امتدو  امنئ ةت  متم ت قتق  ام قئصق مذمكقةض  م امك

 نشض اموع  و تضسةخ ام كض و ام    امعةص .

أ تتئ هتت  وطننتتئ ام ضعتت  ي ةتتزا  اإلعتتتم ام تا تت  هتت  شتتيوم امعةصتت  هتت   ستتتو  أاتت   تتم 

 1مهئمقتتئص وم علتت  امشتت  ام ضعةتت ، ك تتئ تواجتتئ ام تتئمم ككتت ، وامتتت  تواجتتئ ام نطقتت ام اتتئطض امعةصةتت  

                                                           
 .213ض وام ست م،  ضجز سئعق،  --1
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ع د اضاض عوموب هذا امنتوع  تم اإلعتتم عطضةقت   ذواةتاأهضاد أو  يسسئا مم  أكئنواسوا   اإلعت  

وام شتتتكتا ي تقتتت  شتتت نئ عتتتم ام اتتتئطض امنئج تتت  عتتتم ام تتتضو    اتتتئطض وأم   تضهتتت  ا و تتتئ 

 .ايجت ئعة 

ام يسستتتئا  وع ةقتتتئ عتتتةمهنجتتتئح اإلعتتتتم هتتت  أدا   ه تتتتئ ةقت تتت  عئم تتتضوض  ت ئونتتتئ شتتتئ ت 

متم تستتطةز امهةصتئا ت قةتق أهتداههئ  امت ئوم ذاوعدوم هعم امعةص ،  وامهةصئا ام سيوم اإلعت ة  

 ام قةقت  ع تنه  إانئع ك   م امطضهةم عهذ   وام  وع  تك ماإلعتم أدا   هئ ئ،  ومم ةستطةز

 ي ةن    ع   ك   نهئ عم األاض.

 اهت تئمم عا وسئص  اإلعتم دوضا كعةتض هت  تقوةت   امسلعةئا، م هذ   امضغم وعل غةض أنئ، 

امج تئهةض عق تئةئ امعةصت  دوضا هئ تئ هتت   اهت تئمم ت   أاتض ، نئ ةت  و تم امعةصت ، امج تئهةض عق تئةئ

دوض  هتت  ام تتلط علتت  ام كو تتئا هتت   مإلعتتتم وة ستت ، عهتتذ  امق تتئةئ متهت تتئمت ضةتتك اإلعتتتم 

تتدهق ام ستئعداا علت    قت  واإلالة ةت امقو ةت   ام شكتا امعةصةت ع   امدو  ملت ئ    ز ع   

  .1ام ئ    م امقضم اوق ئنةنةئ  ت ض ا ملج ئو امشدةد ه  امسع ةنئا امدو  اإلهضةقة  امت

استعوعة  ملعةصت   هئم ام  ة   امةو ة  امو ةتد  امتت  تا ت   ت    امجزاصض، وعئم ود  ام 

وهتت  تضتكتتز  وعئم ةتت  عئ تت  وا تتة هئ   لةتت   وام  تتدود  امتوزةتتز امنشتت  دةقتت  هتت   ام تتعئح ، ام 

ه  ام  امتوعة  امعةصة ، ا تئ  ت    امعةصت  ايستعوعة ، امتت  ظهتضا عل  ام  لو ئا ام عسط  امهئد

مقتن سنواا ه  جضةد   امشضوق   هقتد توا تا علت  امتضغم  تم انهتئ تطضاتا اتت   تدوضهئ امت  

                                                           
 .14،11عشةض    د عضعةئا/اة م سلة ئم  زاهض ،  ضجز سئعق،  -1
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ام ستتتتئ ئا اما تتتتضا ،  وايعتتتتتدا  علتتتت  وام ةتتتتئ  امقتتتتذض ام نزمةتتتت   عئمن ئةتتتتئا وا تتتتةز هئ تتتت  عتتتتدأا 

 ةصة  امكعةض .وو لا ام  كشو ع   ام ائم ئا امع
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 الفرع الثاني:

 أهداف اإلعالم البيئي

وام كتوعتتت  ام اتل تت  ام ستت وع   ايت تتئ وستتئص   استتتادامتت قتت   ه تت  اإلعتتتم امعةصتت  هتت  

عتوع  اإلنستئم أو ام ج وعت  ام ستتهده  أو ام جت تز ككت  هة تئ ةت ت  عئم تات   وام ضصة  متضت تئع

وأم تقتتتةم   تتتئ  اتتتئ ، عوجتتتئ وامتن ةتتت  وعتتتةم امعةصتتت  وجوههتتتئ وام ةتتتئ  عج ةتتتزام  تتتوة  عتتتةم امعةصتتت  

 واتجئهئتتتئ وستتلوكئ ةج لتتئ اتتئدضا علتت  تطتتوةض   ئضهتتئ و تتواضن وتن ةتتذن ع تتئهكتتضن  ات تتئ اطتتوط 

 .وامتن ة  ام ستدا  ةادم ا ة  امعةص   ع ئ

هتتت   اإلعتتتتم  صامدضاستتتئا علتتت  أه ةتتت  امتتتدوض امتتتذن ةجتتت  أم تقتتتوم وعتتتئ وستتتئ واتتتد أج  تتتا

 ايهت تتتئمامعةصةتتت  إمتتت    تتتئوض  وت وةتتت  امق تتتئةئ  ئةتتت  امعةصتتت ،  وهتتت   جتتتئ صتتت  تشتتتكة  امتتتوع  امعة

عتتتداد ام تتتئ لةمامج تتتئهةضن،  تتتز  تتتضوض  ت هةتتت     ضهةتتت   وتزوةتتتدهم عقئعتتتد  هتتت   جتتتئ  اإلعتتتتم، وا 

 .1األهداو ام ضجو  امعةص ،  ت  ة قق اإلعتم وا ئةئ امعةص عضة   عم  شكتا 

م ةشتجز هصتئا ام ل تئ  أهصت ، ه ت  امواتا امتذن علةتئ  وةاتلو دوض ايعتم امعةص  تجئ  ك 

وام  كضةم وة قهم عل  استادام ادضاتهم ايعداعة  وام ل ة  ه  اد ت  ا تئةئ امعةصت  هتهم علةتئ هت  

ن تت  امواتتا ام ةنقتت  ع تتوقهم عشتتك   عستتط امتت  عئ تت  امج تتئهةض، ع تتئ ة قهتتئ علتت  تلةةتتض ستتلوكهئ 

دهئ. كذمك ههم  ه   ايعتتم امعةصت  اتجتئ  امسةئستةةم و ةستنزو  واض أامةو   ع ئ ي ة ض امعةص  

                                                           
، »ائمد    د   سم    د،   ئمج  ام  ئه  ام  لة  مع   ام  ئهظئا مق ئةئ امعةص  ه   و  ع   اع ئد امتضعة  امعةصة  -1

 .17   ،2773،   ذكض   ئجةستةض، كلة  ايعتم، جئ    امقئهض 
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و تاتذن امقتتضاض  ه تت  عظة تت  امشتت م وتتضكتز هتت  عةتتئم ايقتتض امتتذن ةتضكتئ امقتتضاض ام تاتتذ متتة  هتت  

ن ئ هة ئ ةلةئ  م   جةئ   ستقعلة .أامجة  ام ئم  هقط وا 

هتو األستئ  عتئ، هتئموع   وم تئذا ةقتومهم اطواا امتلةةتض أم ة ت  اإلنستئم  تئ ةقتوم عتئ أإم 

 عئمعةصت  متد  وتن ةت  ام ت و م هنئ ةت ع أم أهم أهداو اإلعتتم امعةصت  هتو ت قةتق هتذا امتوع  

عوا تت    قتتئ، وةكونتتوا  تتمكتت   تلقتت  امضستتئم  امعةصةتت  اإلعت ةتت   تتت  ة تتع وا  تتواطنةم هتتئعلةم 

وستو   عل  امعةصت  ي   تئو  هتدم ع تئ ة دقونتئ  تم  تضض ع  ئهظهم   ام توا ل  ام ستدا امتن ة 

 .1ه  عةصتهم امطعة ة مل واضد  استادام

ههتتتدو ايعتتتتم امعةصتتت ، هتتتتو امت تتتدن م شتتتئك   تتتم هتتتتذا امنتتتوع وظة تتتتئ ام ةكتتتوم  تتتت ةض 

اج  ام  تئ    م وام كو ئا ام جت ز ع جةئمئ ام ت ئاع  هةقضع نئاو  اماطض مألهضاد وامج ئعئا

  نهتتج  تت ةع  تتم امتن ةتت  ام تكئ لتت  ، ملو تتو  امتتوامتن ةتت عتتةم امعةصتت   امتتتوازم واائ تت علتت  امعةصتت  

امقئعل  متست ضاض، امت  ت ز ه  اعتعئضهئ  ئجئا ام ستقع  وي ت  تض اهت ئ هتئ هت  ام  ئمجتئا 

 .2امظضهة 

ةت قتتق   تتئ تكةةتتو  ع تتئ و  ئةتهتتئامعةصتت  أة تتئ، إمتت  تن ةتت  امقتتدضاا امعةصةتت   اإلعتتتم وةهتتدو

تضشةد امسلوك امعةصت  هت  ت ئ ت  اإلنستئم  تز ، ةنتج عنئ مل واطنةم و ةون اجت ئعةئظة   سلةم و 

 وأه ةتتت ام تتتواضد امعةصةتتت   علتتت  وام  ئهظتتت ع شتتتضوعئا   ئةتتت  امعةصتتت   مل شتتتئضك  وت  تتتةض   ةطتتتئ 

                                                           
ائمد    د   سم    د،   ئمجت  ام ت ئه  ام  لةت  متع   ام ئهظتئا مق تئةئ امعةصت  هت   تو  ع ت  اع تئد امتضعةت  امعةصةت  ، -1

 17،  2773  ذكض   ئجةستةض، كلة  ايعتم، جئ    امقئهض ،
 12،13ئ ج اي م ام ت د  ملعةص ،  ايعتم ام ضع  وامعةص ، تقضةض مل نظ   ام ضعة  ملتضعة  وامققئه  وام لوم، عضن-2
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ام تئم  ملتضأن وت ضةكتئ عةص  ة تدنال   أن وض داإلعتم امعةص  ودوض  ه  اإلنذاض ام عكض  ت ئظم

 .1عند امسكئم اموع  وزةئد 

اإلعتم امعةصت  هت   تو  أهتداو  أهداو-جوضجةئ عئ   -ليسيتبو م جهتئ  دد  يت ض 

 هة ئ ةل : 2امتضعة  امعةصة 

 واإلةكوموجةتتتت  هتتتت  وامسةئستتتتة  ايات تتتتئدة امجوانتتتت   عتتتتتضاعط وايهت تتتتئمت زةتتتتز امتتتتوع   -أ

 .وامضة ة ام نئطق ام  ض  

 ام جت زامج ئعئا و امعةص  مد  األهضاد و  اتجئ الق أن ئط جدةد   م امسلوك  -ب
 وام هتتتتئضاا ام ضدةتتتت  وضوح ايمتتتتتزامام  ضهتتتت  وامقتتتتةم  يكتستتتتئ  تتتتض  مكتتتت  هتتتتضد إتئ تتتت  ام -ج

 .وت سةنهئم  ئة  امعةص  
 :3وعل  ام  وم ة كم   ض أهم أهداو اإلعتم امعةص  هة ئ ةل 

  وام  ئهةم واأل كتئم وام  تقتداا ام  ضه  امعةصة ، وام ق ود عهئ  ج وع  ام  ئضو نشض

ستتتوا  علتتت  ام ستتتتو   و شتتتئكلهئ وام يسستتتئا ام  نةتتت م امعةصتتت  ام تتتضد عتتت وامت تتتوضاا ام كضةتتت  متتتد 

 ام  ل  أو امقو   أو اإلالة   أو ام ئم  .
                                                           

ععد ام جةد عوشن  ، دوض ايعتم امعةص  ه  عنئ  اموع  امعةصت  واتدضاا امتكةتو متد  ام تواطم ام لضعت  ،  قتئ   نشتوض علت  -1 
 www.maktoobblog.com ام واز ايمكتضون  امتئم :

 تذكض   دضاس  ت لةلة  مجضةد  امتوطم امجزاصضةت  ، ، اصضة اس ئ  ععئدن، ام  ئمج  ايعت ة  ملتلون ام نئع  ه  ام  ئه  امجز -2
 .73،  1323 ئجةستةض كلة  ام لوم اينسئنة  وايجت ئعة ، جئ     نتوضن، اسنطةن 

 ةنظض ه  هدا ا ام دد ك   م:-3 
 .71  ،1331 امقئهض ، امنه   ام ضعة ، وامسكئم وامعةص  ، داض  ايعتم و قوق اينسئم ج ئ  امدةم امسةد عل   ئمع،-
 .71  ،1323امقئهض ، داض امنه   ام ضعة ،  ايعتم و قوق اينسئم وامسكئم وامعةص  ،  ئجد  الوو،-
 طع تت  امهةصتت  ام لةتتئ ملت لتتةم امتطعةقتت   امعةصتت ، ، ت هةتت ايعتتتم ودوض  هتت  اعتتئد   امعةصتت ، ت هةتت   نتتدو     تتد ععتتد امقتتئدض ام قتت ،-

 ئ ةلةهئ.و  222  ،2777، امكوةا وامتدضة ،
 .74-17ائمد    د   سم    د،  ضجز سئعق،  -
 .17   ضجز سئعق،  ئضن س د سلة ئم س د،-
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  ، إدضاك ام تتضد عجوانتت  شتت     تتةم كهدضاكتتئ ع هكتتئض   وامتتذن   نتتئ زةتتئد  امتتوع  امعةصتت

 .ائطر  ةع و ئ هو  عئ، و  ضه   ئ هوام  ةط   و شئعض  عئمعةص 

  وتضشتتتتتةد  استتتتتتلتمهئ و ستتتتتم وام تتتتتواضد امطعة ةتتتتت امت ضةتتتتتو عطتتتتتضق  تتتتتةئن  ام  تتتتتئدض

 أوجئ امنشئط امعشضن ت ت د ع وض  كلة  عل  ام  ئدض امطعة ة . وأم ج ةزائ    استادا هئ

  و  ئةتهتئ  امعةصت  و تةئن   واضدهتئتقدةض ام جهوداا امت  تعذ  مل  ئهظت  علت  قتضواا

 تئوم عكئهت   ستتوةئتهئ عئم ةتئ ام تا  عل   تضوض  امت وامجهئا ذااامتلون،  ز  ن األهضاد   م

الة ةتتتئ و  لةتتتئ  تتتم ع لةتتت  امتتتتد ةض  وام تتتد  تتتم تتتواضد امعةصتتت   امك ةلتتت  ع تتتةئن أجتتت  تن ةتتتذ امعتتتضا ج  وا 

 امعةص  امت  تت ض  مهئ عةصئا عدةد  ه  كوكعنئ األض  .

  تستتتتلةط ام تتتتو  علتتتت  امطتتتتضق امتتتتت  ة كتتتتم عهتتتتئ ام  ئهظتتتت  علتتتت  امقتتتتضواا امعةصةتتتت   تتتتم

امقتتتضواا  استتتتادامامتقنةتتتئا ام تطتتتوض  هتتت   ستتتم  استتتتادامأه ةتتت   تو تتتةعوامتلتتتون، و  ايستتتتنزاو

 امعةصة .

   اإلنتتتذاض ام عكتتتض وض تتتد أن التتت  عةصتتت  ة تتتدن وت ضةكتتتئ ملتتتضأن ام تتتئم، وام تتتلط علتتت

 ام كو ئا  م أج  سم امقوانةم امهئده  إم    ئة  امعةص .

امعةصتت  امتت   متتوع ا   تتئهةم نقتت  هتت   ه ئمتت   شتتئضك ةشتتئضك اممإلعتتتم  ة كتتم ، هئنتتئمو تتم قتت

ام  تتئظ علتت  امعةصتت  امتتت  ةشتتتضكوم هتت  ام تتةي هةهتتئ ائ تت  ع ه ةتت  امشتت وض  وةن تت  عةتتنهم ايهتتضاد،

  ضوهتئ ام  أ تعععت   وامتنشتص ،ام  ضوو ام ايعتم  شئضك اسئس  هت  ع لةت  امتضعةت   وانئ  م

 ام دضس  ع كم عوا   كقةض . ت قةض اد ة وقايعتم  ت قةض
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 ايت ئاةتتتتئا  اتلتتتتو وعززتتتتتئ كضستتتتتئ اسئستتتت   تتتتق هتتتتو، ستتتتلة   صتتتت عة هتتتت  ام تتتتةي م  تتتتقإ

وام واقةتتق امدومةتت   تتت  ا تت    ضتعطتتئ اضتعئطتتئ ع تتوةئ ع قتتوق اينستتئم. هلكتت  تكتتوم مل جت تتز 

 و كضستئ ه لةتئ  ئضسئ ه تت ادض  عل    ئة  امعةص  ةج  ام ةكوم  ق ام  و  عل  ام  لو ئا 

امعةص  تضتكز عل   سيومة  اهتضاد ام جت تز امتواعةةم   ئة وه  ام قةق  هئم   ام ستوةئا عل  كئه 

 ام ئ م ايو  م  و  ام واطنةم عل  ام ق ه  ام  لو ئا. وتعق  امدوم . واةكوموجةئعةصةئ 

 ملستت   مل ستتئه  ه نتتد ئ ةتستتلع ام تتواطم عئم  ضهتت  امكئهةتت  وامتز تت  معةصتتتئ ة كتتم أم ةت  تتز 

ت كتتتةم  و تتتم اتتتت نظتتتو ملت ئ تتت   تتتز امعةصتتت ، ام  ئمتتت  هتتت  تقلتتتة  امتلتتتون، واعت تتتئد امطتتتضق األ

 .علةهئ وتقدةم امتقئضةض ونشضهئ ايطتعام  و  عل  ام  لو ئا وتسهة  

إم غةتتتئ    علةهتتتئ.ة كتتتم مل كو تتت  أم ت تتتنع ام تتتواطم امقتتتدض  علتتت   ضااعتتت  عةصتتتتئ وام  تتتئظ 
ذمتتتك   تتتم علتتت  ام كتتت ام  لو تتتئا  تتتو  ام لوقتتتئا ام ستتتت  ل  ي ةستتتئعد علتتت    ئةتتت  امعةصتتت  عتتت  

عئمت ئم وامك ئ ، ة ضم ام واطم  م أدواا أسئسة  م  ئة  ن سئ وعةصتئ ه م  ق ام تواطم امت تضو 
عهئ إم  امهوا  وامتضع  وام ئ ،  و م ةض  عل  ائص   ام لوقئا امسئ  ، و م ةومد امن ئةئا ام لوق  

اطم  تتتم و قتتت  هتتتذ  ام  ضهتتت  ستتتت كم ام تتتو  ستتتنوةئ.و تتتئ هتتت  امك ةتتتئا امتتتت  تقتتتذو إمتتت  امطعة تتت  
ألم هذ  ام  ضهت  ت تعتض اموستةل  امو ةتد  مل ستئ م ،  و  ئةتهئ،ام سئ م  عهدو ام  ئظ عل  امعةص  

ةتطلتت  ايهت تتئم وام ستتئ م  ععتتض اإلاتتضاض ع تتق ام  ضهتت    تتم ام لوقتتئاوامتتتوق م جت تتز ستتلةم واتتئ  
 .ام  لو ئاوامتو   إم  

امقتتئنون  وام  نتتوم عتتئمتكضة  إمةتتئ هتت  ام ع تتن امقتتئن   تتم هتتذا ام  تت ،  نتطضقوهتتذا  تتئ ستت
 .امعةص ه  اإلعتم  مل ق
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 المبحث الثاني:
 التكريس القانوني للحق في اإلعالم البيئي

ام تتتدد أكتتتد  وهتتت  هتتتذا، واإلالة تتت كتتتض  ام تتتق هتتت  اإلعتتتتم امعةصتتت  علتتت  ام ستتتتو  امتتتدوم  

إلعتتتتم علتت  ام تتتق هتتت  ا 2791 إستتتتكهومم عتتتئمهتت   ان قتتتدام تتيت ض امتتتدوم  ملعةصتتت  امعشتتضة  امتتتذن 

هتت  تو تتةئتئ علتت  أه ةتت  وستتئص   2771امعةصتت ، ك تتئ أكتتد أة تتئ  تتيت ض ضن ودن جتتئنةضو ام تتئم 

 ه  امتضوةج مق ئةئ امعةص  و  ئةتهئ  م كئه   ظئهض امتدهوض. اإلعتم

هتتذا ام تق، ون تا هت  تشتضة ئتهئ ام ت لقت  عئمعةصتت   امقتوانةم امداالةت  ملتدو  وت ت نا أة تئ

 ج ةتتتز ام  لو تتتئاهتتت  ام  تتتو  علتتت    يسستتت  تتتق كتتت  هتتتضد او   عئمعةصتتت . علتتتأو ذاا ام تتتل  

عتتةم هتتذ  امتشتتضة ئا امتشتتضةز امجزاصتتضن، امتتذن متتم ةل تت  اإلشتتئض  إمتت  هتتذا  معئمعةصتت . و تتام ت لقتت  

 مك ك ئ سنض  ي قئ.ذو  وغةض كئهة عطضةق   ت اض   ومو كئم ت  امقوانةم، ام ق ه  ع   

ع  ئةت   وامداالةت  امائ ت و  امقئنونةت  امدومةت  و ئ تجدض ايشئض  امةئ ام ام دةد  م امن 

ام شئضك  ه   جئ    ئة  امعةصت    تئ وهتدا ة تود امت   وام ق ه كضسا ام ق ه  ايعتم  امعةص ،

ةتتيقض علتت   أ تتده ئاد ام غةتتئ  او تضاجتتز  ،ضتتت قض وتتت قةوهتت  عتاتت   عةنه تتئ،ام تاتت  امتتت  تج تتز 

 اياض.

ام نقستم هتدا ام ع تن امت   طلعتةم  اضت ةنتئمهتدا ام تق  وامتقعةتا امقتئنون ومتو ةع امتكتضة  

 اقنةم:

 المطلب االول: الحق االعالم البيئي على المستوى الدولي.

 المطلب الثاني: الحق في االعالم البيئي على المستوى الداخلي.
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 المطلب األول:
 الحق في اإلعالم البيئي على المستوى الدولي

ئم ةتت  امقئنةتت   ضكتت  ت تتنةز واستت   هتت  امعلتتدام ام تقد تت  شتتهد ام تتئمم ع تتد انتهتتئ  ام تتض  ام 

  ظتتتئهض امتلتتتون وعتتتضزاهتتتئزدادا  اتتتئطض  امطعة ةتتت ،ام تتتئ  علتتت  امعةصتتت   عطعة تتت  ض تتتئ أقتتتوهتتتو 

وامسةئستة  امتدهوض امعةص  ه  كقةض  تم  نتئطق ام تئمم. ويم امتلتون ي ة تتضو عئم تدود امجلضاهةت  

 عئم ةئ.طئع ئ  اتاذاعئا  يكدا ام ايز    ملدو 

 امظتتتئهض ، وامت ستتتة ملق تتتئ  علتتت  هتتتد   تتكتتتئقوامجهتتتود امدومةتتت   عتتتدأاهقتتتد  متتتذمك،ونتةجتتت  

وات ئاةتئا هئن قتدا عتد   تيت ضاا  وامتوعةت ،عدم ام  ئظ عل  امعةصت   تم اتت  ايعتتم  ع ائطض

امتتتدن ة تعتتتض نقطتتت  امعداةتتت  ام ئم ةتتت   ستتتتوكهومم،وكئنتتتا امعداةتتت  عئن قتتتئد  تتتيت ض  ام تتتدد.ا هتتت  هتتتذ

 تت م ايعتتتم امتتدوم  علتت   تتق اينستئم هتت  ايعتتتم امعةصتت   وانتتئ أكتتدا و تتئ  امعةصتت ،لتوع  م

 .2791عم  قوق اينسئم امعةصة  امدن انعقق عم هدا ام يت ض عئم 

مهتئ، عئم ق ه  ايعتم ه  ام جئ  امعةص  مكونئ شضطئ  تضوضةئ  استوكهومموة تضو اعتم 

 تض عنتتد ومتم ةتواتو األ هت  كئهت  علتدام ام تئمم. اعتئضمألام تض  وتستهة  امتنقت علت  تشتجةز  هة تن

عضةتتتتو دن جتتتتئنةضو  2771ان قتتتتدا ا تتتت  ااتتتتض  هتتتت    ، عتتتت2791 تتتتدود  تتتتيت ض استتتتتوكهومم ستتتتن  

اياتتتض   تتتق ام تتضد هتتت  ام  تتو  علتتت  ام  لو تتت   وتنئومتتتا هتت  ايض ،عضهتتتا عق تت   امعضازةلةتت ،

 ة ئ.أامعةص   ئألعتمعا ئه  ام  ع   ايت ئاةئا ايالة ة  امت  اهت ا  امعةصة ،

 امتئمة :سنتطضق ه  هدا ام طل  ام  ام ضوع  سعق، ئ عل   وعنئ ا

 .2791ستوكهومم   يت ض ه  إطئضايعتم امعةص   :الفرع االول •
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 2771 ضةودن جئنةضو  يت ضامعةص  ه  إطئض ايعتم  الثاني: الفرع •

 اإلالة  . م ستو   اعل امعةص ايعتم  الثالث:الفرع  •

 االول:الفرع 

 2970العام  إستكهولماإلعالم البيئي في إطار مؤتمر 

  امعةصةت عت   ظةتا امق تئةئ مومةتد امةتو  متة  امعةصت ع ه ةت   امتدوم  وايهت تئم عزوغ امتوع  إم

 دةست عض شتهض وكتئم وايستت ضاضة  امتنظتةم ةنق تئ شتك  هت  كئنتا طوةل ، مكمهتض    نذ عئيهت ئم

 دعتتا عنتتد ئامعةصتت     ئةتت   جتتئ  هتت  امتتدوم  ملت تتئوم امضستت ة   نقطتت  اينطتاتت 2711عتتئم   تتم

وامتلتون امعةصت  مع تن  شتكتا امعةصت    و  عئم    يت ضام  عقد  ام ت د  مأل م ام ئ   امج  ة 

ان قتد او   تيت ض  واملقتئ اا امت  تةضة ايجت ئعتئا  ستنواا  تم وع تد أضعتز ستتو  ام تئمم.  عل 

 .1 2791وكهومم است عئم ئ    امسوةدة   ملعةص 

                                                           

دومت ، وت ا تا عنتئ نتتئصج  ه ت  أعضزهتئ اعتتم استتوكهومهم  تو  امعةصت  وعضنتئ ج ع ت  ا  ت   تو  220 م هذا ام يت ض -1 
 ئمة  وام يسستئتة  م  ئةت  امعةصت  وامتت  انتهتا عهنشتئ  تو ة ، وكذا يص   ا  ة  عا و  امهةئك  ام 237امعةص   م  ئ ةقئض  

 .Onu Doc.A/Conf.48/Rev1.1972 عضنئ ج األ م ام ت د  ملعةص ، ةنظض ه  هذا ام دد وقةق  األ م ام ت د :

واتتت  هتتذا ام تتيت ض  تتئداا امتتدو  ام شتتئضك  علتت   عتتئد  اعتتتم استتتوكهومم امتتت  ة كتتم تلاة تتهئ هتت  نقتتئط أسئستتة  وهتت  -
  :كئيت

 * ق ك  انسئم ه  عةص    ة  وشضوط  نئسع  مل ةي.
 *امتزام ك  انسئم ع  ئة  امعةص  وام  ئظ عل   واضدهئ.
 *تشجةز امتن ة  ايات ئدة  ه   دود إ كئنةئا امعةص .

 *إةجئد  لو  ملتنئا  عةم امعةص  وامتن ة .
 إلعتم.*امت كةد عل  امت لةم مت سةم وتن ة  اموع  امعةص   م ات  وسئص  م

 *تشجةز امع ون ام ل ة  ه   جئ  امعةص .
 *ام ن عل  إزام  أسل   امد ئض امشئ   امت  تشك  اطضا عل  امعةص .
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ايهت ئم اإلعت   اموا ع عق ئةئ امعةصت  اتد عتدأ  نتذ  انطتقتشةض امدضاسئا إم  أم نقط  

،  ةتتتن أ تتتدض ام تتتيت ض 2791ام تتتئم  اإلنستتتئنة  عهستتتتكهومم تتتيت ض األ تتتم ام ت تتتد  ملعةصتتت   ان قتتتئد

ع  ضهتت    تتق كتت  إنستتئم دوم ت ةةتتز هتت  ام تتق وامتتذن ت تت مإعتنتتئ دومةتتئ م قتتوق اإلنستتئم امعةصةتت  

م تق اإلنستئم هت  اإلعتتم امعةصت   وذمك ت كةتدا، وواا ة ع وض   ئدا   وام  لو ئا امعةصة األنعئ  

 وعائ تتت  عضنتتتئ ج امتتتدوم  ام جت تتتز  اإلنستتتئم. وم تتتامتتتذن جتتتئ   تتت م اإلعتتتتم ام تتتئم   م قتتتوق 

 عئضزا ه  تزاةد ايهت ئم اإلعت   عق ئةئ امعةص  دوضا UNFPاي م ام ت د  ملعةص  

د تتتم تكتتضة   شتتئضك  ام تتواطنةم هتت   تتةئن  امعةصتت  هتت  اإلعتتتم امتتذن تعنتتئ   تتيت ض األ تتم واتت

ه  عد   عتئد   نتئ، ه تقت نت  ام عتدأ  2791ام ت د  ملعةص  اإلنسئنة  ام ن قد ه  استكهومم عئم 

األو   نئ عل  أم: )مإلنسئم ام ق األسئس  ه  ام ضة  وام سئوا  وامظضوو ام تص   مل ةتئ  هت  

   تتم نوعةتت  تستت ع ع ةتتئ  كضة تت  وعضهئهةتت ، وهتتو ةت  تت  كئ تت  ام ستتيومة  هتت    ئةتت  وت ستتةم عةصتت

امعةصتت   تتم أجتت  األجةتتئ  ام ئ تتض  وام قعلتت ئ. ونتت  ام عتتدصئم امضاعتتز وامتئستتز عشتتض علتت   تتضوض  

وأشتتئض أة تتئ هتتذا اإلعتتتم إمتت  اموستتئص  واإل كئنةتتئا  .  ئةتت  ام تتواطنةم ملعةصتت  وت ستتةم نوعةتهتتئ

م هتتتيي   تتتم ت  تتت   ستتتيومةئتهم اتجتتتئ  امعةصتتت . وة تتتتضو هتتتذا اإلعتتتتم إمتتت  جئنتتت   تتتق امتتتت  ت كتتت

ام شئضك ، عئم ق هت  اإلعتتم هت  ام جتئ  امعةصت  مكونتئ شتضطئ  تضوضةئ مهتئ، هة تن علت  تشتجةز 

 .1وتسهة  امتنق  ام ض مألاعئض ه  كئه  علدام ام ئمم

                                                           

، 1323  شئضك  ام واطنةم ه    ئةت  امعةصت  ،  تذكض   ئجةستتةض، كلةت  ام قتوق، جئ  ت   ومتود    تضن، تةتزن وزو: مةل  زةئد-1 
 47. 
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 اإلنستتئم )ةت  تت لتت  أنتتئ: نتت  ع ، هقتتد2791 تتم  عتتئد   تتيت ض استتتكهومم  34ام عتتدأ أ تتئ 

 ستتيومة  ائ تت  عتتم ام  ئهظتت  وامتستتةةض ام قتنتت  ملقتتضو  ام يم تت   تتم امنعئتتتئا وام ةوانتتئا امعضةتت  

 تتم نتتدو  استتتكهومم داص تتئ، علتت   تتضوض  تطتتوةض امت لتتةم امعةصتت   27و ستتئكنهئ...ئ. ونتت  ام عتتدأ 

يسسئا وامج ئعتئا ع ستيومةتهم مألجةئ  امشئع  وامكعئض، وتنوةض امضأن ام ئم وت سة  األهضاد وام 

 .هة ئ ةت لق ع  ئة  وتضاة  امعةص 

و تتئ ةت تتظ هنتتئ، أم ام عتتدأ امضاعتتز  تتم نتتدو  استتتكهومم جتتئ  عت  تتةم  ستتيومة  ام  ئهظتت  علتت  

مةيكد عل   ضوض  امت لةم وامت سة  وتنتوةض امتضأن ام تئم  27امعةص  عل  ك  إنسئم، وجئ  ام عدأ 

صو كلهتتتتئ تنستتتتجم  تتتتز أهتتتتداو ج  ةتتتتئا   ئةتتتت  امعةصتتتت   تتتتم  ةتتتتن عئم ستتتتئص  امعةصةتتتت ، هتتتتذ  اموظتتتتئ

ام تدد داص تئ، نجتد  ، وهت  ن ت 1ام سئه   ه  امتوعة  وامت سة  وامتضعة  امعةصةت  وامن تئ  امعةصت 

امتتذن ت تت م امتتن  علتت  أه ةتت  اإلعتتتم امعةصتت  هتت  توعةتت  ام ئ تت  وام ستتئه   هتت   13ا  ام عتتدأ 

ام ت لق  عئمعةص . وهذ  ام عتئد  هت  امتت  شتكلا امقواعتد  إةجئد ام لو  م اتلو امق ئةئ وام شئك 

األسئسة  امت  ائ ا علةهئ ام  ئة  امدومة  ملعةص  هة ئ ع تد، وعلتوضا   هتوم ام  ئهظت  علت  امعةصت  

و  ئةتهتتتئ عئعتعتتتئض   قتتتئ  تتتم  قتتتوق إلنستتتئم وت دةتتتد أهتتتم اآلمةتتتئا امك ةلتتت  عتتتهاضاض  و تتت ئم امت تتتتز 

مةتوام  ع د ذمك تكتضة   2 ق ه  ام  و  عل  ام  لو   امعةصة ام  ل  عئ، و نهئ عئما و  ام

                                                           

، داض املتتض  ملنشتتض  )وامنقئعتتئاامج  ةتتئا وام نظ تتئا غةتتض  كو ةتت   ئ دوضامعةصتت   ئةتت  م جت تتز ام تتدن  و ا : ونتتئ  ة تت -1 
 .90-91،  1334 وامتوزةز، امجزاصض،

2 -Caroline Dommen Et Philipe Cullet, "Droit International De L'environnement, Textes De Bas 

Et References", Kluwer Law International – London, 1990, P.03. 
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اتتضاض  امقتتئنون  ععتتض أغلتت  امن تتو  امدومةتت  ام ت لقتت  عئمعةصتت ، كونتتئ األستتئ  ام  لتت   هكتتذا  تتق وا 

 .1م  ئة  امعةص  و  ئم  ق ك  إنسئم ه  امت تز ععةص  سلة   و  ة 

م وتنئومتتا اإلعتتتم امعةصتت  تلتتك  تتم امتو تتةئا امضصةستتة  امتتت  انتهتت  إمةهتتئ  تتيت ض استتتكهوم

امتو ة  امت  ت  نا إنشئ  جهئز دوم  تئعز م نظ   األ م ام ت تد  ة نت  عشتيوم امعةصت ، أطلتق 

و تتم اموظتتئصو ام نوطتت  عتتئ تن ةتت  ونشتتض ام  تتئضو  ،P.N.U.E ملعةصتت علةتتئ عضنتتئ ج األ تتم ام ت تتد  

صتتت ، ك تتتئ تهتتتتم  نظ تتت  امةونستتتكو امعةصةتتت  ملتنستتتةق عتتتةم امجهتتتود اموطنةتتت  وامدومةتتت  هتتت  ام جتتتئ  امعة

 .2امتئع   مأل م ام ت د  عئإلعتم امعةص  إ ئه  إم  وظئصو أاض 

وع تتتد  تتتضوض عشتتتض ستتتنواا  تتتم تتتتئضةخ ان قتتتئد هتتتذا ام تتتيت ض، تعنتتتا امج  ةتتت  ام ئ تتت  مأل تتتم 

ام ةقتتئق ام تتئم   ملطعة تت ، إي أنتتئ متتم ةتاتتذ  37/07هتت  امقتتضاض  2711/ 11/23ام ت تتد  عتتتئضةخ :

متزام، واتد ذكتض ام ةقتئق أم كت  شتك   تم أشتكئ  ام ةتئ  هتو شتك  و ةتد وعئمتتئم  ةستت ق طئعز اإل

اي تتتضام  ه تتئ كئنتتا  ن  تتتئ ام عئشتتض  ملعشتتض، وة تتتضو مكتت  امكئصنتتئا ام ةتت  ع تتق امعقتتئ  كواجتت  

 3أاتا  

 تتتتق أسئستتتت  هتتتت  ام ضةتتتت   )مإلنستتتتئموتتتتتن  ام تتتتئد  األومتتتت   تتتتم هتتتتذا ام ةقتتتتئق، علتتتت  أنتتتتئ: 

ظضوو   ةشة   ض ة  وه  عةص    ةط  تست ع متئ عئم ةتئ  عكضا ت  وضهئهةت  وعلت  وام سئوا  وه  
                                                           

 ق ام  و  عل  ام  لو   امعةصت  وستةل  أسئستة  م ستئه   ام تضد هت    ئةت  امعةصت ، ام جلت  ايكئدة ةت  ملع تن »كضةم عضكئا -1 
 .01،07، كلة  ام قوق وام لوم امسةئسة ، جئ    ععد امض  ئم  ةض ، عجئة ،  1322امقئنون ، ام دد األو  

، 223، ام جلتت  امسةئستتة  امدومةتت ، ام تتدد «2771-2791هتت    ئمجتت  ا تتئةئ امعةصتت     تتد ستت د أعتتو ع تتود،  دوض ايعتتتم -2 
 .243،  2771 امسن 

ستتعت عض  22عتتتئضةخ  901ائستتم ام تتضدام،   ئعتاتت   قتتوق اينستتئم عئمعةصتت    قتتئ   نشتتوض ع تت ة   اموستتط امع ضةنةتت ، ام تتدد -3 
 www.alwasatnews.com، عل  ام واز ايمكتضون  امتئم : 1334
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هتتتذا  دئ وةيكتتتوام ستتتتقعلة اإلنستتتئم واجتتت   قتتتد  هتتت    ئةتتت  وت ستتتةم امعةصتتت  مألجةتتتئ  ام ئ تتتض  

 أه هئ:ام ةقئق عل  أم ام    عئ، ةستوج  إتعئع  ج وع   م ام عئد  

عئم نئ تتتض األسئستتتة  مكتتت  تاطتتتةط إعتتتتم امج هتتتوض عوستتتئص  ائ تتت  وهتتت  امواتتتا ام نئستتت  

و م عةم ام نئ ض امتت  ةجت  أم ةت ت نهئ  امقضاضاا. ت  ةت كم  م ام شئضك  ام  لة  ه  اتائذ 

امتاطتتتتةط، تعنتتتت  استتتتتضاتةجةئا ام  ئهظتتتت  علتتتت  امطعة تتتت ، ووجتتتتود األنظ تتتت  ايةكوموجةتتتت  وتقةتتتتةم 

 .1امسةئسئا واألنشط  ام ز ز امقةئم عهئ

 علتت : أنتتئام ةقتتئق امتتدوم  ملطعة تت    تتم 10ام عتتدأ عةصتت ، ةتتن  وعشتت م ام تتق هتت  اإلعتتتم ام

)ة كتتم مكتت  شتتا ، و تتز  ضاعتتئ  األ كتتئم امتشتتضة ة  مدومتتتئ، أم ةشتتئضك ع تت   ان ضادةتت  أو  تتز 

أشتتتائ  ثاتتتضةم هتتت   تتتنز امقتتتضاضاا امتتتت  تهتتتم  عئشتتتض  امعةصتتت  وهتتت   ئمتتت  ت تتتض  هتتتذا امشتتتا  

 .ئت وة   م ضض، ههنئ ة ق مئ است  ئ  طضق امط م مل  و  عل

علتت  كتت  هتتضد أم ةلتتتزم  )ةنعلتت  تتم ن تت  ام ةقتتئق داص تتئ، علتت  أنتتئ:  14ك تتئ ةتتن  ام عتتدأ 

ع  كئم هذا ام ةقئق، سوا  ت ضو هذا ام ضد ع    ان ضادة  أو ه  إطتئض ج  ةت  أو  تز أشتائ  

ثاتتتضةم أو هتتت  إطتتتئض  شتتتئضكتئ هتتت  ام ةتتتئ  امسةئستتتة ، أم ةجتهتتتد هتتت  ت قةتتتق األهتتتداو واأل كتتتئم 

 ام ت لق  عهذا ام ةقئقئ.األاض  

                                                           

 .10مةل  زةئد،  ضجز سئعق،  -1 
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واستت ض األ تض علت  هتذا امن تو، إمت  غئةتت  ان قتئد  تيت ض ضةتو دن جتئنةضو هت  امعضازةت  عتتئم 

امذن زاد  م تكضة  ام ق هت  اإلعتتم امعةصت ، ك تئ ستنض   تم اتت  ام تضع امقتئن  اآلتت   2771

 .ذكض 

 :الثانيالفرع 

 2990اإلعالم البيئي في إطار مؤتمر ري دي جانيرو 

د ا تتت  األض  )امتستتت ة  امتتتت  أطلقتتتا علتتت  هتتتذا ام تتتيت ضئ امتتتت  ان قتتتدا هتتت  ام ئ تتت   ت تتت

عت تت  عتتئضز  تتتزدام عهتتئ ام تتيت ضاا إذ أنهتتئ 2771جتتوام 21إمتت  2امعضازةلةتت  ضةتتو دن جتتئنةضو  تتم

و  ا ا ة  امتن ة  ام ستتدا   هت   تدض األوموةتئا. ك تئ أنهتئ كئنتا ع قئعت  أكعتض تج تز دومت  

وهتتت  أو  ا تتت  مأل تتتم ام ت تتتد   تتتو  امعةصتتت  وامتن ةتتت  وتتكتتتوم وقةقتتت   ،1اكعقتتتد علتتت  اإلطتتتتق ثنتتتذ

 عتتدأ، تهتتدو كلهتتئ إمتت  إائ تت  شتتضاك  عئم ةتت  جدةتتد  و ن تت   عتتم طضةتتق إةجتتئد  19اإلعتتتم  تتم 

 ستوةئا ملت ئوم عةم امدو  واطئعئا ام جت ز امضصةسة  وامش و ، إذ ة  ت  علت  عقتد ات ئاةتئا 

وهض ام  ئةت  وستت   امنظتئم امعةصت  واإلن تئ  ام تئم  ، و تم ج لت  دومة  ت تضم   ئمع امج ةتز وتت

 :ةل  ئ جئ  ه  إعتم ضةو  ئ 

علتتت  امجتتتن  امعشتتتضن هتتت   اططتتتئا امتن ةتتت  ام ستتتتدا   واعتعئضهتتتئ  قتتتئ  تتتم  امتضكةتتتز -2

 .اإلنسئم قوق 

                                                           

ضصة  دوم  و  كو   واد جئ  است ضاض مجهود األ م ام ت د  ه   243دوم ، وامتق  ه  ذضوتئ 291شئضكا ه  هذا ام يت ض -1 
األ تتتةم ام تتتئم مل تتتيت ض هتتتو و تتتز )إداض  ا تتتئةئ امعةصتتت  و شتتتيونهئ، وكتتتئم امهتتتدو األو  مل تتتيت ض امتتتذن  تتتدد ئ  تتتوضة  ستتتئتوضونج

 شئضك  ام ئم ة  عةم امعلدام امنئ ة  و امعلدام ام تقد    نئعةئ  م  نطلق اي تةئجتئا و ام  تئمع ام شتتضك  م ت ئم األسئ  مل
  ستقع  هذا امكوك ، اذ اننئ ع ئج  ام  ت قةق توازم عئد  وائع  ملعقئ  عةم امعةص  و امتن ة .
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ام  تتئضو وام  لو تتئا وامتكنوموجةتتئا عتتةم امتتدو ، و تتق كتت  هتتضد هتت  امو تتو   تعتتئد  -0

  لو ئا امت  ت ت ظ عهئ امسلطئا ام ئ   عم امعةص .إم    ئدض ام 

ستتم اتتوانةم وطنةتت  ودومةتت  متلتتتضةم ام لتتون ) عتتدأ ام لتتون امتتداهزئ، وت تتتوة    تتضوض  -3

 .امخ  ئةئ امكواضن اإلةكوموجة  ... 

 تم إعتتم ضةتو دن جتئنةضو أنتئ  23وعم  و وع ام ق ه  اإلعتم، هقتد جتئ  هت  امتم عتدأ 

   وجئ ع شئضك  ج ةز ام واطنةم ام  نةةم عل  ام ستو  ام نئست ، ت ئمج ا ئةئ امعةص  عل  أه

وةج  توهةض مك  هضد هض    نئسع  عل  ام  ةد امتوطن  ملو تو  إمت  ام  لو تئا امتت  ت تت ظ 

عهئ امستلطئا ام ئ ت  عشت م امعةصت  ع تئ هت  ذمتك ام  لو تئا ام ت لقت  عتئم واد واألنشتط  اماطتض  هت  

 . جت  ئتهم

م أنتتتتئ ةجتتتت  أم تتستتتتن  مكتتتت  هتتتتضد علتتتت  ام ستتتتتو  امتتتتداال  هض تتتت  اإلعتتتتت وة تتتتةو هتتتتذا

ام شتتتئضك  هتتت  ع لةتتتئا  تتتنز امقتتتضاض، وعلتتت  امتتتدو  أم تقتتتوم عتستتتةةض وتشتتتجةز توعةتتت  ام تتتواطنةم 

و شئضكتهم عم طضةق إتئ   ام  لو ئا عل  نطتئق واستز. وأشتئض هتذا اإلعتتم أة تئ إمت  تهةصت  

واإلداضةتتتت  ع تتتتئ هتتتت  ذمتتتتك امت تتتتوة  وستتتتع  هتتتتض  امو تتتتو  ع  ئمةتتتت  إمتتتت  اإلجتتتتضا اا امق تتتتئصة  

 .1اينت ئو

 تتم نتتدو  ا تت  األض ، أنتتئ جتتئ  أكقتتض و تتو ئ عئم قئضنتت   تتز  23و تتئ ةت تتظ علتت  ام عتتدأ 

 م ندو  استكهومم، إذ أاضم ام شئضك  ام قةقة  مألهتضاد وامج  ةتئا عتئم ق هت  ايطتتع  27ام عدأ 

                                                           

 .13مةل  زةئد،  ضجز سئعق،  -1 
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ةد مل تتق هتتت  اإلعتتتتم هتت  ام تتتواد امعةصةتتت ، ي علتت  اموقتتتئصق وامعةئنتتئا امعةصةتتت . وعلةتتتئ، هعتتدوم تجستتت

، ههتتتذا ام عتتتدأ ة لتتتم  تتتضا   عتتتم ام تتتق هتتت   1ة كتتتم ام تتتدةن عتتتم  شتتتئضك  األهتتتضاد وامج  ةتتتئا

اإلعتتم امعةصت  وأو تت  ع ستع  جتتئ  ام شتئضك  أ تئم ام تتواطنةم ام  نةتةم ك  ستتم طضةقت  م  ئمجتت  

ئق علت  ام ا ت  ايض  امتت  ت تضو وهنتئك ات ت. ا ئةئ امتلون وذمك متم ةتت ت  ذمتك إي عتئإلعتم

اتد نج تا نجئ تئ عتئهضا هت  ضهتز امتوع  -ضس ةئ عئستم  تيت ض اي تم ام ت تد   تو  امعةصت  و امتن ةت 

 تتتم سةئستتت   معةصةتتت  و ايجت ئعةتتت  جتتتز ا ي ةتجتتتزأام تتتئم  تتتو  ام ئجتتت  امتتت  ام تكتتتوم ايعتعتتتئضاا ا

ام ق   م اغل  امن و  امدومة   امتن ة  ايات ئدة  ، مةتوا   ع د ذمك اياضاض امقئنون  مذا

ام ت لق  عئمعةص  و  م  نطلق دوض  ايجضاص  ه    ئة  امعةص ، امقئصم و عشك  كعةتض علت   ستئه   

 .2امعةص ام ضد و ت ئعلئ ايةجئع   ز  اتلو امق ئةئ امت  تا    ةطئ 

 :الثالثالفرع 

 اإلعالم البيئي على المستوى اإلقليمي

اتتضاض  امقتتئنون  هتت  ام دةتتد علتت  ام ستتتو  اإلالة تت  ة جتتد ام تتق هتت  اإلعتتتم امعةصتت  تكضةستتئ وا 

اإلهضةقتت   ايت تتئد تتم امن تتو  امقئنونةتت  اإلالة ةتت  ام ت لقتت  ع  ئةتت  امعةصتت . ه تتقت علتت   ستتتو  

نتت  ام ةقتتئق اإلهضةقتت  م قتتوق اإلنستتئم وامشتت و  هتت  ام تتئد  امتئستت    نتتئ أم )إعتتتم ام تتواطنةم 

 3ق عهئ أ ض أسئس  ملت تز ع قهم ه  عةص    ة  وسلة  ئ عق ئةئ امعةص  وك   ئ ةت ل

                                                           

 .94   ضجز سئعق، ونئ  ة  ، -1 
، ايت ئاةت  امدومةت  م كئه ت  2/امعنتد31 ونذكض  م هذ  امن و : ات ئاة  األ م ام ت تد  ايطئضةت  ملتلةةتض ام نتئا  هت  ام تئد -2 

 .1/امعند23امت  ض ئد 
 .07كضةم عضكئا،  ضجز سئعق،  -3 
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 تتو  اإلعتتتم وام شتتئضك  هتت   جتتئ   2713وة تتتضو أة تتئ إعتتتم ستتئمزعوضغ ام تتئدض ستتن  

ع تتتق كتتت  شتتتا  هتتت  عةصتتت   تتت ة   تتتم نوعةتتت  تستتت ع ع ةتتتئ  كضة تتت ، و تزنتتت  إةكوموجةتتتئ  1امعةصتتت 

 .وع سيومةتئ عم عةصتئ، وواجعئ و قئ ه  ام سئه   ه    ئةتهئ

ك تتتئ ة تعتتتض هتتتذا اإلعتتتتم أم ام تتتواطنةم، وهتتت  إطتتتئض امسةئستتت  اإلعت ةتتت ، ة قلتتتوم   تتتدض 
إعت هتتم مل ستتيومةم امسةئستتةةم واإلداضةتتتةم، وأنهتتم ةل عتتوم دوضا هئ تتئ هتتت  امت عصتت  وامت ستتة   تتتم 

 .2أج    ئة  امعةص 
وضوعتت  واتتد أعض تتا علتت  ام تتت ةد اإلالة تت  أة تتئ، ات ئاةتت  أضةتت  ام تتئدض  علتت  ام ستتتو  األ

اتتتت  ان قتتتئد ام تتتيت ض امتتتوزاضن امضاعتتتز ع نتتتوام   عةصتتت  ألوضوعتتتئ  عئمتتتدن ئضك،  2771جتتتوام  11هتتت  

وهذ  ايت ئاة  تضعط عتةم ام قتوق امعةصةت  و قتوق اإلنستئم ع  نت  ت تنع  قواتئ ملج هتوض. إذ ن تا 

ئ  نهتتئ علتت   تتضوض  اةتتئم امتتدو  األطتتضاو هةهتتئ عو تتز تشتتضة ئا ائنونةتت  علتت   ستتتواه 4ام تتئد  

وام  تو  علت  ام  لو تئا ام ت لقت  عئمعةصت ، وهتو  تئ ت قتق  ايطتعامداال  تس ع مك  هضد  م 

ع لةئ  م ات  اةئم ام دةد  م امدو  األوضوعة  ام  ئدا  عل  ايت ئاةت  عتعنت  تشتضة ئا  ت لقت  

 .3عهاضاض ام ق وعةئم إجضا اا وطضق و واعط   ئضستئ وامت تز عئ

تئ ةت تةم علت  امتدو  األطتضاو تشتجةز امتضعةت  اإلةكوموجةت  مألهتضاد، وت ةو هذ  ايت ئاة  أنت

وتتتتوعةتهم عئم شتتتتئك  امعةصةتتتت   تتتتم أجتتتت  أم ةكونتتتتوا علتتتت  علتتتتم عكة ةتتتت  ام  تتتتو  علتتتت  ام  لو تتتتئا 
                                                           

ذن نظ تئ ام  هتد  تم اجت  سةئست   دض هذا ايعتم ع نئسع  ان قئد ام يت ض األوضع  امقئن   و   امعةص  و قوق اينسئم  ام-1 
 تو  اع تئ  ام تق هت  2713دةست عض عتئم  0و 1أوضوعة  ملعةص  وام  هد امدوم  م قوق اينسئم ه   دةن  سئمزعوضغ عئمن ستئ هت  

   ئة  امعةص ، ةنظض ه  هذا ام دد:
-Déclaration de Salzburg 1980,annexe au document ,environnement et droit de l’homme 

,unesco,paris1987,p.176. 
  م اعتم سئمزعوضغ. 1/1ام ئد  -2
 .07كضةم عضكئا،  ضجز سئعق،  -3 
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وعلت  امتدو  األطتضاو .امعةصت وام سئه   ه   سئض  نز امقضاض واملجتو  إمت  امق تئ  هت  ام جتئ  

ئا وام ج وعتتتتئا امتتتتت  ت  تتتت  م تتتتئمع امتتتتدهئع عتتتتم امعةصتتتت  أة تتتتئ ايهت تتتتئم عئمج  ةتتتتئا وام نظ تتتت

عتتئيعتضاو عهتتئ وتتتدعة هئ، وأم ت  تت  علتت  أم ةكتتوم نظئ هتتئ امقتتئنون  امتتوطن   واهقتتئ من تتو  

 .1هذ  ايت ئاة 

ئ  تو  انع ئقتئا ج79)12امتو تة  ضاتم  12/21/2771عتتئضةخ  OCDE ك تئ تعنت   جلت 

إلعتتتم وام شتتئضك ، هتق تت  هتتذ  امتو تتة  عتتت م مكتت  ام تتواد ام لوقتت  وانتتتتقئمهئ، وهتتت  تكتتض   قتت  ا

علتت  ام  لو تتئا ام ت لقتت  عئمعةصتت  امتتت  ت وزهتتئ امستتلطئا ام ئ تت  وا  كئنةتت   ايطتتتعشتتا   تتق 

امتتتدا  هتت  عتتت لة  اتاتتئذ امقتتضاض. وت تتةو هتتذ  امتو تتة  علتت   تتضوض  امشتت ئهة  عكتت   تتئ ةت لتتق 

أكقتتتتض وأم تكتتتتوم هنتتتتئك  شتتتتئضك  واستتتت   عئمعةصتتتت   تتتتم شتتتت نهئ أم تج تتتت  امسةئستتتتئا امعةصةتتتت  ه ئمتتتت  

 2مل واطنةم.

وه  إطئض ام يت ض األوضوع  األو   و  امعةص  وام    ام ن قد ع ضانك توضا ع م ئنةتئ عتتئضةخ 

سئه ا هةئ ام نظ   ام ئم ة  مل   ، هقد أكد هذا ام ةقئق عل   تق كت   ، وامذن20/21/2707

مقتتتضاضاا وامنشتتتئطئا امتتتت   تتتم شتتت نهئ  تتتواطم هتتت  اإلعتتتتم وايستشتتتئض  عا تتتو  ام اططتتتئا وا

 .3ام سئ  عئمعةص  وام    ه  امواا ن سئ وام شئضك  ه   سئض  نز امقضاض

                                                           

  م ات ئاة  اضو . 0/1 ام ئد -1 
2 -Prieur Michel، op، cit, p18. 

 .17مةل  زةئد،  ضجز سئعق،  -3 
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علت  1981وعل  ام ستو  اإلهضةق ، ن  ام ةقئق اإلهضةق  م قوق اإلنسئم وامش و  م ئم 

كت   تئ ةت لتق إعتم ام واطنةم عق ئةئ امعةص  و  )أمتعن  هذا ام ق ه  ام ئد  امتئس    نئ عقومهئ: 

 ئ.وسلة  عهئ أ ض أسئس  ملت تز ع قهم ه  عةص    ة  

واكتت  ام تتئمم ام ضعتت   نتتذ امق ئنةنتتئا ايهت تتئم عق تتئةئ امعةصتت ، إذ تتتم إ تتدان  جلتت  امتتوزضا  

ام تتض  ام ستتيومةم عتتم شتتيوم امعةصتت  وهتتو  تتئ ةجستتد اناتتضاط اتتئد  هتتذ  امعلتتدام هتت  ام ستتئض امتتدوم  

وايجت ئعةت  .و  ئمجت   ايات تئدة ئنت   ض وات  هت  سةئستئا امتن ةت  امذن ةوم  ام نئة  عئمعةصت   ك

ام شتتتئك  امعةصةتتت  ي تضاتتت  إمتتت  ت قةتتتق أهتتتداههئ ام ت قلتتت  هتتت  تتتتوهةض ام تتتق هتتت  عةصتتت  ستتتلة   مكتتت  

 واطم، إي عوجتود  تواطم متئ ققئهت  عةصةت  و  ضهت  عئم شتئك  امعةصةت  امتت  تج لتئ ةشت ض ع ستيومةتئ 

د  نهتتتئ، هتتت  إطتتتئض  قئضعتتت  وائصةتتت  وهتتت  األه تتت  أو، هتتت  إزامتتت  هتتتذ  ام ضدةتتت  وامج ئعةتتت  هتتت  ام تتت

 .1ام شئك  تكضةسئ مل نهج ام تج  ام ضوضن

واهتم ام جلت  امتوزاضن ام ضعت  عئمتوعةت  واإلعتتم امعةصت  كوستةل  أسئستة  م  ئةت  امعةصت   نتذ 

ئم  تت  إ داقتتئ، تتتم إذ تا تتة  ام  تت  امستتئد   تتم نظئ تتئ األسئستت  مةو تت  امعلتتدام ام ضعةتت  ع

علتتتت  نشتتتتض امتتتتوع  امعةصتتتت  و تتتتن وستتتتئص  اإلعتتتتتم ام ضعةتتتت  و يسستتتتئا امت لتتتتةم ام اتل تتتت  و ضاكتتتتز 

امع ون عل  تكقةو جهودهئ امضا ة  إم    ئة  امعةص   م اتت  عضا جهتئ وامتضكةتز علت  ايضتعتئط 

 اموقةق عةم امتضعة  امعةصة  وأهداو امتن ة .

                                                           

امتضعوةت  واإلعت ةت  ،  جلت  ات تئد اإلذاعتئا  امتجتئض  ام ضعةت  هت  نشتض امققئهت  امعةصةت  هت  ام يسستئا     د عئد  امهنتئن ،-1 
 .11،  1331ام ضعة ، ام دد امقئن ،
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م أو  امعتضا ج امتت  شتضع  جلت  امتوزضا  ام تض  واد كئنا عضنئ ج امتوعة  وامت لةم امعةصت   ت

ام ستتيومةم عتتم شتتيوم امعةصتت  هتت  تن ةتتذ  هتت  إطتتئض امت تتئوم وامتكئ تت  وتعتتئد  امتجتتئض  عتتةم امتتدو  

ام ضعةتت  وهتت  هتتذا اما تتم متتم تكتتم وستتئص  اإلعتتتم غئصعتت  عتتم ام ستتئه   هتت  إضستتئ  امققئهتت  امعةصةتت  

 .1مة  امك ةل  عذمكمد  ام واطم ام ضع  وعقهئ ععض اموسئصط ايت ئ

أكتتوعض  24ك ئ نظ ا جئ    امدو  ام ضعة  امندو  ام ضعة  األوم   و  اإلعتتم امعةصت  هت  

واد اتس ا هذ  امندو ، وه  أو   نعض مل واض  و  ام سئص  امعةصة  ه  عتاتهتئ  2711 م عئم 

و ئ  دض عنهتئ  تم عوسئصط ايت ئ  ةتم تنظة ئ ه  اموطم ام ضع ، عت ئعلهئ  ز اموااز ام  ةي 

اتتضاضاا اعتعضهتتئ امتتع   ثنتتذاك عئمقوضةتت  متوستتةز  جتتئ   ضةتت  امت عةتتض امتتذن أتئ تتتئ قتتم أاضتتتئ هتتذ  

واتد كونتا امنتدو  أض تة  ع ت  نج تا هت  ع ت   .امنتدو  مل تئ لةم هت   جتئ  اإلعتتم وايت تئ 

ةم ام تواطنةم، عت  امعلدام ام ضعة    تئ كتئم متئ األقتض ايةجتئع  هت  إشتئع  ققئهت  امعةصت  وت  ة هتئ عت

 .2وتكوةم ضأن عئم عضع   سيو  و و وع 

وت سسا أة ئ شعك  اإلعت ةةم امعةصةةم م و  امع ض ام توسط كشعك  إالة ة  ملضعط عتةم 

اإلعت ةتةم و ستيوم  ايت تئ  ام  نةتةم عق تئةئ امعةصت  ععتض امكتئعت  وت زةتز امتوعةت  امعةصةت ، واتتد 

هت  جنةتو ك  تد تو تةئا وضشت  ع ت   2771 جوةلةت  اضجا امشعك  إم   ةز اموجود ه  شهض

عقتتتتتدا هتتتتت  ذمتتتتتك امتتتتتتئضةخ  تتتتتو  اإلعتتتتتتم وايت تتتتتئ  امعةصتتتتت ، نظ هتتتتتئ عضنتتتتتئ ج امع تتتتتض ام توستتتتتط 

عقد ايجت ئع امت سةست  هت  ع تئم عتئألضدم، و تياضا  2779مل سئعداا ام نة  امعةصة . وه  عئم 

                                                           

 .11اسنئ  ععئدن،  ضجز سئعق،  -1 
 .19   د عئد  امهنتئن ،  ضجز سئعق،  -2 
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ةتتةم  تتم أجتت  زةتتئد  ايت تتئ  عتتةم امتتدوم  مل تت  ةةم امعةص ايت تتئدتتتم تستتجة  امشتتعك  ع تتوا هتت  

ام   ةةم واإلعت ةتةم علت  ام ستتو  ام تئم   و. ةقتدم  ئمةتئ ام تندوق امتدوم  مأل ةتئ  امع ضةت  

عضو ئ امدعم ام ن  وام ئم   تم أجت  تقوةت  ع ت  امشتعك  وهتتع  جتئ  ايت تئ   تز عتدد أاتض  تم 

 نتتتتذ ت سةستتتتهئ ع تتتو، و  233وت تتتم امشتتتتعك  هتتت  ع تتتتوةتهئ  تتتتوام   .ام يسستتتئا اإلعت ةتتتت 

استتتطئعا امتوستتز وام شتتئضك  هتت  دوض اإلعتتتم هتت  ضهتتز  ستتتو  امتتوع  ام تتئم هتت  ا تتئةئ امعةصتت ، 

  ةن كئم امتوسز ه  ام  وة  عل   ستو  امدو  واألهضاد.

إم امو تو  إمت  عةصت  ستلة   متم ةتتم إي  تم اتت  ت تئهض جهتود امج ةتز، وي ة كتم ت  ةتت  

ز ام دن  إم  جئن  اإلداض  ه    ئة  امعةصت  وام  تئظ علةهتئ،  سئه   األهضاد وام يسسئا وام جت 

علتت  كتت   ايطتتتعإي  تتم اتتت  إ تت ئ  امشتت ئهة  علتت  ج ةتتز امنشتتئطئا امعةصةتت ، و تت ئم  تتق 

امعةئنئا وام  لو ئا ام ت لق  عو ت ة  امعةصت ، ألنتئ ي ة كتم تتوا  ام شتئضك  هت  جتو  تم امت تتةم 

ت تت ةنئ هتت  اوانةنهتتئ امداالةتت ، و تتم عةنهتتئ امجزاصتتض، ك تتئ وهتتذا  تتئ تستت   امتتدو  إمتت   واإلا تتئ .

 سنض  ه  ام طل  امقئن   م هذا ام ع ن.
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 :مطلب الثاني
 الحق في اإلعالم البيئي على المستوى الداخلي

ة د اإلعتم امعةص  ه  امجزاصض ظئهض   دةق  ه  اإلعتم اموطن ، مذا كئنتا امكتئعتئا  تو  

ز تطتوض ام تنئع  وازدةتئد امستكئم وانتشتئض امن ئةتئا ع نواعهتئ وكتذا و ت  كق ت ،امعةص  عسةط  وغةض 

، كتت  وامت تت ض  تتئ أد  إمتت  تلتتون امهتتوا  وظهتتوض ظتتئهض  انجتتضاو امتضعتت   امستتةئضاا،ازدةتتئد عتتدد 

هذ  ام شئك  تتطل    ئمج   قةقةت  واا ةت  و و توعة  داةقت   تم اعت  وستئص  اإلعتتم عتئاتتو 

  .1أنواعهئ

عتتتم امعةصتت  هتت  امجزاصتتض ع تتد   ضا تت ، عتتدأا ع ض لتت  امت تتتةم إلداضن ومقتتد  تتض ام تتق هتت  اإل

وأد  هتتتتذا امو تتتتز إمتتتت  ت طةتتتت   واإلشتتتتضاو،امتتتتذن نتتتتتج عتتتتم ان تتتتضاد امستتتتلط  امسةئستتتتة  عئمتستتتتةةض 

امدة قضاطةتتت  امتتتت  ت تعتتتض أسئستتتئ مل ضةتتت  وام تتتق هتتت  اإلعتتتتم، ونتةجتتت  متتتذمك متتتم تت تتت م  اتلتتتو 

ت لتتتق ع تتتق ام تتتواطنةم هتتت  اإلعتتتتم وايطتتتتع وام شتتتئضك  هتتت  امقتتتوانةم ام نظ تتت  متتتإلداض  أ كئ تتتئ ت

اتائذ امقضاض. واتد  تد هتذا امت تتةم،  تم أن هض ت  مل شتئضك  واإلقتضا   تم جئنت   اتلتو امشتضكئ  

امعةصةتتةم، وان تتضدا اإلداض  عتستتةةض امشتتيوم امعةصةتت ، وهتتذا هتت  غةتتئ  ضيةتت  سةئستتة  وا تت   م  ئةتت  

ة   وام يسستتتتئت  م  ئةتتتت  امعةصتتتت . قتتتتم دالتتتتا اإل تتتتت ئا امعةصتتتت  وعتتتتدم استتتتتك ئ  اإلطتتتتئض امتشتتتتض 

امائ   ع قتوق اإلنستئم عئ ت  وام تق هت  اإلعتتم ع توض  ائ ت   ض لتهتئ امنشتط  وام  لنت   تم 

 ات    ئدا  امجزاصض عل  ام دةد  م ايت ئاةئا امدومة  ام ت لق  ع قوق اإلنسئم.

                                                           

أعتو عكتض  ايمةتئا امقئنونةت  م  ئةت  امعةصت  هت  امجزاصتض ، ضستئم  دكتتوضا  هت  امقتئنوم ام تئم، كلةت  ام قتوق، جئ  ت   :ونتئ  ة ت -1 
 .211 ، 1339علقئةد، تل سئم،
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  امعةصت ، سةئست  تهتدو إمت  ت زةتز ونتةج  ذمك هقتد اتع تا امدومت  امجزاصضةت  هت   جتئ    ئةت

اإلطتئض امقتتئنون  وام يسستتئت ، وهتتذا  تئ ة كتتم  ت ظتتتئ  تتم اتتت  ستم ام دةتتد  تتم امقتتوانةم امتتت  

تتتنظم  اتلتتو ام جتتئيا ايات تتئدة  وايجت ئعةتت  عطضةقتت  تتواهتتق وامقواعتتد ام ل ةتت  م  ئةتت  امعةصتت . 

تستةةض اطتئع امعةصت ، ك تئ تتم إستنئد ة ئو إم  ذمك إنشئ  عد  هةصئا إداضة   ضكزة  تستهض علت  

اات ئ تتئا ملعلدةتت  وامويةتت  عئعتعتتئض أنه تتئ ام يسستتتئم امضصةستتةتئم م  ئةتت  امعةصتت  علتت  ام ستتتو  

 ام  ل .

وم  ضه   ضا   تطوض ام ق ه  اإلعتم امعةص  ه  امجزاصض، اس ا هذا ام طل  إمت  قتتن 

هتتت  ام تتتتض  امستتتئعق  علتتت  اتتتئنوم امعةصتتت  هتتتضوع، أتنتتتئو  هتتت  األو   نهتتتئ ام تتتق هتتت  اإلعتتتتم امعةصتتت  

 ،23/ 30امعةصت  امقئن  مل دةن عم ام ق هت  اإلعتتم امعةصت   ت م اتئنوم  ، وا  ا30/23

 وأاةضا ام ق ه  اإلعتم امعةص  ه  ائنوم امج ئعئا ام  لة .

 :األولالفرع 

 23/22الحق في اإلعالم البيئي في الفترة السابقة على قانون البيئة 

 تتئم امجزاصتتض  عئشتتض  عقتت  ايستتتقت  علتت  إعتتئد  عنتتئ   تتئ ال تتئ ايستتت  ئض  تتم ان تت  اهت

د ئض، ونتةج  ذمك هقد أه لا إم   د ع ةد امجئن  امعةص ، وكئنا امتشتضة ئا ام تئدض  ثنتذاك ي 

ضغتتم  تتدوض ع تت  ام ضاستتةم امتنظة ةتت   1تهتتم كقةتتضا ع و تتوع   ئةتت  امعةصتت  وع تتوض  غةتض  عئشتتض ،

                                                           

 .14/39/2719 يضخ ه   11ام ت لق عهنشئ  مجن  ام ةئ ، امجضةد  امضس ة ، ام دد 19/01ام ضسوم ضام-1 
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نشتئ  مجنت  2 تئ ةت لتق عئم  ئةت  امستئ لة  مل تدم 1ئ ةت لق ع  ئة  امسوا  ذاا ام ل ،  نهئ   ، وا 

 امخ. ...ام ةئ 

وأدضكا امجزاصض أه ة  امتوازم عةم  قت ةئا امتن ة  و ضوض  ام  ئظ عل  ام  ةط امعةصت ، 

هستتت ا إمتتت  ام  تتت  علتتت  إةجتتتئد اموستتتئص  ام تتتضوضة  مت قةتتتق تن ةتتت  ستتتلة   عةصةتتتئ، وةشتتتك  امقتتتئنوم 

 .3أسئسة   م عةم عد  وسئص  مت قةق هذا امتوازموسةل  

وعل  غضاض  ئ هو علةئ ه  امعلدام امنئ ة ، هتهم اطتئع اإلعتتم امعةصت  هت  امجزاصتض ي ةتزا  

هتتتتت  عداةتتتتت  امطضةتتتتتق ضغتتتتتم  جهتتتتتوداا ضجتتتتتئ  اإلعتتتتتتم وام هت تتتتتةم عهتتتتتذ  مق تتتتتئةئ، وةت تتتتتظ ذمتتتتتك 

هتت  ايهت تتئم عق تتئةئ امعةصتت   عئما تتو  هتت  اطتتئع اإلعتتتم ام كتتتو   ةتتن ستتجلا زةتتئد  كعةتتض 

ام  لةتت  واإلالة ةتت  وامدومةتت ،   تتئ ةتتد  علتت  تنتتئ   امتتوع  امعةصتت  متتد  ام تتئعلةم اإلعت ةتتةم هتت  

 ع لة  امتوعة  امت  ت د وع ق ضهئم إنقئذ امعةص   م  ائم  امد ئض ام  دق عهئ.

ك علتتت  واآلم ستتنلق  نظتتتض  علتتت  اطتتواا تطتتتوض اإلعتتتتم امعةصتت  اتتتت  هتتتذ  ام ض لتت ، وذمتتت

 .امتئم امن و 

  

                                                           

 .34/30/2710ام يضخ ه   20ام ت لق ع  ئة  امسوا  ، امجضةد  امضس ة ، ام دد10/90ام ضسوم ضام -1 
 .14/39/2719ام يضخ ه   71امسئ لة  مل دم،امجضةد  امضس ة ،ام دد ام ت لق عئم  ئة  10/91ام ضسوم ضام -2 
، 31  ط   كضاج ،  كة ةئا تطعةق امتشضةز ام ت لق عتسةةض ام  ةط و  ئة  امعةص  ،  جل  ام دضس  اموطنة  متإلداض  ام جلتد-3 

 .31،  32،2771ام دد
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 أوال: اإلعالم البيئي في الدساتير الجزائرية:
دستتتئتةض، أومهتتتئ جتتتئ  ع تتتتد  ، أضع تتت 2711ت ئاعتتتا علتتت  ام شتتتهد امسةئستتت  امجزاصتتتضن و نتتتذ 

متة   تم اإلشتئض  إمت  ام تق هت  اإلعتتم امعةصت  ه ست ،  ، وكتئم ائمةتئ2710است تئ  ش ع  هت  

عئ ت ، وم ت  ام تئد  امو ةتد  امتت  ة كتم أم نشتةض إمةهتئ  ع   م اإلشئض  إمت   و توع امعةصت  ع ت  

امج هوضةتتت   ضةتتت  ام تتت ئه ،  )ت تتت مامتتتت  ن تتتا علتتت  أنتتتئ:  27هتتت  هتتتذا ام تتتدد، هتتت  ام تتتئد  

و ضةتتت  وستتتئص  اإلعتتتتم األاتتتض ، و ضةتتت  ت ستتتة  امج  ةتتتئا، و ضةتتت  امت عةتتتض و ائطعتتت  امج هتتتوض 

 .ايجت ئعئو ضة  

صتتتض اهت ئ هتتتئ وانشتتتلئمهئ عئم  ئهظتتت  علتتت  امعةصتتت  ومكتتتم عقتتت  هتتتذا امدستتتتوض، تضج تتتا امجزا

شتتضاك كتت   تتواطم هتت  ذمتتك، هتت  اموقةقتت  اإلةدةوموجةتت  األسئستتة  ملدومتت  امجزاصضةتت  ام ت قلتت  هتتت   وا 

ت قةتتتق تن ةتتت  ستتتضة   تشتتت    ج تتتوع اطئعتتتئا  )إمام ةقتتتئق امتتتوطن ،  ةتتتن جتتتئ  هةهتتتئ  تتتئ ةلتتت : 

أن تتئ  امتتتضا  امتتوطن  عطتتضح  شتتك   أنشتتط  امتتعتد وت تتدن  ضكتت   تشتت ع  ت تتتد ع لةتتئ إمتت  كئهتت 

  ئةت  امعةصت ، و كئه ت  ام  تتئض امتت  تتنجم ائ تت  عتم عتضوز  ضاكتتز ع ضانةت  وأنشتط   تتنئعة . 

وعهذا ام دد ستتاذ امدوم ، ه  نطتئق امتاطتةط امتوطن ، امتتداعةض ام تضوضة  متنظتةم كت   تئ ةلتزم 

ئ  امستكئم، وأم ام ج وعتئا م ةئن  ام  ةط ه  امعتد واموائة   م ك  ظئهض    ض  ع ت   و ةت

ام  لة  وكذا  ج وع ام يسسئا ايات ئدة  وايجت ئعة  وامققئهة  ملعتد، ستل   دوضا ضصةسةئ هت  
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 كئه تتتتت  امتلتتتتتون، و  ئةتتتتت  امعةصتتتتت  امتتتتتت  ةجتتتتت  أم تكتتتتتوم امشتتتتتل  امشتتتتتئغ  مج ةتتتتتز  تن ةتتتتتذ سةئستتتتت 

 .1ام واطنةم، إذ ي ةجوز اعتعئض ذمك  ه   ائ   عئمدوم  و دهئئ

أم ج ةتز  ، غةتض2771، 2717، 2791ذمك ت ددا امدستئتةض هت  امجزاصتض ستنواا  وعق 

هذ  امدسئتةض مم تشض ع تضا   إمت  ام تق هت  اإلعتتم امعةصت  ع ت   ائ ت  أو ام تق هت  ام تةي 

ن ئ جتئ ا ع ت  امن تو  امتت  ة كتم أم ةستشتو  نهتئ  ت نةئ  ه  عةص  سلة   ع    عئ  ، وا 

 أنهئ تشةض إم  ام ق ه  اإلعتم.

امدومت  ام ستئوا  مكت  ام تواطنةم وذمتك  أنتئ:)تك  علت   2791 تم دستتوض  42هتن  ام ئد  

عهزامتت  ام قعتتئا ذاا امطتتئعز ايات تتئدن وايجت تتئع  وامققتتئه  امتتت  ت تتد هتت  اموااتتتز  تتم ام ستتئوا  

اإلنسئم، وت و  دوم ام شتئضك  ام  لةت  مكت  ام تواطنةم هت  امتنظتةم  وت ةق ازدهئضعةم ام واطنةم 

. وهتتذ  ام تتئد  علت  ستعة  ام قتئ  تتن  علت   تق (وامققتئه سةئس  وايات تئدن، وايجت تئع ، ام

اإلنستتئم هتتت  ام شتتتئضك  هتت  ج ةتتتز ام جتتتئيا ع تتتتئ هةهتتتئ  جتتتئ  امعةصتتت ، وهتتو ام تتتق امتتتذن ي ة كتتتم 

 تجسةد  إي  م ات  ام ق ه  اإلعتم امعةص .

ودةعئجتتت   2717 تتتم دستتتتوض  21ام تتتئد   ، وكتتتذا2791 تتتم دستتتتوض  07ك تتتئ تشتتتةض ام تتتئد  

متتتت   ، إمتتتت 2771دستتتتتوض   تتتت ئم ام ضةتتتتئا األسئستتتتة  و قتتتتوق اإلنستتتتئم مل تتتتواطنةم امجزاصتتتتضةةم وا 

ت تتت هم ع تتق تستتةةض امشتتيوم ام ئ تت  هتت  امدومتت ، وهتتذا  تتئ ة كتتم أم نقتتة  علةتتئ ون تعتتض  اعتتتضاو 

اةتتض  تتتدا   تت ن  ع تتق ام تتواطنةم هتت  ام شتتئضك  هتت  تستتةةض و  ئةتت  امعةصتت ، عئعتعتتئض أم هتتذ  األ

                                                           

 .90مةل  زةئد  ضجز سئعق،  -1 
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  م  قتوق اإلنستئم وام ستئص  ام  و ةت ، ذمتك أم ام  تل   امتت  تست   مت قةقهتئ اواعتد   ئةت  

 امعةص  ه    ل   عئ   تهم ج ةز ام جت ز.

وتن  أة ئ ع    واد امدسئتةض امسئم   امذكض، إم   تق إنشتئ  امج  ةتئا وامتدهئع ع ت   

وهتتتو اعتتتتضاو  تتت ن  ع تتتق  ،1إلنستتتئممهضدةتتت  أو عتتتم طضةتتتق امج  ةتتتئا عتتتم ام قتتتوق األسئستتتة  

وةت قتق  ،2امعةصت ام واطنةم ستوا   ن تضدةم أو عتم طضةتق ج ئعتئا هت  ام شتئضك  هت  امتدهئع عتم 

دهئعهم ه  هذا ام دد عم طضةتق ك ئمت  ام تق هت  اإلعتتم امعةصت  ألم ام تق هت  امعةصت  ة تد أ تد 

  قوق اإلنسئم األسئسة .

ةض امجزاصضة  األضع   تجسد اإلطئض ام تئم مل تق و ئ ة كم استات ئ ه  األاةض، أم امدسئت

 ه  اإلعتم امعةص ، ومو أنهئ مم تشض إم  ذمك ع     ضة   ه   وادهئ.

 :والمواطنالمنظم للعالقات بين اإلدارة  232-88البيئي طبقا لمرسوم  اإلعالم-ثانيا
دالتتتا اإل تتتت ئا امائ تتت  ع قتتتوق اإلنستتتئم عئ تتت  وام تتتق هتتت  اإلعتتتتم ع تتتوض  ائ تتت  

 ض لتهئ امنشط  وام  لن   م ات    ئدا  امجزاصض علت  ام دةتد  تم ايت ئاةتئا امدومةت  ام ت لقت  

 ع قوق اإلنسئم، وامت  أق ضا عه داض ام ضسوم ام نظم مل تائا عةم اإلداض  وام واطم.

                                                           

علت  انتئ: امتدهئع ام تضدن او عتم طضةتق امج  ةت  عتم ام قتوق األسئستة   2771م دستتوض ت 00ه  هذا ام دد تتن  ام تئد  -1 
 مإلنسئم وعم ام ضةئا ام ضدة  وامج ئعة     وم .

 .90-91مةل  زةئد،  ضجز سئعق،  -2 
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وأ تتعع   ايطتتعواتد جستد هتتذا ام ضستوم نقطتت  امعداةت  األومتت  ملقواعتد ام ت لقتت  عتئم ق هتت  

إذ أمتتزم اإلداض   1ام تتئم علت  كتت  اموقتتئصق اإلداضةتت  ايطتتتعةنظتتض إمةتتئ علتت  أنتئ ةيستت  م تتق ام قتئ 

ام واطنةم عل  امتنظة تئا وامتتداعةض امتت  تستطضهئ، وعئستت  ئ  وتطتوةض أن ستند  نئست   عئطتع

وأم تنشتتض عئنتظتتئم امت لة تتئا وام نئشتتةض وام تتذكضاا واآلضا  امتتت  تهتتم عتائتهتتتئ  2ملنشتتض واإلعتتتم

ذا متتم ةتقتتضض امنشتتض هتت  امجضةتتد  امضستت ة ، ههنتتتئ عتت ئم واطنةم إي إذا وضدا أ كتتئم  ائم تت  متتذمك، وا 

ةنجز ه  امنشض  امضس ة  مإلداض  ام  نة  امت  ةتم إعدادهئ ونشضهئ وهقئ أل كئم امتنظةم امجتئضن عتئ 

 .3ام   

وظتئا وهتو علت  امعةئنتئا ام وجتود  هت  داصتض  ام    ايطتتعك ئ ت  م هذا ام ضسوم  تق 

مل تواطنةم أم ةطل توا علت  اموقتئصق  )ة كتم تم ام ضستوم امتت  تق ت :  23 ئ ن ا علةتئ ام تئد  

وام  لو ئا اإلداضة ،  ز  ضاعئ  أ كئم امتنظةم امجئضن عئ ام    ه   جئ  ام  لو ئا ام   وظت  

ةتت  هتت  وام  لو تتئا امتتت  ة  ظهتتئ امستتض ام هنتت ، وةتتتم هتتذا ايطتتتع عتتم طضةتتق ايستشتتئض  ام جئن

عةم ام كئم أو تسلةم نسخ  نهئ عل  ن ق  امطئم  عشتضط ي أم ةتستع  نستاهئ هت  إهستئد اموقةقت  

 .علةهئأو ة ض عئم  ئهظ  

                                                           
1 -Soraya Chaib Et Mustapha Karadji, Le Droit D’acces Aux Documents Administratifs En Droit 

Algerien,Idara,Volume13,N2,2003,P53 

 ، ام نظم مل تائا عةم اإلداض  وام واطم.2711جوةلة     34ام يضخ ه   202-11 م ام ضسوم  31ام ئد  -2 
 202-11 م ام ضسوم 37ام ئد  -3 
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وةج  علت  كت   تواطم ة نتز  تم ايطتتع علت  هتذ  اموقتئصق أم ةشت ض عتذمك ع قتضض  عتةم 

 هتتوض أم ةطلتتز علةهتتئ األستتعئ ، وعئإل تتئه  إمتت  ذمتتك هتتهم إةتتداع اموقتتئصق اإلداضةتت  امتتت  ة كتتم ملج

 ه  داصض  ام   وظئا ي ة كم أم تتاذ ذضة   م نز امج هوض  م ايطتع علةهئئ.

وةلزم ج ةز ام وظ ةم عت دة  واجعئتهم طعقتئ ملتشتضةز وامتنظتةم ام   تو  عه تئ، وي ةقعت   تنهم 

أن تذضع ، ا و تئ هة تئ ةت لتق ع  ئضست   تق ايطتتع وة نتز علتةهم، اعتتضا  ستعة  امو تو  

إم  وقئصق إداضة   س وح عئيطتع علةهئ، وضه  إعطئ  ام  لو تئا، وامتستع  هت  تت اةض تستلةم 

ام قتتتود واألوضاق اإلداضةتتت  وام  ئطلتتت  هتتت  ذمتتتك عتتتدوم  عتتتضض، وكتتت  إاتتتت   ت  تتتد ع  تتتد امواجعتتتئا 

ام ذكوض  ثن ئ، ة كم أم ةنجض عنئ تطعةق إ د  عقوعئا امدضج  امقئنة  عل   ضتكعةئ، وهت   ئمت  

واتتد ت تت  ام قوعتت  هتت  هتتذا ام تتدد إمتت   1 امدضجتت  امقئمقتت تتود ة كتتم تطعةتتق إ تتد  ام قوعتتئا  تتم ام

 .2 د ام ز   م اموظة  

ام ت ت م ام تاتئا عتةم اإلداض  وام تتواطم ةجستد اإلطتئض ام تئم مل تتق  202-11إم  ضستوم 

، دوم أم ةقت تتتض ذمتتتك علتتت   و تتتوع   تتتةم، وم تتتئ كتتتئم  و تتتوع امعةصتتت   تتتم أهتتتم ايطتتتتعهتتت  

أم ةطلز عل  كت   تئ ةت لتق  –طعقئ مهذا ام ضسوم  –، ههنئ مك  هضد وأاطضهئ وا ةز اإلنسئنة  ام

عئمعةص ، وةكوم ذمك إ ئ ع  وض ام واطم أ ئم اإلداض  ام  نة  شا تةئ مة تض  علةهتئ انشتلئيتئ، 

عتئمضد علت  امطلعتئا وامتظل تئا امتت   04 وهقتئ مل تئد  –أو ةكوم ذمك عطل  كتتئع ، وهت   لز ت  

                                                           

 .202-11 م  ضسوم  03ام ئد  -1 
 .202-11 م  ضسوم  43ام ئد  -2 
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ةوجههئ ام واطنوم إمةهتئ، كت  هتذا  تت  ةستتطةز ام تضد ام ست ستض أم ةجتد من ستئ ام كتئم ام نئست  

 وسط هذ  امعةص  هةيقض وةت قض عهئ.

 :23/83البيئي في قانون البيئة  اإلعالم-ثالثا
مقتتد تجلتت  ايهت تتئم ام تزاةتتد عتت قض امعةصتت  علتت   ستتئض امتن ةتت   تتم اتتت  إ تتداض اتتئنوم ضاتتم 

وام ت لتتتتق ع  ئةتتتت  امعةصتتتت ، وهتتتتو ة قتتتت  امتتتتن  األسئستتتت   2710هة تتتتضن  31  ام تتتتيضخ هتتتت 10/30

ام ت  م األس  ام ئ   امائ   ع اتلتو جوانت  اتئنوم   ئةت  امعةصت ، وامتذن ةهتدو إمت  توجةتئ 

 اتلتتو عتتضا ج امدومتت  هتت  هتتذا ام جتتئ ، وة تتدد اإلطتتئض امقتتئنون  ملسةئستت  اموطنةتت  م  ئةتت  امعةصتت ، 

اضد امطعة ةت ، واتقتئ  كت  أشتكئ  امتلتون وام  تئض و كئه تتئ وت ستةم وامت  تض   إم    ئة  ام تو 

 .1إطئض ام  ةش  ونوعةتهئ

وعتتم ام تتق هتت  ام شتتئضك  واإلعتتتم هتت  ام جتتئ  امعةصتت ، هقتتد أجتتئز اتتئنوم امعةصتت  امقتتدةم مستتن  

إنشتتتئ  امج  ةتتتئا مل ستتتئه   هتتت    ئةتتت  امعةصتتت ، ومكتتتم دوم تعةتتتئم امتتتدوض امتتتذن ة كتتتم أم  2710

 ةتتتئا تتتتدالهئ هتتت  هتتتذا ام ةتتتدام. ك تتتئ أم هتتتذا امقتتتئنوم متتتم ة طهتتتئ دوضا ملتققةتتتو وامتوعةتتت  تل عتتئ وكة

مهتذا ههنتتئ متم ةكتتم ملج  ةتئا هتت    نشتود .امعةصةت  امتت  تشتتك  األض تة  ام قةقةتت  مدة قضاطةت  عةصةتت  

 ظ  ائنوم امعةص  امقدةم أم تل   امدوض ام ضجو  نهئ ه   جئ    ئة  امعةص .

ة تتتد نه تتت  ائنونةتتت  هتتت  ستتتعة    ئةتتت  امعةصتتت  وامطعة تتت   تتتم  10/30صتتت  وضغتتتم أم اتتتئنوم امعة

ج ةتتز أشتتكئ  ايستتتنزاو، وهئت تتئ ام جتتئ  واستت ئ متهت تتئم عئمعةصتت ، وضغتتم ن تتئ علتت   تتق إنشتتئ  

                                                           

ام ت لتق ع  ئةت  امعةصت  هت  إطتئض  23-30  امعةصت  ام للت  ع وجت  امقتئنوم ام ت لتق ع  ئةت 30-10ام تئد  األومت   تم اتئنوم -1 
 .2710، 31امتن ة  ام ستدا  ، امجضةد  امضس ة  ام دد،
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امج  ةتتئا مل ستتئه   هتت    ئةتت  امعةصتت ، إي أم هتتذا امقتتئنوم متتم ة تتط دوضا ملتققةتتو وامتوعةتت  امعةصةتت  

واستت ض األ تض علت  ذمتك امن تو إمت  غئةت    نشتود .ة  مدة قضاطة  عةص  امت  تشك  امتض ة  ام قةق

 .30/23 دوض ائنوم امعةص  

 :الثانيالفرع 

 23/22الحق في اإلعالم البيئي ضمن قانون البيئة 

 2003جوةلةت   27هت   ام تيضخ 30/23ة تعض ائنوم   ئة  امعةصت  وامتن ةت  ام ستتدا   ضاتم 

 تتت  عتتتئم ق هتتت  اإلعتتتتم هتتت  ام تتتواد امعةصةتتت  ألو   تتتض  هتتت    طتتت  هتتت  ايعتتتتضاو ع تتتوض  ائ أهتتتم

واتتد جتتئ  هتت  امعتتئ  امقتتئن   تتم هتتذا امقتتئنوم ام ت لتتق   عتت دواا امتستتةةض   ه تتت كتتئ ت  امجزاصتتض.

 :هةئ و  اإلعتم امعةص  وام ق هةئ، و م عةم أهم  ئ جئ  

 .وشضوطهئتنظةم شعكئا ج ز ام  لو ئا امعةصة   كة ةئا-2

قعئا     ام  طةئا امعةصة .وكة  إجضا اا-1  ةئا   ئمج  وا 

ام  طةتتئا  تتو  ام  لو تتئا امعةصةتت  ام ئ تت  وام ل ةتت  وامتقنةتت  واإل  تتئصة  وام ئمةتت   واعتتد-0

 ام ئ   وايات ئدة  ام ت  ن  مل  لو ئا امعةصة  ام  ة  .

 عنئ ض ام  لو ئا  و  جوان  امعةص  عل  ام  ةدةم اموطن  وامدوم . ك -4

 لعئا ام  و  عل  ام  لو ئا.ط إجضا اا-1

 كة ةئا تطعةق هذ  ام ئد  عم طضةق امتنظةم. ت دةد-1
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شتتا  طعة تت  أو  )مكتت ام ت لقتت  عتتئم ق ام تتئم هتت  اإلعتتتم امعةصتت  أنتتئ:  39هتتتن  ام تتئد  

  نتتونئ ةطلتت   تتم امهةصتتئا ام  نةتت    لو تتئا  ت لقتت  ع ئمتت  امعةصتت ، ام تتق هتت  ام  تتو  علةهتتئ، 

  لو تتتتئا عكتتتت  ام  طةتتتتئا امعةصةتتتت  وامتنظة تتتتئا وامتتتتتداعةض واإلجتتتتضا اا وة كتتتتم أم تت لتتتتق هتتتتذ  ام

 .) إعتغهئام وجه  م  ئم   ئة  امعةص  وكة ة  

 م هذا امقئنوم عل   ضوض  تعلةتغ ام  لو تئا إمت  امستلطئا ام  لةت   31ك ئ تن  ام ئد  

معةصتت  وام تت   أو امستلطئا ام كل تت  عئمعةصتت   تتو  كتت   تتئ ةتتيقض ع ت    عئشتتض  وغةتتض  عئشتتض  علتت  ا

 .ام ئ  

علتتت  أنتتتئ  تتتم  تتتق ام تتتواطنةم ام  تتتو  علتتت  ام  لو تتتئا ام ت لقتتت  30/23ونتتت  اتتتئنوم 

عئألاطئض امت  ةت ض وم مهئ ه  ع   ام نئطق وكذا تتداعةض ام  ئةت  امتت  تا تهم وةطعتق هتذا 

ام تتتتق علتتتت  األاطتتتتئض امتكنوموجةتتتت  واألاطتتتتئض امطعة ةتتتت  ام توا تتتت ، وتتتتتضك ملتنظتتتتةم ت دةتتتتد كة ةتتتت  

 .1ئضس  هذا ام ق  

دوض امج  ةئا ه   جئ  امعةص ، إذ نت  علت  دوضهتئ  30/23ك ئ دعم ائنوم امعةص  امجدةد 

ه  إعدا  امضأن وام شئضك  هت  ج ةتز األنشتط  ام ت لقت  ع  ئةت  امعةصت  وت ستةم اإلطتئض ام  ةشت ، 

أة تتتتئ علتتتت   تتتتق امج  ةتتتتئا هتتتت  ضهتتتتز امتتتتدعئو  أ تتتتئم امجهتتتتئا امق تتتتئصة   01ونتتتت  هتتتت   ئدتتتتتئ

 ات تت  عتتم كتت   ستتئ  عئمعةصتت ، وذمتتك  تتت  هتت  ام تتئيا امتتت  ي ت نتت  األشتتائ  ام نتستتعةم ام

مهتتتئ عئنتظتتتئم. هتتتئم ت ظ هنتتتئ أم امج  ةتتتئا ي تستتتتطةز أم ت تتتطلز ع قهتتتئ هتتت  اإلعتتتتم إي  تتتم 
                                                           

، امجضةتد  امضست ة ، 1330جوةلةت   27ام ت  م   ئةت  امعةصت  وامتن ةت  ام ستتدا   ام تيضخ هت   30/23 م امقئنوم 37ام ئد  -1 
 .1330جوةلة 13، ه 34ام دد
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ذا كئم امقئنوم اد اعتضو مهتئ ع تق  ات  إعدا  ضأةهئ و شئضكتهئ ه  ك  األ وض ام ت لق  عئمعةص  وا 

–ومتتو  تت نةئ–عئو  امق تتئصة  ام ت لقتت  عئم شتتئك  امعةصةتت  ههتتو  تتم عتتئ  أومتت  ة تتتضو مهتتئضهتتز امتتد

إي أنتتئ وعتتئمضغم  تتم هتتذا امتطتتوض امتشتتضة   هتت   .امعةصةتت علتت  اموقتتئصق واألنشتتط   ايطتتتعع تتق 

إاتتضاض  تتق ام  تتو  علتت  ام  لو تت  امعةصةتت  هتت  امجزاصتتض، إي أم هتتذا امقتتئنوم و قئضنتت  عتشتتضة ئا 

أغ ت  ام دةتد  تم األ كتئم ام ت لقت  ع تق اإلعتتم امعةصت ، ك تئ أنتئ متم ةكتض  ام دةتد  دو  أاض  اد

 م األ كئم امت  وضدا ه   سود   شضوعئ وامت   ددا عدا  ام و وعئا واموقئصق امتت  ة كتم 

واإلجتتضا اا  2وام تتئيا امتتت  تلتتتزم هةهتتئ اإلداض  عتتهعتم امج هتتوض ع تت   ان ضادةتت  1علةهتتئ ايطتتتع

 .3عئمعةص مل  و  عل  امعةئنئا ام ت لق  ام تطلع  

                                                           

ن   شضوع ائنوم امعةص  امجدةد عل  انئ ة ق مك  شا  طعة   او   نون ام ةطل   م امهةصئا ام  نة  ام  تو  علت  -1 
  لو تتئا  ت لقتت  ع ئمتت  امعةصتت  وة كتتم ام تت لتتق هتتذ  ام  لو تتئا عكتت  ام  طةتتئا ام تتتوهض  هتت  أن شتتك  وهتت  عتتذمك تشتت   كتت  

او ام ضصتت  و امشتت ه  و ايمتت ، و ضتعطتت  ع ئمتت  امعةصتت  و امتتت  تتنتتئو   ئمتت  ام  طةتتئا ام تتتوهض  متتد  اإلداض  هتت  شتتكلهئ ام كتتتو  
ام ةئ ، و امهوا ، وامتضع ، وامنعئا، واألضا  ، وام وااز امطعة ة ، و امتلون و ام  ئض، او امتداعةض امتت  مهتئ ان كئستئا  تئض  او 

عةض و اإلجتتتضا اا و امعتتتضا ج و ام اططتتتئا ام وجهتتت  ة ت تتت  ام مهتتتئ تتتت قةضاا ستتتلعة  علتتت  ام نئ تتتض امعةصةتتت  و امتنظة تتتئا و امتتتتدا
 م  ئم   ئة  امعةص  و تنظة هئ، ت دد كة ة  ايطتع عل  هذ  امعةئنئا عم طضةق امتنظةم  

 ئ.2)امهئ ي212ةنظض ه  هذا ام دد: ة   ونئ ، ايمةئا امقئنونة  م  ئة  امعةص  ه  امجزاصض،  ضجز سئعق،  
 ة  امعةص  وامتن ة  ام ستدا   عل  امتزام اإلداض  عهعتم امج هوض ع وض  ان ضادة :ن ا  سود   شضوع ائنوم   ئ-2 
تلتتتزم كتت  هةصتت  ت تتوز   لو تتئا هئ تت  ام تقتتوم عتتهعتم امج هتتوض عتتدوم اعطتتئ ، عتتم كتت   تتئدن ة تت  ع تتوض   عئشتتض  او غةتتض -

ام تقتوم عتعلةتغ ام  لو تئا ايز ت  يتقتئ    عئشض  ام    ام ئ  ، او ة ت   ام ة ةعهئ، وهت  هتذا اإلطتئض ةجت  علت  هتذ  امهةصت 
 تتم  ستتود  اتتئنوم  12 تتئد امكتت  األ تتضاض ام توا تت ، او ام ت لقتت  عتتئمطضق امك ةلتت  م  ئمجتت  و واجهتت  هتتذ  اي تتضاض او ام اتتئطض )

   ئة  امعةص  امجدةدئ
  ئضست   قتئ هت  ايعتتم عل  انئ:)عل  ك  شا  ةضةد  30/23 م  سود  ائنوم امعةص   27ه  هذا ام دد تن  ام ئد  -3 

وايطتتتع علتت  اموقتتئصق ام تتتوهض  متتد  امستتلطئا ام ئ تت  هة تتئ ةت لتتق ع  ئةتت  امعةصتت ، ام ةقتتدم طلةتتئ متتإلداض  ام  نةتت  مل  تتو  علتت  
ام  لو ئا امت  ةضغ  هةهئ، وةج  ام ةعةم ه  طلعئ عدا  ام  لو ئا او امعةئنئا امت  ةضغ  ه  ام  تو  علةهتئ، وي ةجت  ام 

   هذ  ام  لو ئا ه   ةل  عئ   يم ذمك ةاو  مإلداض  سلط   ض ئم ام طئم   م امت تز ع قئ ه  ايطتعئ.ةكوم طل
 تتم ن تت  ام ستتود  علتت   تتئ ةلتت : )ة كتتم ام ةكتتوم تقتتدةم ام  لو تتئا وامعةئنتتئا  تتو   اتلتتو ام نئ تتض امعةصةتت   10وتتتن  ام تتئد  

 عئموقئصق.  قتضنئ عدهز  علغ  ئم  مإلداض   قئع  امنسخ واي ت ئظ
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امط تتتتم امق تتتتئص  هتتتتت   ئمتتتت  ضهتتتت  اإلداض  إعتتتتتتم 30/23ك تتتتئ متتتتم ةتتتتتعم امقتتتتتئنوم امجدةتتتتد 

 نتئ 22 ام تئد امج هوض، وذمك عل  عك   ئ وضد ه   سود   شضوع هذا امقتئنوم، عنتد ئ ن تا 

 ت لتق عئم  تو  أم مك  شا  ادض ع م اإلداض  اد ت ست ا هت  ضهت  طلعتئ ام )ة كمعل  أنئ: 

علتتت    لو تتتئا عةصةتتت  أو تجئهلتتتا طلعتتتئ،  تتتم اتتتت  اإلجئعتتت  غةتتتض ام قن تتت  امتتتت  ضدا علةتتتئ عهتتتئ 

اإلداض ، أم ةقتتتتدم ط نتتتتئ ا تتتتئصةئ أ تتتتئم امجهتتتتئا امق تتتتئصة  اإلداضةتتتت  أو ام ئدةتتتت  وهقتتتتئ مإلجتتتتضا اا 

 .) عهئامائ   

امن ئةتئا  قئضنت  أة ئ امن  عم ام ق ه  اإلعتتم عتم ثقتئض  23 30وأغ   ائنوم امعةص  /

شتا  ام تق هت  إعتغتئ عتم  )مكت  نهتئ علت  أنتئ:  11ع سود   شضوعئ، امتت  جتئ  هت  ام تئد  

اآلقئض ام ئض  ع    اإلنستئم وامعةصت  امنئتجت  عتم تج ةتز ونقت  و  ئمجت  وتاتزةم امن ئةتئا، وكتذا 

د شتتتضوط هتتت  إعتغتتتئ عكتتت  امتتتتداعةض ام تاتتتذ  م واجهتتت  هتتتذ  ام اتتتئطض وامق تتتئ  علةهتتتئ، وةتتتتم ت دةتتت

   ئضس  هذا ام ق عم طضةق امتنظةمئ.

وام ت تتتتتتظ أنتتتتتتئ وضد ت تتتتتتةةق مل تتتتتتق هتتتتتت  اإلعتتتتتتتم  تتتتتتو  ام اتتتتتتئطض امكعتتتتتتض  امطعة ةتتتتتت  أو 

امتكنوموجة  عل   ستوةةم، ةت ق  ام ستو  األو  ه    ض هذا ام ق علت  ام تواطنةم هقتط، أن 

وع هتذا امقتئنوم هت  مألشائ  امذةم ة  لوم امجنستة  امجزاصضةت ، وهتو عكت   تئ نت  علةتئ  شتض 

ج ةتتتز ام تتتئيا األاتتتض  امتتتت  استتتتادم هةهتتتئ   تتتطلع األشتتتائ ، وةت قتتت  ام ستتتتو  امقتتتئن  هتتت  

ت تتتةةق هتتتذا ام تتتق وا تتتض  علتتت  ام تتتواطنةم امتتتذةم ةقطنتتتوم ام نتتتئطق امتتتت  تتواجتتتد هةهتتتئ   تتتئدض 

                                                                                                                                                                                           

 وة تعض ايطتع عل  ام  لو ئا ام ت لق  ع  ئة  امعةص  وام    ام ئ    م عنك ام  لو ئا امعةصة   جئنئئ.
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طقتت  ام اتتئطض امكعتتض  ستتوا  امطعة ةتت  أو امتكنوموجةتت ، وعتتذمك ي ةجتتوز  تتقت م تتواطم ي ةقتتةم ع ن

 .1  ض   م ائطض كعض  م نش    ئ أم ةطئم  ع قئ ه  اإلعتم عم هذ  ام ائطض

علتتت  امعةئنتتتئا ام ت لقتتت  عئم نشتتتآا ام  تتتن  ، ههنتتتئ ةت تتتةم علتتت  عتتتئصز  ايطتتتتعوعا تتتو  

أض  استتتللا أو تستتتل  هةهتتئ  نشتت   ائ تت   ملتتتضاة  إعتتتم ام شتتتضن كتئعةتتئ عكتت  ام  لو تتئا 

ئا امنئج تتت  عتتتم هتتتذا ايستتتتلت ، ستتتوا  ت لتتتق األ تتتض عتتتئألض  أو ام ت لقتتت  عئألاطتتتئض واين كئستتت

 .2ام نش  

وة تتتئو إمتتت  هتتتذ  امنقتتتئص  وامقلتتتضاا امقئنونةتتت  امتتتت  اعتتتتضا ن تتتو  اتتتئنوم امعةصتتت   تتتو  

ام تتق هتت  اإلعتتتم امعةصتت ، عتتدم اهت تتئم وعتتزوو امج هتتوض وامج  ةتتئا امعةصةتت  عئم شتتئضك  هتت  أن 

علتتت  ام  لو تتتئا  ايطتتتتعطئمعتتت  ام ت لقتتت  عتتتئم ق هتتت  ع تتت  تشتتتئوضن،   تتتئ ةتتتيدن إمتتت  تضاجتتتز ام 

 امعةصة ، وت ئام ام شئك  امعةصة  ع د ذمك.

هقتتد كتتض  اتئنوم امج ئعتتئا ام  لةتت ،  جستتدا هتت  اتتئنوم  30/23وا  تئه  إمتت  اتتئنوم امعةصتت  
امعلدةتت  واتتئنوم امويةتت ، أة تتئ ام تتق هتت  اإلعتتتم امعةصتت ،  ةتتن تشتتك  امج ئعتتئا ام  لةتت  ام لقتت  

هتتت  تن ةتتتذ امسةئستتئا ام ئ تتت  ملعةصتتت  علتت  ام ستتتتو  امتتتوطن  عئستتتادام اموستتتئص  واإل كئنتتتئا األهتتم 
ام ئدةتتتت  وامعشتتتتضة  ام تئ تتتت  و  ئضستتتت   تتتتت ةئتهئ ام ن تتتتو  علةهتتتتئ هتتتت  امقتتتتوانةم، وايستتتتت ئن  
عشتتتضكئصهئ هتتت  ام  لةتتت   قتتت  ام جت تتتز ام تتتدن  ع اتلتتتو تشتتتكةتتئ ا و تتتئ امج  ةتتتئا ام هت تتت  

 عق ئةئ امعةص .

 إمةئ ه  ام ضع امقئمن  م هذا ام طل . نتطضقا  ئ سوهذ

                                                           

 .211،  ضجز سئعق،  »ة   ونئ ،  ايمةئا امقئنونة  م  ئة  امعةص  ه  امجزاصض -1 
 .30/23 م ائنوم امعةص   11ام ئد  -2 
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 :الثالثالفرع 

 الحق في اإلعالم البيئي في قانون الجماعات المحلية

ت تعتتض امعلدةتت  وامويةتت   تتم أكقتتض ام يسستتئا امضصةستتة  هتت   جتتئ    ئةتت  امعةصتت  ع كتتم اضعه تتئ 

دضاك  سيومةتهئ ه  أكقض  م أن جهئز ثاض طعة   ام شئ ك  امعةصةت  امتت  ة ئنةهتئ  م ام واطم، وا 

امستكئم. واتد أستندا امتشتضة ئا عتد   تت ةئا و هتئم هت   جتئ    ئةت  امعةصت  مهتذ  امج ئعتتئا 

اإلالة ة ، تقتوم عتن ةتذهئ وهتق امن تو  امقئنونةت  ام تئدض  هت  هتذا امشت م وتع تئ ملوستئص  امعشتضة  

 .املض واإل كئنةئا ام ئدة  ام هة   مهذا 

 :22-22قانون البلدية  البيئي في اإلعالم-أوال
 نتتتتئ، هئمعلدةتتتت  هتتتت  امقئعتتتتد  علتتتت  ام ستتتتتو   21ا و تتتتئ ام تتتتئد   2771 ستتتت  دستتتتتوض 

ام  لتت ، وهتت  تل تتت  دوضا أسئستتةئ هتتت  ام  تتئظ علتتت  امعةصتت ، ههتتت    قلتت  ملستتتلط  امتن ةذةتت  وتقتتتوم 

   عتن ةتذ امقتتوانةم امائ تت  ع  ئةتت  امعةصت ، عتتذمك هتتضصة  ام جلتت  امشت ع  امعلتتدن ةستتهض علتت  ستتت

 األشائ  و  ئة  امنظئم ام ئم وام  ئظ عل  امعةص .

وتجستتد امعلدةتت   تتوض   قةقةتت  ملنظتتئم امت ضكتتزن هتت  امدومتت  تع تتئ ملتتدوض امتتذن تقتتوم عتتئ هتت  

امتا ةتتو  تتم أععتتئ  ام ضكزةتت  اإلداضةتت  وتجستتةد اتتةم امدة قضاطةتت  علتت  ام ستتتو  امقئعتتدن عهشتتضاك 

امقتتتضاضاا امتتتت  تهتتتدو إمتتت  ام ستتتئه   هتتت  دهتتتز وتةتتتض  ام تتتواطنةم هتتت  إداض  امشتتتيوم ام ئ تتت  واتاتتتئذ 

امتن ة  عتهالة هم وهت  ام عتئدض  عئم  ئهظت  علت    تةطهم وامعةصت  امتت  ة ةشتوم هةهتئ. وتنطلتق هكتض  

وهلس   امنظئم امت ضكزن أ ت  م أه ةت   شتئضك  امستكئم هت  ام ستئص  اإلداضةت  ام اتل ت ، و تم 

نظتئم ةقتود إمت  ام  ئمةت  وامك تئ   ام تضوضة  إلداض  امدومت   قوم  أم ام ن ض امدة قضاط  ه  هتذا ام
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عشتتك  عتتئم. وهكتتذا هتتهم تطعةتتق أستتلو  امت ضكزةتت  اإلداضةتت  ةتطلتت  إةجتتئد و تتداا   لةتت  إداضةتت  

داضن متستطةز   ئضس  واجعئتهئ عك  ااتداض  .1ذاا استقت   ئم  وا 

ض، نت  ام شتضع امجزاصتتضن وع تد ئ   ت  نتوع  تتم امتوع  وامقعتو  مل ستت م  امعةصةت  هت  امجزاصتت

، ك تئ أستند امقتئنوم 2عل  ت زةز دوض امعلدة  هت    ئةت  امعةصت  31– 73ه  ائنوم امعلدة  امسئعق 

 هتئم أوستز ملعلدةت  هت  تستةةض اةتئضاا وأوموةتئا امتن ةت   تم اتت   23 22 –امجدةد ملعلدة  ضام 

مقئعتد  اإلالة ةت  مت ضكزةت ،  نتئ علت  أنتئ :)امعلدةت  هت  ا 1إشضاك ام واطنةم،  ةن تن  ام ئد  

 .3ام ئ  ئو كئم م  ئضس  ام واطن ، وتشك  إطئض  شئضك  ام واطم ه  تسةةض امشيوم 

ك تتئ ةجتت  علتت  ضصتتة  ام جلتت  امشتت ع  امعلتتدن أم ةتاتتذ، هتت  إطتتئض امقتتوانةم وامتنظة تتئا 

ئةتتت  ام   تتتو  عهتتتئ، ج ةتتتز اي تةئطتتتئا ام تتتضوضة  وج ةتتتز امتتتتداعةض اموائصةتتت  م تتت ئم ستتتت   و  

 األشتتائ  وام  تلكتتئا هتت  األ تتئكم ام  و ةتت  امتتت  ة كتتم أم ت تتدن هةهتتئ أةتت  كئضقتت  أو  تتئدن.

وةكلتتو ضصتتة  ام جلتت  امشتت ع  امعلتتدن عئمستتهض علتت  نظئهتت  ام  تتئضاا و تت ئم ستتهوم  امستتةض هتت  

امشواضع وامسئ ئا وامطضق ام  و ة ، واتائذ اي تةئطتئا وامتتداعةض ام تضوضة  م كئه ت  األ تضا  

 قل  أو ام  دة  واموائة   نهئ، وامسهض عل  ا تضام ت لة ئا نظئه  ام  ةط و  ئة  امعةص .ام تن

                                                           

ض  ام  لةتت  )ام  هتتوم و ام لستت   و األهتتداوئ، ام نظ تت  ام ضعةتت  ملتن ةتت  اإلداضةتت  ام لتقتت  نظتتم اإلدا :   تتد    تتود امط ئ نتت -1 
 .4  ،1330 سلطن  ع ئم، ام ضع  األو   و  نظم اإلداض  ام  لة  ه  اموطم ام ضع ،

عئمقتتئنوم ،  للتت  2773اهضةت   22، هتت  21، امجضةتد  امضستت ة ، ام تدد2773هضةتت  أ 9 تتيضخ هت  31-73اتئنوم امعلدةتت  ضاتم -2 
22-23. 

 ،1322جوةلة  0، ه  0، امجضةد  امضس ة ، ام دد1322جوام  11ةت لق عئمعلدة ،  يضخ ه   23-22ائنوم -3 
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امجدةتتتد ام ت لتتتق عئمعلدةتتت   تتتت ةئا عدةتتتد  مهةصتتت  امعلدةتتت ، تتتتم ت دةتتتدهئ هتتت   وأوكتتت  امقتتتئنوم

أضع تتت    تتتئوض  نهتتتئ امنظئهتتت  و  تتتظ ام تتت   وامطضاتتتئا امعلدةتتت ،  ةتتتن تستتتهض امعلدةتتت  علتتت  توزةتتتز 

ئم   ملشتتتتض ،  تتتتضو ام ةتتتتئ  ام ستتتتت  ل  و  ئمجتهتتتتئ، ج تتتتز امن ئةتتتتئا ام تتتتلع  ونقلهتتتتئ ام ةتتتتئ  ام تتتت

و  ئمجتهتتتئ، و كئه تتت  األ تتتضا  ام تنقلتتت ، وام  تتتئظ علتتت   تتت   األغذةتتت  واأل تتتئكم وام يسستتتئا 

 .1ام ستقعل  ملج هوض، و ةئن  طضائا امعلدة 

ام تتتواطنةم هتتت       شتتتئضك وام  نتتتوم  23-22واتتتد جتتتئ  امعتتتئ  امقئمتتتن  تتتم اتتتئنوم امعلدةتتت  

تستتتتةةض شتتتتيوم امعلدةتتتت   ، مة عتتتتض  تتتت نةئ عتتتتم ايعتتتتتضاو عتتتتئم ق هتتتت  اإلعتتتتتم امعةصتتتت  مل تتتتواطنةم 

 نتتئ علتت  أنتتئ: )...ةتاتتذ ام جلتت  امشتت ع   22و شتتئضكتهم هتت    ئةتت  امعةصتت ،  ةتتن تتتن  ام تتئد  

 امعلتتتتدن كتتتت  امتتتتتداعةض إلعتتتتتم ام تتتتواطنةم عشتتتتيونهم واستشتتتتئضتهم  تتتتو  اةتتتتئضاا وأوموةتتتتئا امتهةصتتتت 

 وامتن ة  ايات ئدة  وايجت ئعة  وامققئهة   س  امشضوط ام  دد  ه  هذا امقئنوم.

وة كتتتم هتتت  هتتتذا ام جتتتئ  استتتت  ئ ، علتتت  وجتتتئ اما تتتو ، اموستتتئصط واموستتتئص  اإلعت ةتتت  

 .ام واطنةمك ئ ة كم ام جل  امش ع  امعلدن تقدةم عتض  عتم نشئطئ امسنون أ ئم  ام تئ  .

وام شتئضك  هت   جتئ   ايطتتعأنهئ ت تضو مل واطنةم عئم ق ه   هئم ت ظ عل  هذ  ام ئد 

امعةص ،  ئ دا ا هذ  األاةض  أ د شيونهم وأه هئ، وامعلدة  هنتئ  لز ت  أم ت لتم ام تواطنةم عكت   تئ 

وهتت  ن تت  ام تتدد داص تتئ، .اإلعت ةتت ةت لتتق عئمعةصتت ، وذمتتك عتت ن وستتةل  كئنتتا، وائ تت  عئموستتئص  

ت قةق أهداو امدة قضاطةت  ام  لةت  هت  إطتئض امتستةةض امجتواضن  د)ا عل  أنئ:  21تن  ام ئد  

                                                           

 .23-22،  م ائنوم امعلدة  امجدةد 23-22 ،  م امقئنوم1،02،17،74،210ام واد: -1 
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أعت ، ةسهض ام جل  امش ع  امعلدن علت  و تز إطتئض  تصتم مل عتئدضاا  22ام ذكوض ه  ام ئد  

ام  لةتت  امتتت  تهتتدو إمتت  ت  ةتتز ام تتواطنةم و تتقهم علتت  ام شتتئضك  هتت  تستتوة   شتتئكلهم وت ستتةم 

 .)   ةشتئظضوو 

علتتتت   ستتتتتاضجئا  تتتتداويا ام جلتتتت   ايطتتتتتع كتتتتم كتتتت  شتتتتا  ة ئ:24وتق تتتت  ام تتتتئد  

امش ع  امعلدن وكذا امقضاضاا امعلدة . وة كم ك  شا  ذن   ل   ام  و  عل  نستا   نهتئ 

 .ئ...كئ ل  أو جزصة  عل  ن قتئ

 :27-20 1البيئي في قانون الوالية اإلعالم-ثانيا
ا شا تئ  تم أشتائ  امقتئنوم ت د اموية  و د  إداضة   م و داا امدوم ، وهت  ن ت  اموات

تت تز عئمشا ة  ام  نوة ، وامذ   ام ئمة  ام ستقل ، وه  تل   دوضا ضصةستةئ هت   اتلتو امجوانت  

 .امعةصة ايات ئدة  وايجت ئعة  وكذا 

إمتت  جئنتت  ايات ئ تتئا األاتتض  وتتتتم  2ع  ئةتت  امعةصتت  وةاتتتت  ام جلتت  امشتت ع  امتتويص 

داويا، وةستتئهم هتت  إعتتداد  اطتتط تهةصتت  إالتتةم امويةتت   عئشتتض  هتتذا ايات تتئ  عتتم طضةتتق ام تت

 .3وةضاا  تطعةقئ طعقئ ملقوانةم وامتنظة ئا ام   و  عهئ

                                                           

 .1321هة ضن17، ه  21د، امجضةد  امضس ة ، ا  عد1321هة ضن  12ام يضخ ه  39-21ائنوم اموية  -1 
ة تئض  ام جلت  امشت ع  امتويص  اات ئ تئا هت  إطتئض »علت  انتئ:  39-21 تم اتئنوم  99وه  هذا ام دد تتن  ام تئد  -2 

 ام ت ةئا ام اوم  ملوية  ع وج  امقوانةم وامتنظة ئا وةتداو  ه   جئ :   ئة  امعةص  .
 تطعةقتتئ وةضاات  امويةت  إالتةم تهةصت   اطتط إعتداد هت  امتويص  مشت ع ا ام جلتت  ةستئهم 39-21 تم اتئنوم امويةت   91ام تئد   3 

 وةتتداو  اإلالتةم عتهةصت  امائ ت  اموطنة  أو امجهوة  أو ام  لة  عئمنشئطئا اموام  وة ل ئ .عهئ ام   و  وامتنظة ئا ملقوانةم طعقئ
 .اموية  تهةص   اطط عل  ان كئسئا مهئ ام جئ  هذا ه   قضض  أدا  ث  عل  ام  ئدا  اع 
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واتتتتد أمتتتتزم ام شتتتتضع امجزاصتتتتضن إعتتتتتم امج هتتتتوض عجتتتتدو  أع تتتتئ  ام تتتتداويا اعتتتت  إجضاصهتتتتئ هتتتت  

امعةصةت  مت كةم امشضكئ  ام هت ةم عت  ةض و  ئةن  ام وا تةز  1األ ئكم ام  د  ا ة ئ مإلشهئض

ام  ضو تتت  مل نئاشتتت ، وكتتت  ذمتتتك متجنتتت   تتتدون عن تتتض ام  ئجتتت   هتتت  اتاتتتئذ امقتتتضاضاا ام ت لقتتت  

 .2عتسةةض ام نئ ض امعةصة 

ك ئ أمزم ام شتضع نشتض  ستتاضب  تم    تض  داومت  ام جلت  امشت ع  امتويص ، هت  األ تئكم 

 ،3امتتويص شتت ع  ام ا  تت  إلعتتتم امج هتتوض اتتت   هلتت  ق ئنةتت  أةتتئم امتتت  تلتت  دوض  ام جلتت  ام

 .4ئوةسهض اموام  شا ةئ عل  نشض هذ  ام داويا وتن ةذه

 تتتز ا تتتتضام ام ةتتتئ  امائ تتت  مل تتتواطم، وعئستتتتقنئ  ام وا تتتةز امتتتت  تا تتتز مستتتضة  اإلعتتتتم 

 تض  تداويا ام جلت  وامنظئم ام ئم، ههنئ ة ق مك  شا  أم ةطلز ه  عتةم ام كتئم علت    ئ

عل  ن قتئ، وت كةدا  نئ عل   ق ايطتتع علت  ام  ئ تض وأم ة اذ نسا   نهئ  امش ع  امويص 

 .5ام ت لق  ع داويا ام جل  امش ع  امويص ، وذمك عم طضةق كة ةئا ة ددهئ امتنظةم

                                                           

ةل تتق جتتدو  اع تتئ  امتتدوض  )أن دوض  ام جلتت  امشتت ع  »علتت  انتتئ:  39-  21 تتم اتتئنوم امويةتت  21 ةتتن تتتن  ام تتئد  -1 
اموطن ئ هوض استدعئ  أع ئ  ام جل  امشت ع  امتويص  عنتد  تدا  ائعت  ام تداويا و هت  أ تئكم ايم تئق ام ا  ت  إلعتتم 

  قض اموية  و امعلدةئا امتئع   مهئ . امج هوض، ويسة ئ ايمكتضونة   نهئ، و ه 
 .211ة   ونئ ، ايمةئا امقئنونة  م  ئة  امعةص  ه  امجزاصض،  ضجز سئعق،  -2 

ادنتتئ ، ةل تتق  ستتتال   داومتت  ام جلتت  امشتت ع  امتتويص ،  01علتت   تتئ ةلتت : ) تتز  ضاعتتئ  ا كتتئم ام تتئد   02تتتن  ام تتئد  -3 
أةتتئم امتتت  تلتت  داومهتتئ  ةتتز امتن ةتتذ، هتت  اي تتئكم ام ا  تت   1اتتت  امق ئنةتت   ام  تتئدق علةتتئ ع تت   نهئصةتت  عستت    تتم امتتوام 

 إلعتم امج هوض وع قضاا اموية  وامعلدةئا وعك  وسةل  اعتم أاض ئ.
 .وتن ةذهئ امويص  امش ع  ام جل   داويا نشض عل  اموام  ةسهضعل  أنئ  39-21 م ائنوم اموية   231 ام ئد -4 
 امدضاستئا ةج تز   لو تئا عنتك ويةت ام  ستتو  علت  امتت  تتن  علت  أنتئ ةنشت . 39-21اتئنوم امويةت   تم  12ام تئد  -5 

 ام   ت  امنتتئصج ةعتةم ستنوةئ جتدوي امويةت  وت تد .عئمويةت  ام ت لقت  وامعةصةت  وايجت ئعةت  ايات تئدة  واإل  تئصةئا وام  لو تئا
 .امتنظةم طضةق عم وسةض  امعنك هذا نظةمت مةئاث ت دد .قطئعام ن و و  ديا امقطئعئا ه  علةهئ
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وا  تتئه  إمتت  هتتذا، هقتتد ت تت م اتتئنوم امويةتت  امتتن  علتت  إنشتتئ  عنتتك   لو تتئا ةج تتز كتت  

وامعةصةتتتت  ام ت لقتتتت  عئمويةتتتت  وت تتتتد  امدضاستتتتئا وام  لو تتتتئا واإل  تتتتئصةئا ايات تتتتئدة  وايجت ئعةتتتت 

 .1اموية  جدوي سنوةئ ةعةم امنتئصج ام     علةهئ ه  ك  امقطئعئا و  ديا ن و ك  اطئع

واعتضو ام شضع امجزاصضن أة تئ ع تق ام تواطنةم هت  ام ستئه   هت  ام  تئظ علت  امعةصت  هت  

  تتئدا  علتت  دضاستت  ام ت لتتق عت دةتتد  جتتئ  تطعةتتق و  تتتو  وكة ةتتئا ام 241-39ام ضستتوم ضاتتم 

و تتوجز امتتت قةض علتت  امعةصتت ،  ةتتن ةشتتةض إمتت  وجتتو  اةتتئم امتتوام  عتتهعتم ام تتواطنةم ع وجتت  اتتضاض 

عم هتع ت قةق ع و   مدعو  األشائ  امطعة ة  وام  نوة  إلعدا   ت ظتئتهم وانتقتئداتهم  تو  

 .2ام شئضةز ام ز ز انجئزهئ وه  أقئضهئ ام توا   عل  امعةص 

ئنوم امجزاصضن ع جئ  ام ق ه  اإلعتم امعةص  اتد جتئ   تت اضا ع ت  امشت  ، إم اهت ئم امق

ذمتتك أم امتجضعتت  امجزاصضةتت  هتت   جتتئ  امعةصتت  ذاتهتتئ، ي تتتزا   دةقتت  وأم ايهت تتئم امنستتع  ملقةتتئداا 

 امسةئسة  و نئع امقضاض ة ك    و اموع  امعةص  مد  ا   هضم امسلط .

  وام تواعط  تتصت  اتاتئذ  ج وعت   تم ايجتضا اا وتقت     ئضس  ام ق هت  ايعتتم امعة

 وام تتتتواعطةتتتتيدن هتتتتذا امنتتتتوع  تتتتم ايعتتتتتم املئةتتتت  ام نوطتتتت  عتتتتئ، ي ام تجستتتتةد هتتتتذ  ايجتتتتضا اا 

ةنعلت  ازامتهتئ  تم طضةتق  وام تواجز امتت هذ  املئة  ت تض تئ ام دةتد  تم ام  واتئا  وامو و  ام 

                                                           

  ضجز سعق ذكض . .39-21 م ائنوم اموية   02ام ئد  -1 
، ة دد  جئ  تطعةق و  تو  وكة ةئا 27/31/1339، ام يضخ ه : 39/241ضام  م ام ضسوم امتن ةذن  30ام ئد  -2 

 .11/31/1339  ،  يضا  ه04ام  ئدا  عل  دضاس  و وجز امت قةض عل  امعةص ، ب.ض، ام دد 



 

19 
 

ئ  ونتئجع هت   جتئ  امق تئةئ امعةصةت ، وهتذا امو و  ام  اعتتم عةصت  ه ت أضدنئايعتم امعةص ، ام 

 امقئن . ئ سنتنئومئ عئمت  ة  ه  ام    
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 الفصل الثاني:

 مدى نجاعة االعالم البيئي في وقاية البيئة

ايعتتتم امعةصتت   ةستتئهم عشتتك  كعةتتض هتت  ام  ئهظتت  و   ئةتت  امعةصتت   تتم اتتت  امت ضةتتو  إم

ع اتلتتتتو امق تتتتئةئ امعةصةتتتت  ، و ةتتتتتم ذمتتتتك عئتاتتتتئذ اتتتتضاضاا و إجتتتتضا اا تلتتتتزم ام تتتتواطم و أ تتتت ئ  

إلداضاا عتتتئم ت تتتز ت تتتا ت تتتضو ام تتتواطنةم أن   لو تتت  امشتتتضكئا ع  ئةتتت  امعةصتتت  و تلتتتزم  تتتت  ا

 ت لقتتت  عئمعةصتتت  و  تتتت  امةتتتئا امتللتتت  او امتا ةتتتو  تتتم  تتتد  ام شتتتكتا امعةصتتت  وةتتتتم ذمتتتك عطتتتضق 

 تتق ام تتواطم هتت  ام  تتو  علتت  أن   لو تت  عةصةتت  ت تتد  عتتد   تتدود و  اي ام ائنونةتت    ضوهتت ، 

و امق ئ  علةهئ  ةن  ه ئ كئنا ام جتج عضااة  ت  هئ اإلداض  ه  طضةقئ مد  ةج  ام د  نهئ 

و امعتضاهةم امتت  ت ت هئ أن إداض  متعضةتض ضان أن  واتو  نهتتئ  تم عتدم  تنع او نشتض أن   لو تت  

 ت لق  عئمعةص  هئم  ه   ام  ئظ علت  امعةصت  اهتم  تم تلتك ام جتج و امعتضاهةم وعلةتئ ستنتطضق هت  

 دضاس  هذا ام    ام  ام ع قةم امتئمةةم :

 : الدور التطبيقي لإلعالم البيئي على ارض الواقعالمبحث األول

 المبحث الثاني: معوقات وحواجز االعالم البيئي 
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 المبحث األول:
 الدور التطبيقي لإلعالم البيئي على ارض الواقع

ام ايعتتتم امعةصتت  ك  تتد أنتتواع ايعتتتم ام تا تت  ة تعتتض امةتت   تتم امةتتئا ام تتد وامتا ةتتو 

   أة ئ  م اهم ام قو ئا مل  ئظ عل  امعةص   م  د  ام شكتا امعةصة

 ةن اننئ إذا و تلنئ امت  ققئهت  امتوع  امعةصت  وامتتزود عكئهت  ام  لو تئا ام ت لقت  عئمعةصت   تم 

طتتضو اإلداضاا او امهةصتتئا ام  نةتتت ، عندصتتذ نستتتتطةز امقتتو  علتتت  ام ايعتتتم امعةصتتت  و تت  امتتت  

امعةصتت  امتتت  ةتنئومهتتئ عئمت لةتت  ائ تت    ض لتت  ام ستتئه   هتت  ت ستتةم او ام تتد  تتم  اتلتتو  شتتئك 

  سئم  امتن ة  ام ستدا  .

ام  لو تت   وامو تتو  امتت وعلةتتئ ستتنتطضق هتت  هتتذا ام ع تتن امتت  ام تتدةن عتتم كة ةتت  امتتتزود 

وامق تتتئةئ أة تتتئ نستتتلط ام تتتو  علتتت  دوض ايعتتتتم امعةصتتت  هتتت    ئمجتتت  ع تتت  ام شتتتكتا امعةصةتتت  

 ك ئ ةل :ام ئم  وذاا امش مام سئس   امعةصة 

 ام طل  ايو : طضق ام  و  عل  ام  لو   امعةصة  

 ايعتم امعةص  ه     ع   امق ئةئ امعةصة . ضام طل  امقئن : دو 
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 المطلب األول:
 طرق الحصول على المعلومة البيئية

 تم  امةهتئ ذمتكداةقت  ةسته  امو تو   وعةئنئا جتد  لو ئا  م أهضاد ام جت ز ع ئج  موجودإ

 تتتتنئع امقتتتتضاض علتتتت  إداض   وامتتتتتداو  م ستتتتئعد متستتتتتادام   طةتتتتئا ائعلتتتت و اتتتتت  تتتتتوهةض عةئنتتتتئا 

امعةصت ، األدا   األاةض   ضااعت ام شئك   ةن ةسه  مهتئ  دضاك هئتئا  وههم و  اتلو امشيوم امعةصة  

امطتتضق امجدةتتتد  ام ستتتاد   هتت  ج تتتز امعةئنتتئا   تكتتض  علتتت  عتتدد الةتت   تتتم  هئتتتئم ع تت  أ يإ

ام  لو تتتتئا  هئتتتتتئئ ةتتتت  مةستتتتا مهتتتتئ امقتتتتدض  علتتتت  امو تتتتو  امتتتت  امتتتتدو   ةتتتتن ام ع تتتت  امتتتتدو  امن

 .واستة ئعهئ واستادا هئ

 تتتم اإلعتتتتم ام تتتئم   م قتتتوق  27تك لتتتئ ام تتتئد   وطلعهتتتئ  تتتقام  لو تتتئا  وام  تتتو  علتتت 

طتئض امتن ةت ام ت لق ع  ئةت  امعةصت   30/23أة ئ ع وج  امقئنوم  اينسئم، وةل ت  ام ستتدا  ،  وا 

ايهتضاد مت ضةتك امج تود  تتاتذدوضا   وضةئ ه  ت زةتز ام ستئصل  ع ةتن  امو و  عل  ام  لو    ق

أة تتتئ نشتتتض امتتتوع  امعةصتتت   تتتم اتتتت  تن ةتتت  امتتتوع  ام تتتئم تجتتتئ  ام شتتتكتا  امعةصةتتت ،هتتت  امستتتئ   

هتت    تتئ ةستتئهم  و ضااعتت  اه ئمهتتئهةستتئعد ذمتتك علتت  التتق  تتلط علتت  ام كو تتئا  وامق تتئةئ امعةصةتت 

 ئضك .امتن ة  امقئص   عل  ام ش ت زةز

مد  ه م ام ضوضن ام ةيدن ايعتم امعةص   ه تئ  تم اتت  عتضا ج وا ت   ائ ت  امتت  

ع ةتتن ام نجئعتت  ايعتتتم هتت   امعةصتت ،ام ستتيوم  عتتم شتتيوم  وامهةصتتئا اموطنةتت تنشتتصهئ ام يسستتئا 

وهئتتتئ ام يسستتئا اإلعت ةتت  ام ات تت   وع ةقتتئ عتتةمشتتئ ت  عئم تتضوض  ت ئونتتئأدا   ه تتتئ ةقت تت  

 موطنة  ام سيوم .ا امهةصئا
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 قم ام  و  ام واطنةم عق ئةئ امعةص   إلعتموعلةئ سنتطضق ام  ايجضا اا ام تع   

 ةل : عل  ام  لو   امعةصة  ك ئ

  ضا   اعتم ام واطم عئمق ة  امعةصة   ايو :ام ضع 

 طل  ام  و  عل  ام  لو   امعةصة   امقئن :ام ضع 

 الفرع األول:

 لقضية البيئيةمراحل اعالم المواطن با

 ونشتتتض ام  لو تتتئاتشتتت   ج ةتتتز اإلجتتتضا اا ام نظ تتت  مل تتتق هتتت  ايعتتتتم امعةصتتت   تتتم ج تتتز 

 اموقئصق اإلداضة . واشهئض ع   امت ضهئا اإلداضة . وايطتع عل 

 :ونشرهاالمعلومات  جمع-أوال

عل  ام    ام ئ ت ، ت تعتض  تم  وامت  تيقض  ضه  امظضوو امعةصة  ام  ةط  عئم واطنةم  إم

ملو تتو  امتت  ت قةتتق  وثمةتتئا واتاتتئذ امقتتضاضاااهتتم  قتتواهم كتتذا  شتتئضكتهم هتت  و تتز استتتضاتةجةئا 

 تن ة   ستدا  .

ام ةتتت كم ايهتتضاد  تتم  متتة   ع ئمتت  امعةصتت  ام  لو تتئا ام ت لقتتوكشتتو ج تتز  أ ةتتن ام  عتتد

 لت ع ض ه   ملج هتو وقئصق ع  ت ن  كذمك ام تنشض امهةصئا ام  نة   هقط،ام  لو ئا  هئتئطل  

ام ات ئاةت  اضو  األوضوعةت  ت تتض   امقتئنوم.  ةتتنام ي ة تد  تم نشتضهئ اي  تتواعط  ستتند  امت  

 و تتيقض  علتت  امعةصتت عوااتت  ستتلعة   نشتتئطئا مهتتئعلتت  امتتدو  األطتتضاو هةهتتئ  تتن املتتذةم ة ئضستتوم 

 تتتتم  ام ستتتتتهلك  اام تتتتواد وام نتجتتتتئوعلتتتت  اعتتتتم ام تتتتواطنةم عهتتتتذا امتتتتت قةض علتتتت    تتتتةطهم امعةصتتت  

 .طضههم
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 ةن ةتم ذمك  م ات  نشض تقئضةض  ت لق  ع ئمت  امعةصت  مل تواطنةم اذ ةوجت  كت  قتتن او 

امتجتتتتئوزاا وج ةتتتتز عنوعةتتتت  امعةصتتتت   و  لو تتتتئا تت لتتتتقستتتتنواا نشتتتتض تقضةتتتتض ةت تتتت م  قتتتتئصق  أضعتتتتز

اة تئ ن تو  امقتوانةم امائ ت  عئستتضاتةجةئا ، األاةتض هئتتئ ت ئض  ه   ق  امت  اوام لوطئ

 واموقتتتتتئصق امدومةتتتتت ، وام  ئهتتتتتداا امدومةتتتتت  اامعةصةتتتتت  وايت ئاةتتتتتئ ج وام اططتتتتتئا وامعتتتتتضاامسةئستتتتئا، 

 .1األاض  ام ت لق  عئمعةص 

ام  لو تتئا ام ت لقتت   وج تتز ج ةتتز ةتتن تلتتزم ات ئاةتت  اضو  امتتدو  األطتتضاو هةهتتئ علتت  نشتتض 
م وستت تههت  نشتضهئ ائ ت  عنتد وجتود اطتض ةهتدد ا تنهم امعةصت   وعتدم امتت اضعئمعةص  مل واطنةم 
وامكتتتواضن امعةئنتتتئا تستتت ع مهتتتم عئتاتتتئذ امتتتتداعةض اموائصةتتت   تتتم اي تتتضاض  هئتتتتئام  و  تتتةطهم ع ةتتتن

ام  لو تتتئا هتتت  ائعتتتد  عةئنتتتئا  ةتتتتم تتتتوهةضايت ئاةتتت  امتتت  انتتتئ  هئتتتتئاشتتتئضا  امواتتتوع، ك تتتئ ام  ت لتتت 
 اينتضنا.عم طضةق شعك   وام  و  علةهئامكتضونة    ئ ةسه  ملج هوض امت ضو 

إداض  عضنتتئ ج األ تتم ام ت تتد  ملعةصتت  هتت   تتيت ض جوهئنستتعوضغ امتتذن ان قتتد  تتئ ك تتئ أكتتد  جلتت  
ه  جنو  اهضةقةئ عل   ضوض  ت زةز ع لة  تطعةق ام عتدأ ام ئشتض  تم  13/31/1331-21عةم 

هت   تنز  و شتئضك  امج هتوضعلت  ام  لو تئا  وعش م ام  تو ، وامتن ة امعةص   عش معتم ضةو إ
 .2هة ئ ةت لق عئم سئص  امعةصة ام دام   وام  و  عل امقضاض 

                                                           
 تم اعتتم ضةتو دن جتئنةضو عشت م امعةصت  وامتن ةت  ام ن قتد  23 م ات ئاة  أضو  وامت  جئ ا ع قئع  تضج   مل تئد   31ام ئد   -1

 .2773عئمعضازة  عئم 
 واد ت  م امعةئم امنقئط امتئمة : -2 
  امت  ت ت ظ عهتئ امستلطئا ام ئ ت ، واتاتئذ  ن ام كو ئا عل  اتائذ اماطواا مت زةز ع لة  ام  و  عل  ام  لو ئا امعةصة-

امتداعةض مو ز اإلجضا اا امق ئصة  واإلداضة   ةق ئ ةكوم  تص ئ عل  ام ستوةةم اموطن  واإلالة   مت قةق اين ئو وامت توة  
 هة ئ ةت لق عئإلجضا اا امت  تيقض ه  امعةص  وامت  اد تكوم غةض ائنونة  او تنتهك ام قوق ع قت   امقئنوم.

اجضا  دضاس  تش   أسئسئ ام كوك امقئنونة  عل  ام ستو  اموطن ، ودضاس  أاض  عم ام كوك امقئنونة  امدومة  امت  تت ت م -
ا كئ تتئ عشتت م ام  تتو  علتت  ام  لو تتئا او  شتتئضك  امج هتتوض او ام  تتو  علتت  ام دامتت  هة تتئ ةت لتتق عئم ستتئص  امعةصةتت  و وا تتل  

امت  ت ستةم هتض    تو  امج هتوض علت  ام  لو تئا عتم ام ستئص  امعةصةت  وت زةتز ع لةت  اتائذ اإلجضا اا ام نئسع  امت  تهدو 
 تن ة  ام هئضاا وامقدضاا ذاا ام ل  مد  أ  ئ  امش م.
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  لت    ئدهتتئ  تق ايطتتتع  أطلقتا1ئGreen Peace نظ تت  غتضةم عتة  ) أمأة تئ نجتد 

عتقئضةض شتئ ل   تم اعت  ام يسستئا  أة ئ ام طئمع عل  ام  لو ئا امعةصة  ه   اتلو دو  ام ئمم 

ع لةتئا اإلنتتئب  هت  واماطةتض  ام ستت  ل ، تو ع هةهئ ا كئم ام تواد امستئ   وامشضكئا ام نئعة 

امعةئنتئا عنتد  هئتتئمل تواطنةم  تق ام  تو  علت   وام ةكتومام تواد،  و ائطض هئتتئأة ئ طعة   

ام يسستتئا عئمت تتضةع ع تتد امتتتال   تتم امن ئةتتئا ع نواعهتتئ كئينع ئقتتئا  ئإمتتزام هئتتتطلعهتتئ، أة تتئ 

 تتتنئعة  ام يسستتتئا ام علتتت  إمتتتزامعتتتة ئ اة تتتئ اكتتتدا  نظ تتت  )غتتتضةم  وامستتتئصل  وام تتتلع املئزةتتت  

 ةل : وامشضكئا ع ئ 

 .ل   م امن ئةئا ع نواعهئ وك ةتهئاعداد ت ضةع شئ    و  ت ئ ة  امتا -2

 .ت ضةع شئ   عند أن طل   م اع  ام واطنةم مل  و  عل  ام  لو ئا -1

عداد ت ضةع شئ    م اع  ام يسستئا ذاا امطتئعز ام تنئع   تو  أ تئكم ام وااتز إ -0

ئمتت   ضكزةتت  اتتد تكتتوم هةصتت  إداضةتت  هتت  وزاض  امعةصتت  او هتت  موك وةضهتتز و ائطضهتتئوطعة تهتتئ امستتئ   

 امعلدةئا.

 األوضعةتتت نظتتتئم ام  لو تتتئا امعةصةتتت  ام شتتتتضك  م نطقتتت  ايمةتتت   داص تتتئة نجتتتدوهتتت  ن تتت  ام تتتدد 

وهو  شضوع ةهدو ام  ت زةز   ئةت  امعةصت  هت  علتدام  نطقت  ايمةت  ايوضوعةت   2ملجواض و امشضاك 

                                                           
ع ئنكوهض  2792 نظ   غضةم عة  ) نظ   امستم األا ضئ ه   نظ   عئم ة   ستعق  ت ن  عشيوم امعةص  نش ا ه  عئم  -1

 عكندا.
امعةصة  ام شتضك  هو  عئدض   م ايت ئد األوضع  تهتدو امت  ت تدةن وتعستةط ع لةتئا ج تز وتعتئد  واستتادام نظئم ام  لو ئا -2 

امعةئنئا وام  لو ئا ام طلوع  مت  ةم وتن ةذ سةئس  عةصة ، وةتم تن ةذ هذا ام شضوع  م اع  اموكئمت  األوضعةت  ملعةصت  وعئمت تئوم  تز 
 كز امع ون ام شتضك  امتئع   متت ئد األوضع .ةوضو ستئا، واإلداض  ام ئ   ملعةص  و ضا
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 ،نشتض  عتتئد  نظتتئم ام  لو تتئا امعةصةت  ام شتتتضك  امتت   نطقتت  امجتتواضملجتواض و امشتتضاك   تتم اتتت  

وتطتتوةض اتتدضاا امستتلطئا ام ات تت  ام ستتيوم  عتتم اداض  امعةئنتتئا امعةصتت  و اعتتداد امتقتتئضةضة ة  تت  

ام شتتتضوع  تتتز ام نظ تتتئا امعةصةتتت  و اي  تتتئصة  اموطنةتتت   ام ستتتيوم  هتتت   جتتتئ  ام  لو تتتئا امعةصةتتت  

  ملجتتتواض و امشتتتضاك : امتتتوزاضاا و اموكتتتئيا و ام كئتتتت  اي  تتتئصة  دااتت   نطقتتت  ايمةتتت  ايوضوعةتتت

وام  لو تئا امعةصةت ،  ةتن ةقتوم كت   ج تز واعتداد وتاتزةم ونشتض امعةئنتئا ئا عم ع لة ام سيوم 

م شتتضوع نظتتئم ام  لو تتئا امعةصةتت  ام شتتتضك  مألمةتت  األوضعةتت   طنةتتتةمعلتتد عتستت ة  نقطتتت  ات تتئ  و 

 تئ ام  لة .هئ أج  ملجواض و امشضاك   م

 قتتت  ام دةضةتتت   وامعةئنتتتئا امعةصةتتت  ونشتتتض ام  لو تتتئاتوجتتتد هتتت  امجزاصتتتض هةصتتتئا  كل تتت  عج تتتز 

ام تيضخ هت   32/37انشئصهئ ع وج  ام ضستوم  وامت  تم جئ  امعةص   وامتقوةم ه ام ضعة  ملدضاسئا 

 وج تتز واستتتلت  كتت  وتطتتوةض امع تتنام دةضةتت  علتت  تنظتتةم  هئتتتئ ةتتن ت  تت   1332جتتئن    39

ائ تتت   امعةصةتتت  ام تص تتتوام  لو تتتئا ام  طةتتتئا  ايعتتتتم  وت تتت م توزةتتتزعنتتتك مل  طةتتتئا امعةصةتتت   وا 

امعةصتتت   ونشتتتض ايعتتتتمتهتتتتم عتوزةتتتز  ، امتتتت 1مإلعتتتتمامعةصتتت  ع تتتئ ةنستتتجم  تتتز ام نظو تتت  اموطنةتتت  

 .2عواسط  اينتضنا

  ام ضسوم ضاتم  جئ  امعةص  امت  أنشصا ع وج وامتوعة  ه أة ئ ام دةضة  ام ضعة  متت ئ  

 .األنتضناامعةص  عواسط   ونشض ايعتمتهتم عتوزةز  امذكض امت امسئمو  32/37

                                                           

ام ت  م تنظةم ايداض  ام ضكزة  ه  وزاض  تهةصت   39/32/1332ام يضخ ه   32/37ام ئد  امقئنة   م ام ضسوم امتن ةذن ضام -1 
 .24/32/1332، ه 34ايالةم وامعةص ، امجضةد  امضس ة ، ام دد

 .32/37م ام ئد  امقئنة   م ام ضسوم امتن ةذن ضا -2
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عتتئم هتت  تلتتك ام وا تتةز  وعلتت  نطتتئقام ام  لو تتئا امعةصةتت  امتتت  ةطلتت  نشتتضهئ هتت  املئمتت  

ام  تتةط  وعلتت   تتت علتتةهم  وتشتتك  اطتتضاتهتتدد ام ةتتئ  ام ئ تت  مل تتواطنةم  امتتت  وام شتتكتا امعةصةتت 

 :1امذن ة ةشوم هةئ ع  ئ عئ  امعةص  

 تم اتمهتئ امسةئست   وامتت  ت تددام ت لقت  ع جتئ  امعةصت   وام اططتئا اإلداضةت امعضا ج  -أ

 .ام ئ   ملعةص  ه  امدوم  او ام جت ز

ةت لتق عتهداض   وكت   تئهت   جتئ    ئةت  امعةصت   وامتشتضة ة  ام طعقت امن و  امقئنونة   -ب

 . واضدهئ

 امعةصتتت  وامستتتع  ام تاتتتذ امتتتت  ةنطتتتون علةهتتتئ ام  تتتةط ام  لو تتتئا ام ت لقتتت  عئم اتتتئطض  -ج

 .وامت دن مهئم واجهتهئ 

 اإلدارية:على الوثائق  ثانيا: االطالع
ا إذي إت لتق عهتئ هت    ئةت  امعةصت   وائ ت   تئتكتضة   تق ايطتتع علت  اموقتئصق  ي ة كم

 م.ائنون  وا ع ة كم ا تضام اإلداض  مهدا ام ق مج ةز ام واطنة إمزامكئم هنئك 

اموقتئصق اإلداضةت  تتودن امت  ت قةتق شت ئهة  ام  لو تئا امتت  ت وزهتئ  عل م  ضة  ايطتع إ

 امعةص . شئضك  ه  ام جئ   وامج  ةئا أه  اإلداض ، ة نع  عدا امش ئهة  مل واطنةم 

                                                           
 .41-41عضكئا كضةم،  ضجز سئعق،    -1
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ام تتئم وعتتدم ايطتتتع أن ضهتت  اطتتتع  ام عتتدأوة تعتتض  تتق ايطتتتع علتت  اموقتتئصق اإلداضةتت  

وقئصق امت  ت ت ظ عهئ اإلداض  هو ايستتقنئ  وعتئد   تئ تستت د اإلداض  هت  ضه تهئ ام واطنةم عل  ام

 .1تقدةم اموقئصق امت  ت وزهئ مل واطم امضاغ  ه  ام  و  علةهئ ام   عدا  ضة  امسضة  اإلداضة 

عل  ام ستو  األوضوع  ن ا   ئهد  اضو  ام ضج ةت  هت  إاتضاض ام  تو  علت  ام  لو ت  

 نهتئ علت   تضوض  امتتزام امدومت  ووهقتئ متشتضة ئتهئ امداالةت  امقةتئم  31/31 تئد  امعةصة  كذمك هت  ام

عتتتهجضا اا امتز تتت   تتتم اجتتت  و تتتز ام  لو تتتئا امعةصةتتت  امتتتت  ت وزهتتتئ ت تتتا ت تتتضو ام تتتواطنةم 

 متطتع علةهئ.

هتت  ع لةتت   تتنز  و شتتئضك  امج هتتوضايعتتتم  عشتت ماماطتتوط امتوجةهةتت  ‘واتتد اشتتئضا وقةقتت  

' ألضوعتئت ا شت ئض 'عةصت   األوضوع  ام ن قدق  عئمعةص ' ام نعقق  عم ام يت ض اموزاضن امقضاضاا ام ت ل

، امتت  واجتت  إداضاا امتتدو  هتت  2771أكتتتوعض  11امتت   10ع دةنتت  عللئضةتتئ هتت  ام تتتض  ام  تتتد   تتم 

امعةصةتتت  ع تتت    نظ تتت  وو تتتز  ةكئنةز تتتئا ت  تتت  علتتت  تتتتوهةض   طةتتتئا  ونشتتتض ام  لو تتتئاج تتتز 

 .2  امنشئطئا امت  مهئ ان كئسئا سلعة  عل  امعةص عل وعةئنئا كئهة 

مو تز امعةئنتئا امتت   متإلداضااام د  ام  نو ت   اضو  تاتلوو س  ام ئد  امضاع   يت ئاة  

ت تتا ت تضو ام تواطنةم هتلتزم ات ئاةتت  اضو   تقت علت  تقتدةم ام  لو تتئا  عشت نهئاودعتا طلعتئا 

 ي ة كتمشتهضا  تم تتئضةخ امطلت  اي هت   لت  طلت    لو تئا   قتد   ي ةت د ج  أام طلوع  ه  

                                                           
1 - Prieur Michel, ‘’ droit de l’environnement ‘’, 3 eme Edition, Dalloz, Paris, 1996, p 10. 

 .09مةل  زةئد،  ضجز سئعق،   - 2
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 تتئ    وةتتتم اشتت ئضمتتإلداض  توهةضهتتئ اتتت  هتتذ  ام تتد ، هن تتدد امتت  شتتهضةم دوم ام ةت تتد  ذمتتك 

 و أسعئعئ.أامطل  عهذا امت دةد 

ه تتددا هتتذ  ام تتد   2771 تتئ وقةقتت  اماطتتوط امتوجةهةتت  ام نعققتت  عتتم  تتيت ض  تتوهةئ م تتئم أ

 .1ز  م تئضةخ إةداع امطل عست  أسئعة

 .اشهار بعض التصرفات اإلدارية ثالثا:
ةست ع عت تئدن اياتةتئضاا املةتض امستلة   ةج ت  املةتض ةت كتد   ضوضةئ،ة تعض ايشهئض اجضا  

   عئ.ام ضا   ائنونة  ام شضوع م 

علت   امتت قةضةج ت   تم دضاست   21/23/2799ونجد ه  هضنستئ  تقت ام ضستوم ام تئدض هت  

وةتتتم ام تتواطنةم  تتو  ام شتتئضةز امتتت   تتم شتتئنهئ ام تتتيقض علتت  ام  تتةط امعةصتت   إلعتتتمدا  امعةصتت  أ

 لتتزم  تتئ   ام نشتتئ  امائ تت  عئألع تتئ  ام  ومتت ايعتتتم عتتم طضةتتق اشتتهئض امدضاستت  ك تتئ ة هتتذا

 لتتو هتت   قتتض امعلدةتت  ام تواجتتد هةهتتئ  عهةتتداعود هتتذ  ام نشتتئ ، وذمتتك جتتاألشتتائ  عو  عتتهعتمجةنةتتئ 

نتتئا ام تتضوضة  قتتم ةقتتوم ضصتتة  امعلدةتت  ع تتد ق ئنةتت  أةتتئم امتئمةتت  عتلقتت  ام لتتو، عت لةتتق  ت تت نئ امعةئ

 .2إةداع ام لو ه   قض امعلدة  اعتم ة ةد

                                                           
 .07مةل  زةئد، ام ضجز ن سئ،    -1
نئتجتت  عتتم امهندستت  اموضاقةتت  ، علةتتئ إضهتتئق طلتت  ام  تتو  علتت  وهتت   ئمتت   تتئ إذا أضاد  تتئ   ام نشتت   توزةتتز ام نتجتتئا ام - 2

ضا   ع لو ةت  م عطئا    لو ئا  وجه  مل واطنةم، وةقوم وزةض امعةص  عهضسئ  هذ  امعطئات  إمت  وي  وضيستئ  امعلتدةئا امتت  
 لو تئا  تو  امهندست  اموضاقةت ، سةتم امتوزةز   م  دودهئ، وةتم ت لةق إعتم مل واطنةم ه   قض امعلدة  ع نئ تم إةداع عطئات   

وة تتز امتتوزةض هتتذ  امعطئاتت  ت تتا ت تتضو ام تتواطنةم متتد  مجنتت   كل تت  عدضاستت  توزةتتز ام نتجتتئا امنئتجتت  عتتم امهندستت  اموضاقةتت ، 
 وة كم مك  شا  توجةئ  ت ظئتئ إم  اموزةض  و  توزةز هذ  ام نتجئا.

 Jamay Florence, ‘’ Droit à l’information ئ. نقتتت عتتم:34)امهتتئ ي  42مةلتت  زةتتئد،  ضجتتز ستتئعق،    -

collection des juris classeurs ‘’, environnement vol 1, paris, 2002, p 1-36. 
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ام ضستتتتوم  وذمتتتتك هتتتت وهتتتت  امجزاصتتتتض نظتتتتم هتتتتذا ايشتتتتهئض  تتتتقت هة تتتتئ ةت لتتتتق عضا تتتت  امعنتتتتئ  

اذ  37/039اتتم امتن ةتتذن ض  وام تتت م عئم ضستتومام  تتد   31/31/2772ام تتئدض هتت   72/291ضاتتم

جئ  هةئ انئ تضا  امنسا   م ام قضض ام ت  م ضا   امعنئ  ام ل تق  ع قتض ام جلت  امشت ع  

غئةت  انق تئ   وذمتك امت امطلت  امعلدن مك  شا    تةم عتئيطتع علت  اموقتئصق امعةئنةت  م لتو 

 .1سن  وشهض

ت لةتتق هتت  ونظ تتا امجزاصتتض أة تتئ هتتذا ايجتتضا  هة تتئ ةت لتتق عتتئمت قةق ام  تتو   عتتم طضةتتق ام

ةتتو ةتةم وطنةتتتةم وهتتذا  وامنشتتض هتت وهتت  أ تتئكم  واتتز ام شتتضوع  وامعلتتدةئا ام  نةتت  قتتض امويةتتئا 

 وهتت  ايقتتئضهتت  ام شتتضوع ام ز تتز إنجتتئز  يعتتدا ثضاصهتم متدعو  كتت  األشتتائ  امطعة ةتت  او ام  نوةتت  

 .2ام توا   عم امتوازم امعةص 

 الثاني:الفرع 

 طلب الحصول على المعلومة البيئية

م  ق ام  و  عل  ام  لو   امعةصة   م عةم اهتم  ضتكتزاا امتت  ةقتوم علةهتئ إاتضاض ام تق إ

 نطلتق ام ادا  ايهتضاد متدوضهم هت    ئةت  امعةصت   وذمتك  تمام  لت  عهتئ  و ت ئم امت تتزه  امعةصة  

 واطتعهتتتم امتتتتئمةتطلتتت    تتتضهتهم  تهتتتددهئ، وام شتتتئك  امتتتت  و واجهتتت  اياطتتتئض وتن ةتتت   واضدهتتتئ

                                                           
، ام ت تت م ت دةتتد كة ةتتئا ت  تتةض شتتهئد  امت  ةتتض 2772 تتئن  11ام تتيضخ هتت   291-72 تتم ام ضستتوم ضاتتم  41ام تتئد   - 1

، هتت  11وشتهئد  ام طئعقتت  وضا ت  امهتتدم وتستلةم ذمتتك، امجضةتد  امضستت ة  ام تدد  وضا ت  امتجزصتت  وشتهئد  امتقستتةم وضا ت  امعنتتئ 
11/31/2772. 

ام ت تتت م ت دةتتتد  جتتتئ  تطعةتتتق و  تتتتو   1339 تتتئن  27ام تتتيضخ هتتت   39/241 تتتم ام ضستتتوم امتن ةتتتذن ضاتتتم  37ام تتتئد   -2
 .1339 ئن  11، ه  04وكة ةئا ام  ئدا  عل  دضاس  و وجز امت قةض عل  امعةص ، امجضةد  امضس ة  ام دد 
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ة  تزهم  وعئمشتك  امتذنام اتئطض امتت  تهتددهئ  وطعة   ونتوع هئتتئام  طةئا ام ت لق  عهئ ع اتو 

 .وامدهئع عنهئعهئ  وةده هم متهت ئم

 واكتدا تو تةئا ق امنئ  ه  امو و  ام  ام  لو ئا  عل ون ا ك  ام واقةق امدومة  

نستتئم متتد  هتتئم األ تتم ام ت تتد  هتت  ام  تتو  علتت  ام  لو تتئا هتتو ااتعتتئض مت قةتتق عتتئا   قتتوق اي

و تتم ام قةقت   ون تةعهم  تم تد ام  توم عئم  لو تئا ام تضوضة    نتئ  اعطتئيهم  قهتتم هت  ام  ضهت  

 .اموجود

عئمعةصت  او ع  تد عنئ تضهئ  وام  طةتئا ام ت لقت  ج وعت  امعةئنتئا  بالمعلومة البيئيةوةق د 

ـــا الأام جتتتئ  امعةصتتت   واستتتتادا هئ هتتت شتتتك  ة قتتتق هتتتدههئ   ةنتتتئ  وام ضتعتتت  علتتت  ـــى م حصـــول عل

تستتتئعد علتتت   وامقتتتوانةم واإلجتتتضا اا امتتتت  ج وعتتت  امسةئستتتئا عتتتم  ض عتتتئهة عتتت المعلومـــة البيئيـــة

 .1عهئ  ئ ةت لقام واطنةم عل  ك   وتسةةض اطتع  ئم اين تئح ه  إداض  امشيوم ام ئ   

ت تتضو  و تتم ام قتتضض ائنونتتئ ام تكتتوم ج ةتتز ام  لو تتئا امعةصةتت  امتتت  ت وزهتتئ اإلداض  ت تتا

اإلداض  هتت  هتتذ  ام ئمتت  ج تتز ام  لو تتئا  وةكتتوم علتت علتت  طلتتعهم، ذمتتك   ااو امج ئعتت  عنتتئام تتضد 

ايمتتتتتزام عهشتتتتهئضهئ او  و تتتتم دوميستتتتت  ئمهئ  ه ئمتتتت  و تتتتيقض  وهقتتتتئامتتتتذن ةج لهتتتتئ  وتضتةعهتتتتئ عئمشتتتتك 

 إعتنهئ.

                                                           
 .01عضكئا كضةم،  ضجز سئعق،    1
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 البيئية:صالحية طلب المعلومة -أوال
ظتم امقتتوانةم امداالةت  ملتتدو  مكتت  ةتقتضض  تتق تقتدةم ام  تتو  علت  ام  لو تتئا امعةصةت  هتت    

شتتتا  طعة تتت  او   نتتتون و دوم اشتتتتضاط وجتتتود   تتتل   ائ تتت  او  عئشتتتض  متتتئ هتتت  ذمتتتك اذ ي 

ة كتتتتتم متتتتتإلداض  ام  نةتتتتت  عئمطلتتتتت  امتتتتتت جج عشتتتتتضط ام  تتتتتل   امائ تتتتت  م قد تتتتتئ  تتتتتم اجتتتتت   ن تتتتتئ 

من تتو  ام  لو تتئا امعةصةتت  ام طلوعتت  و ام وجتتود  هتت   وزتهتتئ و هتتو  تتئ ذهعتتا امةتتئ ام دةتتد  تتم ا

 نتتئ كتتذمك ام تتئ  عئمنستتع  مقتتئنوم امعةصتت  امجزاصتتضن  214-0امقئنونةتت  كقتتئنوم امعةصتت  ام ضنتت  ام تتئد  

او  طعة تت  تتت ة  كتت  شتتا   متت إ نتتئ و ع تتضةع ام عتتئض   39 تتئد  و امتتذن إشتتئض  ام 23/30

 .  نون ه  طل  ام  و  عل  ام  لو ئا امعةصة 

 .ومات البيئةثانيا: موقف اإلدارة من طلب الحصول على معل
واتتد وا  تتئ ععتتض ايهتتضاد عتتم ضغعتتتهم هتت  ام  تتو  علتت  ام  لو تتئا امعةصةتت  امتتت  ته هتتم  إذا

عئيستتجئع  مهتئذا  وعشتك  عتئمهذ  األاةض  تكوم  لز   ائنونتئ  ام  نة . هئمعذمك ام  اإلداض   طلعئ

داض  ضهتتت  مهتتتذ  اإل ة كتتتم مطئمعهتتتئ، ويام  تتتو  علتتت  ام  لو تتت  امعةصةتتت   واتئ تتت  هض تتت امطلتتت  

 تقدةم ام  لو ئا ام طلوع  اي ه  ام ئيا ام  دد  ائنونئ واي تنئع عمامطل  

 :1وتقديم المعلومةقبول الطلب -2
ام تتئم تلتتتزم اإلداض  عئيستتتجئع  م اتلتتو طلعتتئا ام  تتو  علتت  ام  لو تت  امعةصةتت   مل عتتدأوهقتتئ 

وايطتتع لو تئا امتت  طلعهتئ مل  نت  عئمطلت  مل  تو  علت  ام   واتئ ت  ام ض ت ام قد   ا ئ هئ 

اإلداض  ه  هتذا ام تدد ايمتتزام عو تز هتذ  ام  لو تئا هت  امشتك  امتذن ة كتم  عل  معلةهئ وةكو 

                                                           
 .44، 40كضةم عضكئا،  ضجز سئعق،    -1
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كتضتةعهتتئ هتت   ل تتئا او ستتجتا او دهتتئتض او عشتتك   واستتت ئمهئ وايستتت ئد   نهتتئ.ايطتتتع علةهتتئ 

امتتذن تتتن   وهتتو اي تتض زنتت  عتتم طضةتتق أجهتتز  ايعتتتم ايمتت .  طةتتئا او عةئنتتئا امكتضونةتت   ا

 .1علةئ  ضا   ام دةد  م امتشضة ئا اموطنة  ه  هذا ام جئ 

مت كتتتةم  واموستتتئص  ام نئستتتع وعجئنتتت  ذمتتتك ةكتتتوم علتتت  اإلداض  أة تتتئ واجتتت  تتتتوهةض ايمةتتتئا 

 وتضتةعهتتئ علتت  ةتتن ام ج تتز ام  لو تتئا  ،اهئتتتئ ام  لو تتئعلتت    تتم ايطتتتع تتئ   امطلتت  

متتم تتتتوهض اإلداض  علتتت   إذااة تتئمهئ امتت  كتت   تتم ةطلعهتتئ  ة تت مي امشتتك  ام نئستت  يستتت  ئمهئ 

امستتع  امك ةلتت   أنجتتزعلتت  اإلداض  واجتت  تتتوهةض  وان تتئ ةقتتزعت قةتتق ذمتتك  وامتضتةعتتئا امك ةلتت اموستتئص  

ة كنتتئ  تتم ايستتت ئد   وعئمشتتك  امتتذنعت كتتةم  قتتدم امطلتت   تتم ام  تتو  علتت  ام  لو تت  ام طلوعتت  

غئمعئ عتم طضةتق ت كتةم  قتدم امطلت   تم ايطتتع امشا ت   ئ ةتموهو  . وام  لة   نهئام قةقة  

 و لا تئا  نهتئاو تستلة ئ نستخ  ام  لو تئا،ت تون هتذ   وامتدهئتض وامستجتا امتت عل  ام ل ئا 

 وتوجةتتئ امتت او  تتم اتتت  ت كةنتتئ  تتم امو تتو  امتت  عنتتوك ام  لو تتئا اإلداضةتت  ام  تو تت  ام ئ تت  

او  ضاكتتتز األضشتتتةو  األنتضنتتتااإلداض  ام  نةتتت  هتتت   هتتتذ  ام  لو تتت  ك وااتتتز و  تتتئدض تواجتتتدطتتتضق 

 .وامتوقةق

م 30/23 ئ ه  امجزاصض هتئم اتئنوم   ئةت  امعةصت  أ شتك  تطتوضا تشتضة ةئ  هتم هت  اإلاتضاض  وا 

 تتتق كتتت  شتتتا  هتتت  امتقتتتدم عطلتتت  ام  تتتو  علتتت  ام  لو تتت  امعةصةتتت  هئنتتتئ متتتم ة تتتدد اإلجتتتضا اا 

                                                           
  م ائنوم امعةص  ام ضنس . 0-214-2عل  سع  ام قئ : ام ئد   -1
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وامن تتتتو  ت دةتتتتد ذمتتتتك ملتتتتواصع  تتتتتضك  ه تتتت و عكة ةتتتتئا ستتتتةض هتتتتذا ايجتتتتضا   وام تتتتواعط ام ت لقتتتت 

 .1امتنظة ة 

 البيئية:اإلدارة بطلب الحصول على المعلومة  رفض-0
ام تتئم هتتو امتتتزام اإلداض  ام  لتت  عئيستتتجئع  مطلتت  ام  تتو  علتت  ام  لو تت   ام عتتدأكتتئم  إذا

  تتتدد ،  تتتت ة  ضهتتت  هتتتذا امطلتتت   وهتتت   تتتئيا كتتتذمك،امعةصةتتت  ام قد تتت  ا ئ هتتتئ هتتتئم متتتإلداض  

عتتتم تقتتتدةم ام  لو تتت  امتتتت  ت وزهتتتئ  تتتز امت كةتتتد علتتت   تتتض  اغلتتت  امن تتتو   اي تنتتتئع عئمتتتتئم و 

اإلداض   تم اماتضوب عنهتئ او  وداةتق ة نتز  تدد  وعةئنهئ عشك امقئنونة  ه    ض  ئيا امضه  

 امتوسز هةهئ او است  ئ  سلطتهئ امتقدةضة  ه  ت دةدهئ.

هتئم  تئيا ضهت   امشت م،ه  هتذا   قئضن امن و  اموعئمضجوع ام   ئ ت  نتئ ام دةد  م 

ي ام  و  عل  ام  لو   امعةصة  ام قضض  م  ل   اإلداض ،   دد  و   تل  علت  ستعة  ام  تض و 

 :2م تتجئوز ام ئيا امتئمة أ ت دو

 عةئم ام  لو ئا ام طلوع  ه  ق  دد وداةوغةض ت  نئ  هة ئعئ ئ  امطل كئم  إذا -أ

متتم ت تت  امتت  امشتتك   وامت  تتةض اواةتتد ايعتتداد  زا تتتو تت  ام طلوعتت  ي لكئنتتا ام   إذا -ب

 .وعض هئ مل ئ  امنهئص  متقدة هئ 

                                                           
 تئ ةلت : '' ة كتم أم ةكتوم تقتدةم ام  لو تئا وامعةئنتئا  تو   اتلتو  23-30 م  سود  ائنوم امعةص   10إذ جئ  ه  ام ئد   -1

ام نئ تتض امعةصةتت   قتضنتتئ عتتدهز  علتتغ  تتئم  متتإلداض ،  قئعتت  امنستتخ واي ت تتئظ عئموقتتئصق، وة تعتتض ايطتتتع علتت  ام  لو تتئا ام ت لقتت  
 ع  ئة  امعةص  و    ام ئ    م عنك ام  لو ئا امعةصة   جئنئ''.

 .41-44عضكئا كضةم،  ضجز سئعق،    -2
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 نهتئ ام تئيا امتت  تج ت   31 ةتن عتددا ام تئد   اضو ،ات ئاةت  وهو ن    ئ ذهعا امةئ 

هتتذا ام تتدد تقتتدةم امطلتت  امتت  جهتت  إداضةتت  ي ت تتوز علتت   وذكتتضا هتت اإلداض  ت تنتتز عتتم ايعتتتم 

او ت تت م ام  تتو  علتت   وغةتتض   تتدد ،و جتتئ  امطلتت  هتت   تتةل  شتتئ ل  ام  لو تت  ام طلوعتت  ا

 امعةئنئا امت  ي تزا  ه   ض ل  ايعداد او كئم امطل  ةا    لو ئا داالة  مإلداض .

هتتتتذ  ام تتتتئيا ائ تتتت  ام ت لقتتتت  عتتتتضه  طلتتتت  ام  تتتتو  علتتتت  ام  لو تتتتئا  وة تتتتئو امتتتت 

وهقتئ ع تئ ت ت نتئ امن تو  امدومةت   عئ ت ام ئيا امت  ت تعض اةودا علت  ايعتتم امعةصت  ع ت   

 .ه  ام ع ن امقئن   م هذا ام    وامت  سنتنئومهئهذا ام جئ   وامداالة  ه 

امسةئق أشئض  شضوع امقئنوم امن وذج  م ق امو و  ام  ام  لو   امعةصة  ام  تد  وه  ن  

مقتتتتئنون   نهتتتتئ   تتتتضوض  امت دةتتتتد ا 30 وهتتتت  امتو تتتتة ملعةصتتتت   ام ت تتتتد عضنتتتتئ ج األ تتتتم  إطتتتتئضهتتتت  

اموطنةتت ،  تتئيا ضهتت  طلتت  ام  تتو  علتت  ام  لو تت  امعةصةتت  هتت  امتشتتضة ئا  واموا تع م اتلتتو

ام ةكتوم متإلداض   دوم م ستعقئ و تو  ضوهت  امذن ةج    تئيا امتضه  هتذ    تدد   وعل  اموجئ

 .1امسلط  امتقدةضة  ه  ت دةدهئ

  امومتتتوب امتتت   ئمتتت  عتتتدم امتن تتتة  علتتت  اتتتئنوم ام تتتق هتتت و تتتت  هتتت انتتتئ  ن تتت  امةتتتئو تتتئ 

: هتتئم ذمتتك ي عتتد ام ة تت و وستتئص  ايعتتتم وامطتتئمعةم مهتتئام  لو تتئا امعةصةتت  م  تتوم ام تتواطنةم 

 وي ةتتضتعط ستتتهلك مل  لو تتئا  وامج هتتوض وعئعتعئضهتتئ أكعتتضامتتت  ت تعتتض وستتةطئ عتتةم  ضاكتتز امقتتضاض 

                                                           
 .11-11،  ضجز سئعق،   '‘  '' ام جت ز ام دن  و  ئة  امعةص :ة ة  ونئ  -1
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 امنظتتضعلتت   ك نتتئوستتةل   ونشتتضهئ عتتئن  األهكتتئض واآلضاعتتههضاغ  ضةتت  امت عةتتض وامتتضان واعتنتتئق هقتتط 

 ام  تهدةد اموجود ع ك لئ. وامسضة  ة  عم ام دود امجلضاهة  ملدو . ع  ام  ضض امكت ئم 

 الثاني:المطلب 
 دور االعالم البيئي في حل بعض القضايا البيئية

انتئ نجتد اهت ئ تئ إعت ةتئ  ومكتم ام ت تظم اهت ئم ايعتم عئمق ئةئ امعةصةت  متة  عئمجدةتد. إ

  امواا ام ئم   ةن انئ تنئو  ع   ام شئك  امعةصة   م ااعتئض  توادن  تستعع  عهتئ امق ئةئ ه

ةستتت   مجتتتد  اهت تتتئم ام تلقتتت  عئستتتتادام ج ةتتتز  وامع تتتضن وامعتتتضن  ةتتتنامجتتتون  ع نواعتتتئعتتتئمتلون 

 .ام ل ق  ه  امعةص  وتنشض اي ضاضامت  تذةز  وامسع  ام تئ  اموسئص  

ا عدضاستتت  تتتت قةض امن ئةتتتئت نتتت   عتتتدأان امتتتت  م هتتتذا ام واتتتو تلةتتتض  تتتز ازدةتتتئد األع تتتئأغةتتتض 

 ةتن ام وستئص  ايت تئ  اهت تا  امستتةنئا،هت  نهئةت   وكتئم ذمتكام تنوع  عل      اينستئم 

 ةتتتتن نشتتتتض ام دةتتتتد  تتتتم ام ل تتتتئ   وا تتتتئةئهئ،تاتتتت   شتتتتئك  امعةصتتتت   واألع تتتتئن امتتتتت امدضاستتتتئا 

 .ث'ايكولوجيس' ه    ة   2791امعضةطئنةةم عل  سعة  ام قئ  ه  جئن   

امتتت  هتتدههئ اةقتتئظ امشتت وض ام تتئم   امشتت وض ام تتئم   'بيــان بشــلن البقــاء'  وقةقتت  ت تتا استتم

ع ضوض  امتلةةض ت لة  نتتئصج تتد ةض امتنظم امعةصةت  مإلنستئم،  تز و تز اطت  تهتدو امت  تا تة  

ام اتل تت  ملشتت وض األوستتئط امعةتتئم ام ض تت  م تتدد  تتم  امعةصتت . وأتتتئح هتتذاامتتد ئض امتتت  تت تتض  متتئ 

 .1ملعةص  وامتدهوض ام ست ضكتا امت  ة ض هئ امتلون عئم ش

                                                           
 .114، امقئهض ،   2771، داض ام كض ام ضع ، '‘ععد امض  ئم عواطو، '' ه وم ام  ئه  وام   ةةم ه    ض  -1
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األ قتت   ةقتت  ة تعتتض  تتم اهتتم ادواا امنشتتض  و كئنتت  عتتئضز ا تتت  ايعتتتم امعةصتت   وا تتئ   ةتتزا 

 وايجت ئعةتت ، وستتت تهئ وامتن ةتت  ايات تتئدة  عتتةم امعةصتت امتن ةتت  ام ستتتدا   امتتتضاعط اموقةتتق  مت  تتةم

و تتئا ع تت  امتتدو  ملت ئ تت   تتز ام شتتكتا امعةصةتت  ع تتئ  ةتتن ام ايعتتتم وستتةل   تتلط علتت   ك

  شضوع  ائنونةئ. وامت ضهئا املةض  ل   ام جت ز ع ةدا عم امتستض  ت ت ةئ

 األول:الفرع 

 تحقيق تنمية مستدامة

ام وسئص  ايعتتم تست   وعلت  ااتتههتئ امتت قةض هت   ةتئ  ايهتضاد و تت  ام جت  تئا  ةتن 

قضاا امستتلعة  امتتت  ت تتوق تطتتوض وتن ةتت  ام جت  تتئا ام تقد تت  تستتلط ام تتو  علتت  ام اتتئطض وام تتي 

امتتذن  و تتت  امستتلوك هتت  طضةتتق امن تتو هئمتتدوض ام نتتوط عهتتئ هتتو نشتتض امتتوع  امعةصتت   و تتت  امستتئصض 

 ةيدن ام  تن ة  ام جت ز عشك  عئم.         

ن ةتت  أدواا امنشتتض و ت  تتةم امت أ تتد أهتتمامعةصتت  عئعتعتتئض  ا تتد هتتذ  اموستتئص  ، هتتو  اإلعتتتمو 

ام ستتتتتدا   امقئص تتتت  علتتتت  امتنتتتتئغم  و امتتتتتضاعط عتتتتةم امعةصتتتت  و ستتتتت تهئ، و امتن ةتتتت  ايجت ئعةتتتت  و 

ايات تتئدة ، امتتت  ي غنتت  عنهتتئ هتت  كئهتت  ام شتتئضةز و امعتتضا ج امتن وةتت ، و ةجتت  هقتتط ايهت تتئم 

 ةاتتدم   تتئمع امعةصتت  ع تتئام ضجتتو   تتم امطتتضح اإلعت تت   مألهتتداوعتتئمتاطةط اإلعت تت  ام ستتعق 

امتوطم و ةعت تتد عتم ايقتتئض  غةتض ام عتتضض  و ايهت تئم عت  ةتتز ام جت تز علتت  ج ةتز  ستتتوةئتئ علتت  
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ت     سيومةتئ  اتجئ  امعةص  و ام  ئظ علةهتئ  تم ايستتنزاو و امق تئ  علت  كت   تئ ةتستع  هت  

 ، وهذا هو جوهض ام سئه   ه  ت قةق امتن ة  ام ستدا  .1تلوقهئ او ةا  ع قو ئتهئ األسئسة 

وامتتتت    تتطلع امتن ةتتت  ام ستتتدا   ةشتتتةض امتتت  امتن ةتت  ايات تتتئدة  وامعةصةتت  وايجت ئعةتتت   مإ

 امائ تتت ،ا تةئجتتئا ام ئ تتتض دوم ام ستتئ  عقتتدض  األجةتتتئ  ام قعلتت  علتت  تلعةتتت  ا تةئجئتهتتئ  تلعتت 

وامتن ةتتت  ام ستتتتدا   مةستتتا  ئمتتت  قعتتتئا  تتتم اينستتتجئم وان تتتئ هتتت  ع لةتتت  تلةةتتتض واستتتتلت  ام تتتواضد 

امتكنومتتتتتتوج  وامتلةتتتتتتضاا ام يسستتتتتتة  امتتتتتتت  تت ئشتتتتتت   تتتتتتز  واتجتتتتتتئ  امتطتتتتتتوضيستتتتتتتق ئضاا وتوجةتتتتتتئ ا

 .2اي تةئجئا ام ستقعلة  ه ت عم اي تةئجئا ام ئمة 

هئمتن ة  ام ستدا   ه  ع لةت  تطتوةض األض  وام تدم وام جت  تئا كتذمك ايع تئ  امتجئضةت  

  تلعةتت   ئجئتهتتئ. أة تتئ انهتتئ شتتضط ام تلعتت  ا تةئجتتئا ام ئ تتض دوم ام ستتئ  عقتتدض  األجةتتئ  علتت

 وه :تش   قتن اع ئد 

ـــد االجتمـــاعي: -2 وامتتتتضاعط ام تتت ة ،  واإلالة ةتتت  امضعئةتتت امتن ةتتت  ام  لةتتت   ،امعطئمتتت  البع

 ...امخايجت ئع 

امتن ةتتتتتت   ايات تتتتتتئدن،امن تتتتتتو  ،ايات تتتتتتئدة ، امتنتتتتتتئه امتن ةتتتتتت   البعــــــد االقتصــــــادي: -1

 ام نئعة . امخ

                                                           
،   1337عتتئد   شتت ئم ضعةتتز، '' امنوعةتت  امعةصةتت  ''، امطع تت  األومتتت ،  كتتت  ام جت تتز ام ضعتت  ملن تتض وامتوزةتتز، امقتتتئهض ،  -1

214. 
 ن تتتو  جت تتتز أه تتت  ''،  قتتتئ   نشتتتوض علتتت  ام واتتتز ايمكتضونتتت  امتتتتئم : –مستتت ةد، '' امتن ةتتت  ام ستتتتدا   ن تتتئ     تتتد ا - 2

www.islammemo.cc/Tahkikat 
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، امتنتوع وامتضعت   امهوا  وام تئوج ئ  امطعة   ونوعة   ام  ئظ عل  ضونق البعد البيئي: -0

 امعةوموج ...امخ

واد است وذ  و توع امتن ةت  ام ستتدا   علت  اهت تئم ام تئمم  نتذ ام طتضح علت  ا ت  األض  

 ةتتن ا تتدن نقلتت  نوعةتت  هتت    هتتوم ام تاتت  عتتةم امتن ةتت   تتم جهتت ، و  2771 دن جتتئنةضوعضةتتو 

كئستتتجئع  طعة ةتت  متنتتئ   امتتوع  امعةصتت  ام تتئم   امتتذن  تتئض ايعتعتتئضاا امعةصةتت   تتم جهتت  أاتتض  

ة تتتت   قةقتتتت  ام ع لةتتتت  امتن ةتتتت   تتتتئ متتتتم تستضشتتتتد عئيعتعتتتتئضاا امعةصةتتتت  و ايجت ئعةتتتت  و امققئهةتتتت  و 

األاتاةتت  هتتئم كقةتتضا  نهتتئ ستتوو ةتت ت  عنتتتئصج غةتتض  ضغوعتت  او ة قتتق هواصتتد الةلتت  او ضع تتئ ة شتت  

ست ضاض ست    عل  ت ئام ام شتكتا امعةصةت  ام وجتود   ئمةتئ،   تئ ت ئ ئ، ع  ام امتن ة  امقئعل  مت

 .1دضاك  قةق    دودة  ام واضد و ادضاا امنظم امعةصة إةوج  

و تتوي  وامققئهتت  امعةصةتت هتت  تضستتةخ امتتوع   و شتتئضكئ ه تتئيامعةصتت  ةل تت  دوضا هئ تتئ  هتتئإلعتم

ان ام تئم ع ةتن ةستئهم هت  امتوعةت  مت قةق تن ة   ستدا   عئعتعئض  أدا  توا ت ، أة تئ ت ضةتك امتض 

 ونقلهتتئ  تتمعئستتت ضاض، أة تتئ نشتتض ام  لو تتئا  امعةصتت  وامتن ةتت  ام ستتتدا  عتتم طضةتتق نشتتض  مق تتئةئ 

هتت   تنتتئو  ج ةتتز هصتتئا  وتعستتةطهئ متكتتوم تتنئع امقتتضاض امتت  امج هتتوض   تتئ ةستتئعد هتت  تو تتة هئ 

 ام اتل  .ام جت ز 

هقتط، ا تئ  وتلطةت  اماعتضنقت  ام  لو ت   عل  وظة تئ تقت ضايعتم ه  ام ئ   كئنا  إم

ع  هو تتئ ام تتدةن أن ايعتتتم امتن تتون عئعتعتتئض  ة قتتق تن ةتت  ذمتتك عتتم طضةتتق  شتتئضكتئ هتت  و تتز 

                                                           
 .13،   1322، ع ئم، 2سنئ     د امجعوض، ايعتم امعةص ، داض أسئ   ملنشض وامتوزةز، ط 1
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ام جت تز امت   تنئع امقتضاض ووا ت   اطتط  واهت ئ تئا اهتضادأة ئ نق  انشلئيا  تن وة ،اطط 

 .ودع هئامتن ة  اة ئ ههو ةس   مالق امظضوو ام واتة  ملتن ة  

ههتتتو  ام تتتئم،امتتتضان  وام  ضهتتت  متنتتتوةضئإل تتتئه  امتتت  دوض ايعتتتتم امعةصتتت  هتتت  نشتتتض ايدضاك وع

إةجتئد  لتو  مهتئ، أة تئ ةقتوم ايعتتم  وةسئهم هت ةستطةز ام ةت د  م اتلو ام شئك  امتن وة  

  نئع امقضاض وامت قةض عل امعةص  عدوض ه   نئع  امقضاض امسةئس  امعةص   م ات  ام لط 

 ثاني:الالفرع 

 التصعيد بالسياسة البيئية

ةل   ايعتم امعةص  دوضا هئ ئ ه   ن و ازكئ  سلوك اكقض  تص   إزا  امعةصت  و ا تئةئهئ 

عئعتعتتئض  أدا  ات تتئ  عتتةم ام ستتيومةم عتتم امعةصتت  و امج تتئهةض عللتت   عستتط  و   هو تت   ةتتن ةتتتم 1

ام ت تتتق علةتتتئ ام تتتتتداعةض و  امتتتدهز عهتتتم  امتتت  ام شتتتتئضك  ام  ئمتتت  هتتت  ام  تتتتئظ علتتت  امعةصتتت ، و  تتتتم

إجتضا اا   ئةتت  امعةصت  ستتوا   تم جئنتت  ضجتئ  ام تتنئع  او  تم جئنتت  ام كو ت  هئنتتئ ة ت تد علتت  

امتتوع  و ام تتتلط امج تتتئهةضن و ك تتئ هتتتو   تتتضوو هئنتتئ كل تتتئ زاد  ام تتتض  و امقلتتق علتتت  امعةصتتت  

ةتتتيقض علتتت   امتتت  تلطةتتت  إعت ةتتت  اكعتتتض   تتتئ  تتتئ ةتتتيدنامتتتوع  امعةصتتت  عنتتتد امج تتتئهةض، هتتتذا  إزداد

امقتتتضاضاا امسةئستتتة  امعةصةتتت  دااتتت  امدومتتت   ةتتتن ةتتتتم تقةةتتتد  تتتنئع امقتتتضاض و امتتتزا هم عتتتئ تضام  قتتتوق 

ايهضاد امعةصة  و تت ق  امسةئس  امعةصة  ملدوم ، ه  ايهت ئم امذن تزمةتئ امقةتئداا امسةئستة  و  تد  

ةم هةهتتتئ عهتتتدو تتتتوهةض ستتتنهئ و تطعةقهتتتئ مقتتتوانةم   ئةتتت  امعةصتتت  و تشتتتدةد ام قوعتتتئا علتتت  ام ت تتتضض 

                                                           
 .11-19سنئ     د امجعوض،  ضجز سئعق،    -1
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ايانئعةتت ، و تتم  امعةصتت  هتت  ام تتئيا امتتت  ي تك تت  هةهتتئ امجهتتود  اين تتعئطائعتتد  ائنونةتت  ت قتتق 

 .'األحزاب الخضر'ام ضوضن أة ئ  شئضك  امتنظة ئا امسةئسة   ق  

امتتتتتت  تشتتتتتك  تةتتتتتئضا اوةتتتتتئ ةتتتتتدعم جهتتتتتود   ئةتتتتت  امعةصتتتتت ، وكتتتتتذمك اشتتتتتضاك ام جتتتتتئم  امشتتتتت عة  

 .1كو ة  ه  اتائذ امقضاضاا وتن ةذهئ  وام يسسئا املةض

أدا  مإلعتتتم عتتم سةئستت  عةصةتت   ومتتة   جتتضدامعةصتت  جتتز   تتم سةئستت  عةصةتت  عئ تت   اإلعتتتم

جئهز ، انئ ةهدو ام  تن ة  امتوع  امعةصت  عتد  اطئعتئا ام جت تز ام اتل ت   تت  تشتئضك ع  ئمةت  

تن ةتتذ  متتدعم م هتتوض وام ستتيومةامجةهةتتر ، ك تتئ و ضااعتهتتئ و ضاج تهتتئامعةصةتت   تطتتوةض امسةئستتئاهتت  

 .2وامتداعةض امعةصة امسةئسئا 

 تتت قةضامدومةتت  اتتد جتتئ ا نتةجتت   وامقتتوانةم و تتت  ايت ئاةتتئا تتم امتشتتضة ئا  امكقةتتض مأونجتتد 

اتتد شتتنا   لتت   2793ام قتتئ  هتتئم وستتئص  ايعتتتم اي ضةكةتت  عتتئم  وعلتت  ستتعة وستتئص  ايعتتتم 

وامتت  ن امت  تقتز علت  ام تدود امكندةت  اي ضةكةت  .  اةض 3ERIEع ةض  إعت ة  شضس   و   وا 

 األ ةضكةت  وكنتدا تجدةتداجعتض امويةتئا ام ت تد   اما ت .   تئع ةتض   تم ع ةضاتهتئ  أكعتضضاعتز  ت تعض

                                                           
، 2770، ام نظ تتتت  ام ضعةتتت  ملتضعةتتتت  وامققئهتتت  وام لتتتتوم، تتتتتون ، '‘  ةتتتد '' اإلداض  امعةصةتتتت  هتتت  اموستتتتط ام ضعتتت    ستتتم ععتتتتد ام - 1

 271. 
 .01،   2779م عةضوا،  2نجة    د، ا ئةئ امعةص ، أهكئض ه  امعةص  وامتن ة ، ام نشوضاا امتقنة  امطع    - 2
 Erieعتتةم امويةتتتئا ام ت تتد  اي ضةكةتت  وكنتتدا، وهتت  إ تتتئه  إمتت  ع ةتتض  اةتتضن هتت  وا تتد   تتتم امع ةتتضاا اما تت  امواا تت   - 3

Supérieur، Michigan، Ontario، Huron. 
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انع ئقتتتتئا املتتتتئزاا  امع ةتتتتضاا وا تتتت  نتتتتئطق  تتتتم  ام ذعتتتت  وتنظةتتتتو عتتتتد ات ئاةتتتت  نوعةتتتت  ام ةتتتتئ  

 .مألس ئك وزةئد  انتئجئ ،   ئ زاد ه  نسع  امتنوع امعةوموج 1امدهةص 

 ام تتئم ،  ةتتنوهتت  امجزاصتتض نجتتد ام ايهت تتئم عئمعةصتت  اتتد ازدهتتض  نتتذ امتستت ةنئا امتت  واتنتتئ 

ةهتتم كقةتض  امجزاصتضن عوأ تعع ام شتض اإلعت ةت  إعت ةتئ   نتةجت  امت ددةت   امجزاصتض ان تئ تئشهدا 

 عهئ.انواعئمتشضةز امعةص  عسع  ام لط امذن تسععئ وسئص  ايعتم ع اتلو 

امنتتئجع علتت  امسةئستت  امعةصةتت  ملدومتت ، هتتت عتتد  تتم  امتتت قةضامعةصتت  دوض  هتت   ومت قةتتق ايعتتتم

اعتتداد   لتت   تكئ لتت  األطتتضاو م  ئمجتت  أن  شتتكل  عةصةتت  تكتتوم ذاا أه ةتت  ملدومتت ، وعلتت   تتل  

واعتت  امعتتد  عهتتذ  ام  لتت  اإلعت ةتت  ةجتت  ااتنتتئع ام ستتيومةم عتتم هتتذ  ام  لتت   عتتئمج هوض، عئشتتض  

 2ه  ام جت ز  وأقضهئ ملتن ة ع ه ة  ام شكل  

 :3وةت دد دوض ايعتم امعةص  ات   ضا   امسةئس  امعةصة  ك ئ ةل 

 ةتتتتن ةت  تتتتوض دوض ايعتتتتتم امعةصتتتت  علتتتت  و تتتتز  امعةصةتتتت ، ض لتتتت  ت ةتتتتةم ام شتتتتكتا  -2

 وام ل ةتتت  دوضاوهنتتتئ تل تتت  امهةصتتئا ايهلةتتت   امسةئستت ،ا تتئةئ عةصتتت    تتتدد  علتت  جتتتدو  ايع تتتئ  

 وةستتئعد ايعتتتمأسئستتةئ هتت  امتنعةتتئ امتت   شتتكتا عةصةتت    ةنتت  تتتيقض هتت   ج وعتتئا  تتم امنتتئ ، 

ائ    واض  دد   وامدعم مق ئةئهنئ ه  استقطئ  اينتعئ    .وائد  امضأن ز ام سيومةم  وا 

                                                           
ض تتوام ستتت م، ايعتتتم وامعةصتت ،  تتذكض   قد تت  منةتت  شتتتهئد  ام ئجستتتةض هتت  علتتوم ايعتتتم وايت تتئ  كلةتت  ام لتتوم امسةئستتتة   1

 .241وايعتم، جئ    امجزاصض،  
 ام و  ، دوض وسئص  ايعتم ه  نشض اموع  امعةص ، سع  إنجئح سةئست  إعت ةت  عةصةت ، جئ  ت  امتدو  ععد امض  ئم ععد اا 2

 .13-27،  2770ام ضعة  م امقئهض ، 
 .09نجة     ،  ضجز سئعق،    - 3
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 ض ل  ايت ئق عل  امسةئسئا امعةصةت ،  ةتن ةستئعد ايعتتم علت  ههتم أه ت  متدواهز  -1

ةتوجتتئ امتت   تتئن    وهتتو هنتتئ واعومهتتئ شتت عةئضستت ةئ  وةستته  إاضاضهتتئوال ةئتهتتئ،  امسةئستتةئا امعةصةتت 

   ئ. وامضان ام ئمامقضاض 

 ةتتتن ةستتتئعد ايعتتتتم هتتت  تطتتتوةض  وااتتتو شا تتتة   امعةصةتتت ، ض لتتت  تن ةتتتذ امسةئستتتئا  -0

استتت ضاض امتتتزام امنتتئ  عهتتذ  ام وااتتو  وة  تت  علتت ملت ئ تت   تتز امتتتداعةض امعةصةتت ،  و جت  ةتت   تص تت 

امنتتئ   وأقضهتتئ علتت عئمعةصتت   وامقتتوانةم ام ضتعطتت دةتتد ، ك تتئ ةشتتضح ايعتتتم   تتئ ةم امتشتتضة ئا امج

 ام  نةم.

ت تد  تم دوض  ام  تئ  هت   وامقةتود امتت ايعتم امعةص  ت تض ئ  ج وعت   تم ام واصتق إي أم 

صةت  امعة و اططتئا امسةئست  وت قةتق عتضا جنشض اموع  امعةص   م اج  ت قةتق امتن ةت  ام ستتدا   

 .وتن ةذهئملدوم  

 الثاني:المبحث 
 البيئي وحواجز االعالممعوقات 

م ايعتتتتتم ام تا تتتتت  هتتتتت  امعةصتتتتت  ة تتتتتئن   تتتتم  شتتتتتكتا عدةتتتتتد   نهتتتتتئ  تتتتت و هةئكلتتتتتئ إ

 تتم   تتدااةتئ  امكقةتتضامتتت  ت قتتد   وطعة تتتئ امدعئصةت علةتتئ  و يسستئتئ و تتواضد  وامستتةطض  ام كو ةتت 

ةواجتتئ عقعتتئا  امعةصتت ،و تتئ ع تتئ هتت  ذمتتك ايعتتتم امستتةئق هتتئم ايعتتتم ام تا تت  ع  وهتت  هتتذا

ةت تت  عطعة تت  ايعتتتم  امعةصتت  و نهتتئ  تتئاإلداضةتت  مل  لو تت   ةت تت  عئمطعة تت  تتئ    و تتواجز  نهتتئ

 وام قعئا.  م امقةودا ئه  ام  امكقةض ذاتئ ...امعةص  
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هنتتئك  ج وعتت   تتم ام  واتتئا و ام تتواجز امتتت  ت  تت  علتت  ام تتد  تتم  شتتئضك   هتتهمو علةتتئ 

 تتواطنةم هتت    ئةتت  امعةصتت  هتتة كم تقستتة هئ امتت  نتتوعةم : اةتتود إداضةتت  و تضجتتز امتت  تقةةتتد اإلداض  ام

م ق ايطتع و امو و  ام  ام  لو ئا امعةصة   تئ ةتضتت  عتم ذمتك توستةز  عتدا امستضة  اإلداضةت  

ام  تتتتتتضو عتتتتتئ ائنونتتتتتئ، و ت ستتتتتةضهئ متتتتتئ طعقتتتتتئ ملنظتتتتتض  امتتتتتت  تكونهتتتتتئ عتتتتتم هكتتتتتض   ن  تتتتت  ام  تتتتتئمع 

أة تتتتئ هنتتتتئك ام قعتتتئا و ام تتتتواجز ام ت لقتتتت  عطعة تتت  ايعتتتتتم امعةصتتتت  ذاتتتتتئ ئ )ام طل  األو ام ئ تتت

كاتتضوب اإلعت ةتتةم و عتتزوههم عتتم امتا تت  هتت  ايعتتتم امعةصتت  او ام قعتتئا ام ت لقتت  عوستتئص  

 ..... امخاو ع  ئدض ام  لو ئا امعةصة   ايعتم.

 األول:المطلب 
 بالسر المهني وحواجز مرتبطةمعوقات 

ئطتت  م اهت تتئم ايعتتتم امعةصتت  عق تتئةئ امعةصتت  و ستت ةئ امتت  تتتوهةض ام  لو تت  امعةصةتت  كتتذمك ا إ

ايهتتتتداو ام و تتتتوعة  م  ئةتتتت  امعةصتتتت  و ع تتتتئ ةتنئستتتت   تتتتز امج هتتتتوض ام تلقتتتت  ام ستتتتتهدو كعتتتتئا  

األو تتئع و امظتتضوو ام  ةطتت  أة تتئ ههتتو اعتتتم ةستتلط ام تتو  علتت  كتت  ام شتتئك  امعةصةتت   نتتذ 

.و ذمتك  1ع  واوعهئ و ةنقت  ملج هتوض ام  ضهت  و ايهت تئم و امقلتق علت  عةصتتئ  عداةتهئ  و مة  ا

ةتتم  تم اتت  امت تئوم و امتنستةق عتةم  اتلتو وستئص  ايعتتم مل  ت  هت  ستةئق وا تد  تم اتتت  

اعداد اط  إعت ة   تكئ لت  ة اي ام هتذا ايعتتم اتد ةت تض  امت  ع ت  ام  واتئا و ام تواجز 

ظ علةهتتئة وتج لتتئ و  تتئجزا ا تتئم طضةقتتئ هتت  ستتعة    ئةتت  امعةصتت  و ام  تتئهت تتد  تتم هئعلةتتتئ و تقتت

امتن وةت ة  يم نجتئح ايعتتم هت  أدا   ه تتئ ةقت ت  عئم تضوض   ت ئونتئ  ظة تتئعئجزا عم أدا  و 
                                                           

 .123م   3113، عئمم امكت ، امقئهض ، 2إعضاهةم   ئد ، دضاسئا ه  ايعتم وامتكنوموجةئ وايت ئ  وامضأن ام ئم، ط -1
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اإلعت ةتتت  و امهةصتتتئا ام ستتتيوم  عتتتم امعةصتتت  ة  ةتتتن عتتتدوم هتتتذا  ام يسستتتئاشتتتئ ت و ع ةقتتتئ عتتتةم 

عنتد ئ    هئ تئة هتئإلداض ةصئا ت قةتق أهتداههئ أة تئ ايعتتم عتم أدا  امه هئتئامتنسةق مم تستطةز 

 ت تنز عم تسلةم امعةئنئا و ام  لو ئا امعةصة  ع ج  امسض ام هن  سة ض عئم  ل   ام ئ  .

علتت  ام  لو تتئا  امج  ةتتئا،وةقتتو  عتتدا امستتضة  اإلداضةتت   تتئصت دوم   تتو  ام تتواطنةم او 

ه   سئض  نز امقضاضاا ام ئ   امت  ت   ع  تةطهم امعةصت  امتز   م  ئضس   قهم ه  ام سئه   

 .1ونوعة   ةئتهم

ج ت  اإلداض  و تدهئ ت كتتم   جئمهتتئ،امستضة  واتستئع  م عتتدأك تئ ام عتدم وجتتود ت ضةتو وا تع 

وتع ئ ملنظتض  امتت  تكونهتئ  وام  ئ ،عل  سضة  ع   ام  لو ئا  س   ئ ة  م سةضهئ امطعة   

 .2 ة عم هكض   ن    ام  ئمع ام  و 

 وام  لو تتئا امعةصةتت   ج وعتت اموقتتئصق  وايطتتتع علتت وعلتت  ام  تتوم ةتتضد ام تتق هتت  ايعتتتم 

 وامستض ايات تئدنام تضع األو ئ اإلداضن )وتت قت  هت  امستض    ئضستتئ، م امقةود ت د  م إ كئنة  

 .)ام ضع امقئن ئ ئوامتجئضن)ام نئع  

  

                                                           

Dias Varela Marcelo, ‘’ Le Rôle des organisations non gouvernementale - 1 développement du 
droit international ‘’, Culent, N : 01 ; 01, p 55. 

وام لتتتوم ،  تتتذكض   ئجستتتتةض هتتت  امقتتتئنوم امتتتدوم  م قتتتوق اينستتتئم، كلةتتت  ام قتتتوق ‘ك ةلتتت  زضواتتت  '' ام تتتق هتتت  ايعتتتتم اإلداضن' 2
 .70،  1331امتجئضة ، جئ       د عواض ، عو ضدا ، 
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 األول:الفرع 
 السر المهني اإلداري

 جتوام 31متت ام واهتق هجضةت  2441 شتوا  19 هت  ام تيضخ 37-12 ضاتم األ تض إ تداض ع د

 علت  امجدةتد امضصئست  األ تض ا تتو  ةتن   1اإلداضةت  واموقتئصق ام  لو ئا ع  ئة  ام ت لق 1312

 امتتتتن  هتتتذا انتهتتتئب هتتت  وام شتتتتضع وام  لو تتتئا، ملوقتتتئصق ام  ئةتتت  هتتتتذ  مت كةتتتد اآلمةتتتئا  تتتم عتتتدد

 ام  و ةتتت ، ملستتلطئا ايداضةتت  واموقتتئصق ام  لو تتئا   ئةتتت  إمتت  عئألستتئ  ةهتتدو امجدةتتد امقتتئنون 

 – ام  تتتو   ام وظتتتو هتتت  وتت قتتت  ام  تتتئهةم  تتتم عتتتددا األو  ه تتتلئ هتتت  األ تتتض هتتتذا عتتتضو  ةتتتن

 األ تض هتذا أ كتئم عت م  نتئ امائ ست  ام ئد  أشئضا هة ئ ام  لو ئا، – ام  ن   اموقةق  – اموقةق 

 .ام  لو    إم امو و  ه  ام واطم ع ق ت   ي امضصئس 

 دضجتت   ستت  ام  تتن   واموقتتئصق ام  لو تتئا   ئةتت  اواعتتد علتت  امقتتئن  ام  تت  ا تتتو  هة تتئ

  تتم امقئمتتن ام  تت  هتت  وجتتئ  ،ئ  تتدود توزةتتز- امكت تتئم واجتت - ستتضن- جتتدا ستتضن)  سئستتةتهئ

 وعتتدم ام هنتت ، امستتض هتت  أسئستتئ تت قتت  وامتتت  ام  تتو  ، ام وظتتو امتزا تتئا امضصئستت  األ تتض ذاا

 ةتتن  متتم  تتئ  هئ تتئ،   ئضستت  ع نئستتع  أو أقنتتئ  علةهتتئ اطلتتز   لو تت  أو وقةقتت  أن    تتتو  اهشتتئ 

 انتهتئ  أو تواتو  تم ستنواا 23 م تد  ستئضةئ ام نتز هتذا ةعقت  أم علت  ذمتك، اتو امقئنوم علةئ

 أو امتقئعتتد علتت  اإل ئمتت  أو ام تتز  أو امتستتضةع أو عئيستتتقئم  ام  تتو   مل وظتتو ام هنةتت  ام تاتت 

                                                           

 ع  ئة  ام ت لق ،41، ام دد 1312 جوام 31مت ام واهق هجضة  2441 شوا  19 ه  ام يضخ 37-12 ضام مرسوم تنفيذي 1 
 اإلداضة . واموقئصق ام  لو ئا
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 امستتتلطئا اعتتت   تتتم ام  تتتن   واموقتتتئصق ام  لو تتتئا عتتتم امستتتضة  ضهتتتز  تتتةم إمتتت  ثاتتتض، ستتتع  ألن

 .ام  و ة 

 ملستلطئا ةجتوز أنتئ وامت دةعةت ، ام دنةت  ام ستيومة  ع نتوام هتو امتذن امضاعتز ام    ه  وجئ 

   لو تتتئا إهشتتتئ  أو   تتتن   وقةقتتت  نشتتتض نتةجتتت   تتتضض  تتتم أ تتتئعهئ ع تتتئ ت تتتوة  طلتتت  ام  نةتتت 

 عئم تئع تتتئا اإلاتتتت  دوم عتتتئ، ام   تتتو  امتشتتتضةز هتتت  علةهتتتئ  تتتو ام ن ملقواعتتتد طعقتتتئ تا تتتهئ

 ام  لو تتئا واهشتتئ  عتستتضة  امقةتتئم علتت  ام  تتو   ام وظتتو إاتتدام  ئمتت  وهتت  ام  ت لتت ، امجزاصةتت 

اتتضاب  ام   تتو  امستتئضن ملتشتتضةز طعقتتئ امت دةعةتت  ام ستتئ م  إمتت  ةت تتض  ههنتتئ …ونستتاهئ اموقتتئصق وا 

 .ام     م امتسضةع  د  إم األ ض عئ ة   واد عئ، ام   و 

 ام  تت  أ تتئ اإلجضاصةتت ، امقواعتتد  تتم ج لتت  أعتتت  األ تتض  تتم اماتتئ   ام  تت  ت تت م هة تتئ

 واموقتتئصق ام  لو تتئا  سئستتة  دضجتت   ستت  تاتلتتو امتتت  امجزاصةتت  األ كتتئم إمتت  هتطتتضق امستتئد 

 ك تتتئ ،ئ  تتتدود توزةتتتز – امكت تتتئم واجتتت  – ستتتضن – جتتتدا ستتتضن) تستتتضة  أو نشتتتض   تتت  ام  تتتن  

 ودوم أنتئ إمت  1312 جتوام 31 هت  ام تيضخ 37-12 ضاتم امضصئس  األ ض  م 09 ام ئد  ضاأشئ

  تتد إمتت  ت تت  وعلضا تت  ستتنواا 23 إمتت  1  تتم عتتئم ع  ة ئاتت  ههنتتئ األشتتد، عئم قوعتتئا اإلاتتت 

 أو امكتضونتت   واتتز أو   لو ئتةتت   نظو تت  إمتت  تتتضاة  دوم ةتتدا   تتم كتت  ستتنتةم،  لةتتوم 233

 ام  نةتت ، ملستتلطئا وايت تتئ  ايعتتتم تكنوموجةتتئا وستتئص   تتم ااتتض  ل وستتة أو امكتضونةتت  شتتعك 

 .1  ن   وقئصق أو   لو ئا عل   ق وجئ علةض ام  و  عق د

                                                           

، جريدة الشروق اإللكترونية، ية الرسميةقانون جديد لحماية المعلومات والوثائق اإلدار: م. عبد الحفيظ / م.ع 1 

2021/06/11. 
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 نشتض   ئمت  هت  ام ئمةت  واملضا ت  امنئهتذ ام تع  عقوعت  إمت  ع تو    وظتو كت  ةت ض  ك ئ

 امقواعتتتد أو امتنظة ةتتت  أو امتشتتتضة ة  مأل كتتتئم  ضاعئتتتتئ عتتتدم نتةجتتت  اإلداضةتتت  واموقتتتئصق مل  لو تتتئا

 .ك وظو  هئ ئ عطعة   ام ضتعط  اي تضازة 

هتت  ام جتتئ  امعةصتت  هتتو ام تتت ة  ام  نو تت  مل تتواطم  تتم اجتت   كتتئم ام تتق هتت  ايعتتتم إم

ام ئ تت   اض   تتو   ئمتت  امعةصتت  ة وام شتتئضةزايطتتتع علتت  اموقتتئصق و ام  لو تتئا امتتت  ت وزهتتئ اإلد

ام  تتتتن   و تستتتتةةض  ام نشتتتتآاك اططتتتتئا ااطتتتتئض م اططئا)او  ،وامائ تتتت  امتتتتت  ستتتتةتم إنجئزهتتتتئ

وامقتتتضاضاا ) قتتت  تلتتتك  ،امن ئةتتتئا...ئ وكتتت   تتتئ ةاتتت  ايشتتت ئضاا و امقتتتضاضاا امتتتت  ستتتةتم اتائذهتتتئ

وتلتك امائ ت  عئمطئات  امنووةت  ونتتئصج امت قةتق  ،ام  تن   ام نشتآا م هت  امائ   عئمت تةي واأل

امستضة  اإلداضةت  امتذن  ع عتدأ ق ام  تضو عئ  قةتدا ...امخئ هئم هذا امام نشآاه  ام وادن داا  

ة تتد  تتتم اهتتتم أستتت  امقتتئنوم اإلداضن ام طعتتتق هتتت  ام دةتتتد  تتتم امتتدو   تتتم عةنهتتتئ امجزاصتتتض ، هة تنتتتز 

عتتم امكشتتو عتتم  ل تتئا و عةئنتتئا تهتتم األشتتائ  هتت  عةصتتتهم  ام عتتدأام وظتتو اإلداضن طعقتتئ مهتتذا 

ام  هتتتتوم  إموســـكين ا ة تعتتتتض ايستتتتئذو . 1ة  ةهتتتئ امقتتتتئنوم  تتتم كتتت  اهشتتتئ  ع ستتتضاضعنتتتد  سئستتتهئ 

انتئ متم ةتتم  و لع ، ك ئغةض  عن  عل  اس  ائنونة  وا     ألنئامقئنون  ملسض يةزا  غئ  ئ 

و تم  ألاتض  إداض و تم  ألاتض ت دةد   هوم امسضة   م اع  ايداض  مدمك ةاتلو  تداهئ  تم وزاض  

                                                           
 .243مةل  زةئد،  ضجز سئعق،  1
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 وايع تئ  امت  تةضة غةتض امنهئصةت   عتعئض ام وا ةزإه  امق ئ  ام ضنس  ام  وذ 1ألاض  وظو

 .2متطتعامت  تقوم ايداض  عهئ غةض ائعل  

هتتم ام قعتتئا امتتت  تواجتتئ تطتتوض ام تتق هتت  ايعتتتم، هتت  تتتذضع اإلداض  عئمستتض أمتتذمك هتتئم  تتم 

وام يسسئا وامج  ةتئا وام تضت قةم  واجه  طلعئا ايطتع امت  ةتقد عهئ األشائ   اإلداضن ه 

ام  لو تئا امتت  ع وزتهتئ  وامج  ةتئا هت تتض  اإلداض  ام اشتتضاك ام تواطنةم  ئم.   ظم األ ةت ه 

وةستت ع متتذمك ت تعتتض اإلداض  ام تتق هتت  ايعتتتم ةاتتضق  عتتدا امستتضة  اإلداضةتت   ملستتلط ،هتتو ااتستتئم 

ةتتيقض هتت   وهتتو عتتذمك تتئ   امقتتضاض  هوةتت  ام ئ تت  و  ضهتت عئمتتتدا  هتت  تستتةةض ام  تتئمع  مل  كتتوم

 .3وغةض شا  ذن ة تعض ع ت  ةئدةئ ام اإلداضن،ضوح ام    

وهتت  هتتذا ام تتدد توجتتد ع تت  ايستتتقنئ اا  نهتتئ  تتئ ت لتتق عئمنشتتئطئا امنووةتت  او ام نشتتآا 

ام  تتن   امتئع تت  متتوزاض  امتتدهئع امتتوطن  تعقتت  ام ضااعتت  ام ئ تت  جتتد   تتدود  يم ذمتتك ة تت  عتتئأل م 

 تت  ام لتتو امنتتوون هتت  ع تت   تتم ام  كتتم  تئع أ تتعع تتز انتتئ هتت  واتنتتئ ام تتئم   وأ تتم امتتدو ام تتئم 

امتتدو  ام تقد تت  امتتت  و تت ا ت تتا ت تتضو عئ تت  امنتتئ  كتت  ام  لو تتئا امتتت  ي ت تت  عشتتضعة  

 .وسهل  ام نئ تكوم هذ  ام  لو ئا ذاا   دااة    مع امدوم ،سض 

                                                           

 .219،  ضجز سئعق،  »ونئ  ة  ،  ايمةئا امقئنونة  م  ئة  امعةص  ه  امجزاصض -1 
2 -Prieur Michel، Droit de l’environnement ,op,cit,.105. 

 .11 ،  ضجز سئعق،   ة ة  ونئ ، ام جت ز ام دن ، و  ئة  امعةص - 3
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 تتتئ هة تتتئ ةاتتت  ام  لو تتت  ام ت لقتتت  عتتتئم وادن امنووةتتت  هئمو تتت ة   لتتتئةض  ت ئ تتتئ ضغتتتم جهتتتود أ

ضه تتا مجنتت  ايطتتتع علتت  اموقتتئصق  2712 تتئض   32هة تت   دستتضتهئ،متت  ع تت  األطتتضاو م  ئو 

 .1ئC.A.D.Aاإلداضة  )

و تتت   2امنتتوون ألنتتئ ة تت  عتت  م امدومتت  CHOOZة تتئ    لو تتئا عتتم تقضةتتض   ئعتت  شتتوز إ
ي ة دن ا طضا  مد  امضان ام ئم عا و  ام ق ه    ضه  ام واد امنووة  اماطةتض  عئمويةتئا 

جنتضايا و قتتن  9تم ت سة  مجن   تا    هت  هتذا امشت م و تتكتوم  تم ام ت د  اي ضةكة ة 
ج  ةئا اةكوموجة  ت    عئمتنسةق  م اجت  ام  تو  علت  ام  لو تئا ايز ت   1ضيسئ  علدة  و 

و اعتتتتغ ام تتتواطنةم عهتتتئة مكتتتم ظهتتتضا ام دةتتتد  تتتم ام تتت وعئا ام  لةتتت  ع تتتد ضهتتت  اإلداض  نشتتتض 
عل ةةم و ا عع امل و   و  هتذ  املجنت  و ال ةئتهتئة ام اطط ايست جئم  و تن ة  اعضا   

 تتو   تتد  ام تتق   طضو تتئاهتت  مجنتت  ام ضااعتت  و  ضاستت  ام مجنتت  اعتتتم وتوجةتتئ؟ وعقتت  ايشتتكئ  
 3ه  ايعتم ه  ام جئ  امنوون؟

 تئيا ا تنتئع اإلداض  عتم تقتدةم  23-30وه  امجزاصض  تقت متم ةتنتئو  اتئنوم   ئةت  امعةصت  
هتتت  هتتتذا ام تتتدد امتتت   وة كتتتم اإلشتتتئض  4عاتتتتو  تتتئ وضد هتتت   ستتتودتئ ضة  ، تتتام  طةتتتئا ع تتت   

                                                           
اتتتت  ستتتنواا امق ئنةنتتتئا طهتتتضا هتتت  امتتتدو  ام تقد تتت  مجنتتت  ايطتتتتع علتتت  اموقتتتئصق اإلداضةتتت  عا تتتو    لو تتتئا امعةصتتت   - 1

C.A.D.A  وت    هذ  املجن  عل  تطعةق  دود ايطتع عل  اموقئصق اإلداضة ، وأم هذا ام ق   تتوح مكت  شتا  وطنت  كتئم
 تم ايطتتع علت  ام ل تئا وامتقتئضةض ونتتئصج امدضاستئا وام تذكضاا وام  ئ تض ... امتخ ام نعققت  عتم أو أجنع ، أو ج  ة ، ة كنتئ 

 اإلداضاا وامشضكئا وك  امقطئعئا ام ل   عئماد   ام  و ة .
2 Prieur Michel droit de l’environnement, op, cit, p 108. 

 .221ض وام ست م،  ضجز سئعق،    - 3
علت   تئةل : '' ت تتز اإلداض  عتم ايستتجئع  مطلعتئا األشتائ  هت  ايطتتع علت   30/23م  شتضوع اتئنوم امعةصت ،  ت 27تن  ام ئد   - 4

 ام  لو ئا امعةصة  ه  ام ئيا امتئمة : 
 إذا ت لق األ ض عطل  عةئنئا أو وقئصق مم تكت   ع د، أن تكوم اةد امت  ةض -
 ام  ئمع اإلداضة  هة ئ عةنهئ. ام ضاستا امداالة ، أن ام ضاستا امت  تتم عةم -
 عند ئ ةتم ت ضةض طل  ايطتع عشك  عئم. -
 إذا كئم نشض ع   امعةئنئا أو ام  لو ئا  سئ  وتهدةد عئمنظئم ام ئم واي م اموطن  ''. -

  ام  تو  علت   م ن ت  ام شتضوع علت  أنتئ:'' هت  ج ةتز ام تئيا امتت  تتضه  هةهتئ اإلداض  طلعتئ أل تد األشتائ  هت 13ك ئ تن  ام ئد  
 ام  لو ئا أو عةئنئا أو وقئصق، ةج  أم ت ل  ضه هئ.



 

011 
 

ام  تن   امتئع تت  متوزاض  امتدهئع امتتوطن   ام نشتآاع ت  األ قلت  كتلتك امتتت  تت لتق عاتوع إجتتضا اا 
ك تتتئ ام طلعتتتئا   1علةهتتئ وزةتتتض امتتدهئع  وامت قةتتق وام ضااعتتت  ةشتتتضوامتت  اواعتتتد ائ تت  ملتتتتضاة  

م  تتتن   ام نجتتتز  م ستتتئ  وزاض  امتتتدهئع امتتتوطن  توجتتتئ امتتت  امتتتوزةض ا ام نشتتتآا ايستشتتتئض  ام ت لقتتت 
 2اموطن . و تطلعئا امدهئعام كلو عئمدهئع امذن ةتوم  امقةئم ع  لة  ايشهئض ع ئ ةت ق 

او  تتئ ة تتضو عئمستتض  ايشتت ئع ،ك تتئ ة نتتز ايطتتتع علتت  اموقتتئصق ام ت لقتت  ع تتئيا امتلتتون 

 .3مل  ئهظ  امسئ ة  ملع ن ضنايات ئ  ايستشئ م  وامت  تعق  امنوون،

  

                                                           
 .30/23 م ائنوم امعةص   13ام ئد   1
م ام ت لتق عدضاست   تد  تت قةض هت  امعةصت ، امجضةتد  2773هة تضن  19ام تيضخ هت   73/91 م ام ضسوم امتن ةذن ضاتم  20ام ئد   2

 .2773سن   23امضس ة  ام دد 
ام ت تت م إنشتتئ  ام  ئهظتت  امستتئ ة  ملع تتن، امجضةتتد   2711اهضةتت   31ام تتيضخ هتت   11/91امقتتئنوم  ةنظتتض هتت  هتتذا ام تتدد - 3

 .2711م  211ام دد 



 

011 
 

 الفرع الثاني:
 السر االقتصادي

ام يسستتئا ام تتنئعة   ت نتتز وامتجتتئضن وع قت تتئ ةت لتتق امستتض ايات تتئدن عئمستتض ام تتنئع  

امستضة  ك  ئةت   تد ام نئهست    عتدا وة ستض ، نئهستةهم م ام  تو  علت  استضاض  تنئعة  تات  

امتذن  وانتقئ  ام وظ ةمزهئ اواعد تنئهسة   م جه  غةض ام شضوع  ه  عنة  اات ئدة  مةعةضامة  ت ة

 يسست   تنئعة  علت  أاتض   أاتض . هتقتدم تم جهت   ألاتض ،ةسه  تسض  ايستضاض  تم  يسست  

 األهكئض.ة تض  مة  هقط   ئة  اهكئضهئ ام عتكض  ان ئ ةج  أة ئ ام  ئظ عل  ا تكئض هذ  

كئمست ئح  تقت مل يسستئا  هستة ،امتنئأن ااتت  عئمقواعتد   تضوضة  م نتزه ق  هتذ  ام  ئةت  

 وايستتتضاتةجة  امتجئضةتت عئمتوغتت  امتت  ام ل تتئا امتتت   تتم شتتئنهئ ام تكشتتو عتتم امتقنةتتئا ام تتنئعة  

ك تتئ ت تئهظ هتتذ  ام  ئةت  علت  ام تاتتئا ام عنةت  علتت  امققت  ام تعئدمتت   أاتض ،امتت  تتع هتئ  يسستت  

  طةتتتئا  ه تتت  منشتتتئطهئ  هت تتت م هتتتذ  األاةتتتض  ام  تتتو  علتتت  واإلداض ،عتتتةم امقطتتتئع اماتتتئ  

 .1وامتوجةه  وامضائع امتنظة   

   C.A.D.Aهقد ادم ط تم ا تئم مجنت  ايطتتع علت  اموقتئصق اإلداضةت   ام قئ ،وعل  سعة  

ضهتتت  اإلداض  اطتعهتتم علتتت  تقضةتتض  تتتو  امو تتز األ نتتت   ايهتتتضاد عستتع  تتم اعتت   ج وعتتت   تتم 

 واةتتدا هتتذ ة  ةهتتئ امقتتئنوم  اضع ستتض يم ذمتتك ةشتتك   سئستتئ  HAGUEم  تتنز  تواجتتد ع نطقتت  

ايطتتتع علتت   م وعضضتتتئ عتت ،34/30/2712املجنتت  هتتذا امتتضه  هتت  ضدهتتئ علتت  امط تتم عتتتئضةخ 

                                                           
 .79ك ةل  زضوا ،  ضجز سئعق،   -1
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واأل تتم  وامتجتتئضن وأ تتم امدومتت امعةئنتتئا امتتواضد  هتت  امتقضةتتض  تتم شتتئنئ ام ستتئ  عئمستتض ام تتنئع  

 .1ام  و  

ت دةتتتد   هتتتوم امستتتض طضةقتتت  غئ  تتت  هتتت   مل نشتتتآاوهتتت  امجزاصتتتض اعت تتتد ام ضستتتوم ام تتتنظم 

عئستتتنئد  امتت    ةتتئض شا تت   تتم اتتت  تاوةتت   تتئ    شتتضوع ام نشتتئ  ام  تتن    ام تتنئع ،

 وام نتوجتتتتئا امتتتتت ةستتتتتاد هئ  وام تتتتواد امتتتتت ام تتتنز  ع ستتتتئمة ستتتلط  ت دةتتتتد ام  لو تتتتئا ام ت لقتتتت  

 .2ةيدن ام  اهشئ  سض ام نز نشضهئ ادام  ة ن هئ، وامت  ة تقد

طضةتتتق  متطتتتتع عتتتمامشا تتت  هتتت  ت دةتتتد امعةئنتتتئا امقئعلتتت   وة كتتتم ام ة تتتتد هتتتذا ام  ةتتتئض

 امعلتتتدن،ضصتتتة  ام جلتتت  امشتتت ع   عنئ تتتض جوهضةتتت ، اذ ة كتتتم ملتتتوام  او امت لةتتتق ايشتتتهئضن امتتت 

ام ةقوم ع ذو ام  لو ئا امتت  ة تقتد  ام نشئ ،ت ضةع  ئ    شضوع  وعنئ  عل  س  ام ئم  

إ تئه   امتتضاة ،هت  كت  وقتئصق  لتو طلت  ام تذكوض   استضاض ام تنزنشضهئ ةيدن ام  اهشئ   أم

ة كتم تعتةم اياطتئض امتت   وامدضاس  امتت عل  امعةص   امت قةض م دضاس   د   امعةئنة ،ام  اماضاصط 

 .3عئمتقلة   نهئ واإلجضا اا امك ةل تتسع  هةهئ ام نشئ   أم

دن و عتتذمك ةتتي 4 تتدود امستتض امتجتتئضن ك تتئ وضد هتت   شتتضوعئ 23-30ومتتم ةعتتةم اتتئنوم امعةصتت  

هتت  ت دةتتد امعةئنتتئا امقئعلتت  متطتتتعة امتت   -اعتقتتئد  تتئ   ام نشتتص -تطعةتتق ام  ةتتئض امشا تت 

                                                           

Prieur Michel, droit de l’environnement, op, cit, p 108. -1 
 ا ام  ن   ام لل .، ام ت لق عئم نشصئ007-71 م ام ضسوم امتن ةذن  31/34ام ئد   - 2
، امتتتذن ة تتتعط امتنظتتتةم ام طعتتتق علتتت  ام نشتتتصئا 1331 تتتئن  02ام تتتيضخ هتتت   31/271 تتتم ام ضستتتوم امتن ةتتتذن  31ام تتتئد   -3

 .1331، 09ام  ن   م  ئة  امعةص  ه  امجزاصض، امجضةد  امضس ة ، ام دد 
 ئ:عل   ج وع   م اي كئم  نه 23-30ه  هذا ام دد ن ا  سود  ائنوم امعةص   -4
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تاوة   ئ   ام نشئ   ت ةئا اطةض  تيدن ام  ااضاب ع   امعةئنئا امت  اد تشتك   يشتضا 

و ئا امقئعل  متطتع   ئ ةيدن ام  ت طة   ستئه   لعل  إ كئنة   دون امتلونة  م داصض  ام  

ام تتتضض ام  ت تتت  علتتت  امعةصتتت ة اي تتتض امتتتذن   مشتتتضكئ  هتتت  ااتتتتضاح امتتتتداعةض ام تص تتت  يتقتتتئج ةتتتز ا

ةستتتتتوج  اعت تتتتئد   ةتتتتئض  و تتتتوع  وا تتتتع ة تتتتئهظ هتتتت  ثم وا تتتتد علتتتت  ام  تتتتئمع ايات تتتتئدة  

 .1م ئ   ام نشئ  وام  ل   ام ئ   ام ت لق  ع  ئة  امعةص 

 نهتتتئ هتتت   األسئستتتة  ألا امدومةتتت  وعتتتئذكتتتض  هقتتتد اشتتتئضا امن تتتو    تتتئ ستتتعق تتتئه  امتتت  إ

وام ضةتئا وامظتتضوو واإلجتضا اا ام تاتذ  متتذمك.  جتئ   قتوق اينستتئم امت   تئيا تقةةتتد ام قتوق 

أن  )ي ةا تتز نتتئ علتت   تتئ ةلتت :  17/1نتت  اإلعتتتم ام تتئم   م قتتوق اينستتئم هتت  ام تتئد   اذ

 تتت ئم    تتتضا، ستتتتهدهئ  نهتتتئ  امقتتتئنوم،ملقةتتتود امتتتت  ةقضهتتتئ  و ضةئتتتتئ ايهتتتضد هتتت    ئضستتت   قواتتتئ 

                                                                                                                                                                                           

علتت   تتئ ةلتت : )ة تتق مألشتتائ  امتتذةم اتتد وا   لو تتئا ملستتلط  اإلداضةتت   23-30 تتم  شتتضوع اتتئنوم امعةصتت   20تتتن  ام تتئد   -
  ئة  اسضاضهم، ائ     طةئتهم امشا ة  واسضاضهم امتجئضة ، وي ةس ع مإلداض  عههشئ  هذ  ايسضاض امت    لا علةهتئ ع ت   

 ضس ة ئ.
  أنتتئ :) ي ت تعتتض ام  لو تتئا امتتت  تقتتد هئ ام يسستتئا او ايستتتنتئجئا امتتت  تتو تت  امةهتتئ  تتم ن تت  ام شتتضوع علتت 21وتتتن   -

اإلداض ، وامتتت  تت لتتق عئألاطتتئض علتت  ام تت   أو امعةصتت ، أو عتتئإلهضازاا أو ام  تتتا أو امن ئةتتئا امتتت  ت تتدقهئ هتتذ  ام يسستت  ستتضا 
تئجئا إم  ايسضاض امتجئضة  مهذ  ام يسس  وامت  ة قق اا ئصهئ تجئضةئ، إي إذا أ كم امتو    م ات  هذ  ام  لو ئا أو ايستن

   ل   جوهضة  م ئ   ام يسس .
 ك ئ ة كم نشض واهشئ  امعةئنئا وايستنتئجئا  م اع  اإلداض  ه   دود امسض امتجئضن ك ئ هو  عةم ه  ام قض  امسئعق ئ.

 لو تتئا ملهةصتت  اإلداضةتت  ام ات تت  وامتتت  ةقتتدض  تتم ام شتتضوع: )ةجتت  علتت  ام  نتت  عنتتد تقدة تتئ مل  29وت تتنةو ام تتئد   -
عئنهتتئ تشتتتك  استتتضاض تجئضةتتت ، أم ةقتتتد هئ  ن  تتتل  عتتتم ام  لو تتئا األاتتتض  وةعتتتةم ع نهتتتئ تشتتتك  استتتضاض تجئضةتتت ، وعلةتتتئ أ 
ة تتض  األستتعئ  امتتت  علتت  استتئهئ تكةتتو هتتذ  ام  لو تتئا عئنهتتئ أستتضاض، وعنتتئ  علتت  هتتذا تقتتدض اإلداض  ام ات تت   تتئ إذا 

   لو ئا ت تعض اسضاضئ.كئنا هذ  ام
 تتم ام شتتضوع: )إذا تتتم تضتةتت    لو تتئا واهتتد   تتم  يسستت  علتت  انهتتئ استتضاض تجئضةتت  هتتهم امستتلط   21وتق تت  ام تتئد   -

اإلداضةتت  ة كتتم أم تطلتت   تتم ام  نتت  عتتئأل ض تقتتدةم تلاتتة  عتتم ه تتو  هتتذ  ام  لو تتئا، إذا أ كتتم ذمتتك وعتتدوم أم ةتتتم 
 اهشئ  هذ  ايسضاض.

 .217 – 211،  ضجز سئعق،  '‘ه  امجزاصض ايمة  امقئنونة  م  ئة  امعةص  ة ة  ونئ  ''  - 1
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وامنظتتئم  تتم  قت تتةئا ام  تتةل   عئم تتد  وا تضا هتتئ، واموهتتئ  و ضةتتئا اياتتضةمايعتتتضاو ع قتتوق 

 ه   جت ز دة قضاط ئ. امج ةز ام ئم، وضهئ 

هتو اياتض عهتذ  ام تدود  ام  تدد وعلةئ هئم ام  ئضس  ام  لة  م ق ام  و  عل  ام  لو ت  

 ملدو . وامتشضة ئا امداالة ئمنظم ع وامقةود ام  دد  ل واعطم وكذا وهق ام ئ  ،

هئنئ عئمضجوع ام   اتلتو امن تو  اموطنةت  ام ت لقت  عتكتضة   تق ام  تو   وعل  ام  وم

نجتدهئ  ت قت  هتت   ج لهتئ علت  ت دةتد ام تواعط امتتت  ة تئض   ت ننهئ هتذا ام تتق  ام  لو ت ،علت  

امتتت  ة كتتم  م تتئياوهتت  ا   ئضستتتهئ،ةتقةتتد هةهتتئ او ة تتدد  جتتئ   وامظتتضوو امتتت  وعةتتئم ام تتئيا

 :1اج ئمهئ ع    عئ   هة ئ ةل 

او كتتئم هتت  امكشتتو عنهتتئ تهدةتتد  مل جت تتز،ام تتئم  عتتئأل م ت لقتت   ام  لو تتئاكئنتتا  إذا -2

 منظئ ئ ام ئم

 مألهضادكئنا ام  لو ئا ام ضاد امكشو عنهئ ت   عئم ةئ  امائ    إذا -1

   كئم امكشو عم ام  لو ئا ة   عنزاه  اتائذ امقضاضاا ام ئ  إذا -0

هنتتتتئك  ج وعتتتت   تتتتم  وايات تتتتئدن،اإلداضن  ام هنتتتت ،وا  تتتتئه  امتتتت  امقةتتتتود ام ت لقتتتت  عئمستتتتض 

وهت   ،وجتئ أك ت تقو  ئصت دوم ام ةيدن ايعتم امعةص   ه تئ عل   وام واجز امت ام  وائا 

 عقعئا  ت دد  نت ض  مهئ عئمت  ة  ه  ام طل  امقئن .

 

                                                           
 .49كضةم عضكئا م  ضجز سئعق،    -1
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 المطلب الثاني:
 في حذ ذاته البيئي باإلعالم والحواجز المرتبطةالمعوقات 

ايعتتتتم امعةصتتت  هتتتو عتتتدم تتتتوهةض اإل  تتتئ اا و األضاتتتئم و  ةوجههتتتئ تتتم اهتتتم ام واصتتتق امتتتت  

 ت وع  هت  ت ستةضهئ و ت لةلهتئ  علةهتئ ةجتدومام  لو ئا امعةصة  عسهوم ة و  ت  ع   ام  و  

اموقتتتئصق غةتتتض  ة وةكتتتوم ذمتتتك أ ةئنتتتئ نتةجتتت  جهتتت  اإلداض  مقواعتتتد و تقنةتتتئا امنشتتتضة كتتتئم تكتتتوم 1

 قتتتضو   او ام ةكتتتوم   تتتتو  اموقتتتئصق ام  ضو تتت  متطتتتتع غئ  تتتئة و ةتتتودن ذمتتتك أة تتتئ امتتتت  

  ظتم ام  تئدض  تتت قض  وع  تعسةط ام  لو ئا امعةصةت  و تقتدة هئ  ت م اطتئض سته  ملقتضا  ة و 

ام  لو تتتئا امعةصةتتت  ع ظتتتم اي تتتضا  اإلداضةتتت  ام ت شتتتة  هتتت  ام يسستتتئا امضستتت ة  و ام ت قلتتت  هتتت  

ئ ا امعةصة  و عتةم وستئص  ايعتتم شتعمعةضواضاطة  امشدةد ة ك ئ ام امتنسةق عةم   ئدض ام  لو ئا

 .2  تقدة مهذا ههنئك غةئ  ايسهئ ئا ام  لة  م  ئدض ام  لو ئا امعةصة  ام ضك  اإلعت ة 

  غضةعئ عل  امستئ   ئ ةزا النئ ام ايعتم امعةص   ذالئمةةم   ام ضع ، ي نكوموه  اموطم 

ة تتد  امضةئ تت . وضع تتئاو  امسةئستت ،ههتتو متتم ة تتظ عئيهت تتئم امتتذن  ظتت  عتتئ ايعتتتم  اإلعت ةتت ،

 وكتتئم هتتذااألاتتض ،  األن تتئط اإلعت ةتت  قئضنتت  علةتض   تتم  ومتتد  تتت اضاذمتك امتت  ام ايعتتتم امعةصتت  

 وهتتو ام تتئم 2791نتةجتت  طعة تت  م تتدم شتتةوع   تتطلع 'امعةصتت ' هتت  األوستتئط اإلعت ةتت   تتت  عتتئم 

 ة تعض او   يت ض عئم   ملعةص . ستوكهومم امذنذن عقد هةئ  يت ض ام

                                                           
 .1322سنئ     د امجعوض، ايعتم امعةص ، داض أسئ   ملنشض وامتوزةز، امطع   ايوم ، ع ئم،  -1
عتتئد  ت هةتت  امعةصتت ،  طع تت  امهةصتت  ام لةتتئ ملت لتتةم امتطعةقتت     تتد ععتتد امقتتئدض ام قتت ، نتتدو  ت هةتت  امعةصتت ، ايعتتتم ودوض  هتت  إ - 2

 .221،  2777وامتدضة ، امكوةا، 
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و تتتم نئ ةتتت  أاتتتض  هتتتئم ايعتتتتم امعةصتتت  اضتتتتعط هتتت  اذهتتتئم امج هتتتوض هتتت  امستتتنواا األاةتتتض  

هتتت   تتتةم  امجئنتتت ، ةتتتن كتتتئم امتضكةتتتز  ن تتتعئ علتتت  هتتتدا  وامكتتتواضن امعةصةتتت ،ع شتتتكتا امتلتتتون 

 و ستتم إداض ةجئعةتت  ام ت لقتت  عئمت ئ تت   تتز امعةصتت  تقئعستتا وستتئص  ايعتتتم عتتم اعتتضاز امجوانتت  اإل

يستة ئ أنهتئ اعت تدا  عئمعةصت ،واد أد  ام  ن وض امنتئ   تم امعتضا ج اإلعت ةت  امائ ت    واضدهئ،

او اتع تتا أستتلو  )اه تت  او ي ت  تت ئ امتتذن  اإلعت ةتت ،ايقتتئض   وامتاوةتتو علتتض علتت  امتهوةتت  

 .1امعةص  واا هم اتجئ و قعا عدم جدوا  ه  تلةةض سلوكةئا امنئ  

امتوطم ام ضعت   وائ ت  هت ة ئن   نهئ ايعتم امعةص   وام واجز امت ومت دةد اهم ام قعئا 

 سنتطضق ام   ج وع   م امنقئط  م ات  ام ضوع امتئمة :

 :الفرع األول
 خروج اإلعالميين عن التخصص في االعالم البيئي

 وغئمعتئ  تئا  ام ات ةم هت  ا تئةئ امعةصت  وسئص  ايعتم  م ام  ضضةم او اماعض  أكقضتالو 

امتت  ام  تتئضو او امقتتدضاا ام ل ةتت  امتتت  تشتتك   و تت  ةوم ة تقتتضومةلطتت  تلتتك امق تتئةئ   تتضضوم 

وعتدم  مهتئ،وعدم ا تتك امقتدض  علت   تةئغ  اماطتئ  اإلعت ت  ام تصتم  مل   ،امضكةز  امضصةسة  

ام ل تت  مل تت ئهةةم هتتئإلعت ةةم متتم  امت هةتت  و توا تتل  وه تتت عتتمدوضاا تدضةعةتت   كق تت   وجتتود

   عةنهئ:ةقعلوا كقةضا عم ايعتم امعةص  األسعئ   تنوع   م 

                                                           
 .221-224   د ععد امقئدض ام ق  /  ضجز سئعق،   - 1
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عتتتتتدم وجتتتتتود ااستتتتتئم هتتتتت  كلةتتتتتئا ايعتتتتتتم ت نتتتتت  عتتتتتتدضة  هتتتتتذا امنتتتتتوع  تتتتتم ايعتتتتتتم  -2

 اي تتض امكلةتتئا وهتتوام ل ةتت  امتتت  تتنتتئو  ايعتتتم امعةصتت  هتت  هتتذ   وغةتتئ  ام قتتضضااام تا تت  

 امعةص   عئإلعتممهم  ي عتا   ةةمج أجةئ   م ايعتذن ةيدن ام  تاضةام

وامققئهتت  ام ل تت  ام تا تت   امت هةتت واهتقتتئضهم ا تتوض   هتتوم امعةصتت  متتد  اإلعت ةتتةم  -1

 ام تكئ ل  امعةصة 

ام   ظتتم  تتم ةلطتت  امق تتئةئ امعةصةتت   امعةصةتتةم، اذغةتتئ  امت  ةتتز ام تتئدن مإلعت ةتتةم  -0

هتت   قئعتت  ام تتواهز ام لضةتت   وام  نتتون  تتتدنةئ ام تتئدن، هتت  وستتئص  ايعتتتم ة تعتتض و تت ئ امتتوظة  

امسةئستتتت   كتتتتئإلعتمامتتتتت  تشتتتتجز ايعت ةتتتتةم علتتتت  ايناتتتتضاط هتتتت  اين تتتتئط ايعت ةتتتت  اياتتتتض  

ونجتتئح وا تتوا  علةتتئ ام  تت  هتت  اين تتئط  تتم شتتهض   و تتئ ةنطتتون امتتدةن ،ام نتت  او  وامضةئ تت  او

 امعةص .عئم    ه   جئ  ايعتم   قئضن 

هت   جتئ   وده هم ملاو ز امقئص ةم عل  ام يسسئا اإلعت ة  ام   ةةم عدم تجة -4

ع جتئ   وامتل زةوم تهتتم   ئا ه  امجضاصد امةو ة  او عضا ج ه  اإلذاع   تا ة  امعةص ، وعدم

 وانا تئ  ايجتوض وام كتعت  امتل زةونةت ايضشتةو امتا  ت   وايهتقتئض امت  امعةص  وامتوعة  امعةصة 

. هتتدا  تتم و تتئ  كعةتتضةمت تتتئب امتت  جهتتد  وامضعوضتئجتتئا امتتت م ام و تتوعئا امتتت  ةتتتم  ن هتتئ عتت

قئنة  هئم امواا امز ن  ام طلو  مكتئع  تقضةض  ت    عةصت  ةستتلضق واتتئ اطتو   و م جه جه  

 وايعت تتتت  الةتتتت ةج تتتت  ام تتتت     وام ل ةتتتت  واي  تتتتئصةئا   تتتتئم ضاج تتتت  ع تتتت  اي تتتتوض ام نةتتتت  

 ل  امدا  ام ئم .ام  و  ع وعئمتئم  الة  اينتئب،
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 داق  امتا   ه  ام لتوم امعةصةت  هت   اتلتو امعلتدام ام ضعةت   قئضنت  عئمتا  تئا  -1

و هتدا نتةجت  غةتئ  استتضاتةجة  اعت ةت  شتئ ل  و  دضوست  ا تئه  امت  ام طعة ت  . ةامكقةتض امعةصة  

نتةجتتت   هئد تتت  ع  تتتضاض ام شتتتكل  امعةصةتتت  ي تشتتتك  ستتتعقئ  تتت  ةئ اي ادا ت لقتتتا عكئضقتتت  عةصةتتت  او 

ومةتد  ام تدن. وي ةتدوم ام تدةن عنهتئ  تت ت امتلونة  ت  و ام وجدا اهت ئ تئ ة تكتوم م ظةت  و 

 امظضوو. أه  سو  سئعئا او جز   م امةوم ه  

 وانئعتتئا  قةقةتت عتتدم ا تتتتك ع تت  امقتتئص ةم علتت  أجهتتز  ايعتتتم ام اتل تت  امتتضي   -1

امت تت ة  ع تت    امعةصتت  او ام ستتئ    تموأه ةتهتتئ ملج تتئهةض، هلئمعتتئ  تتئ ةتتعجتتدو  امشتتيوم امعةصةتت  

ااتتض   ه تتئ كئنتتا نوعةتهتتئ ك تتئ ةتتتم املتتئ  او   تت  ة ام ا  تت  مهتتئ هتت   قئعتت  نشتتض اةتت   تتواد 

ع تتتوضد  تتتئم  موستتتةل   ةتتت ت نشتتتض او عتتتض  ام ستتتئ   امعةصةتتت  ام قئضنتتت  عتتتةم اعتتتتم  تتتدهوع  ت جةتتت 

 ايسئ . تقتنز امقةئداا ايعت ة  عجدوا  ه  عةص  يايعتم او عضنئ ج 

امعةصة  ي تا ز يعتعئضاا  هنةت  عقتدض  و  ئدض ام  لو ئا ام تا  عةم اإلعت ةةم -9

عج ئعتتئا ام تتلط  تتم  ت قضهتتئنئهةتتك عتتم  ام تعئدمتت ،ا تتوعهئ يعتعتتئضاا ام  تتئمع ام شتتتضك  او 

 .وايعتعئضاا امعةصة ع   اي ةئم ع ةدا عم امقوانةم  وايع ئ  ه ضجئ  ام نئع  

واماعتتضا  ام شتتضهةم علتت  ام تت  ئا امعةصةتت  هتت  ام تت و  ام  ضهتت  عتتةمامتعتتئد  غةتتئ   -1

اي تتتض امتتتدن ةنتتتتج عنتتتئ ا ةئنتتتئ   ئمجتتت  ستتتط ة  مق تتتئةئ امعةصتتت   وام هت تتتةم وامج  ةتتتئا ام  نةتتت .

ةتيدن  م  لو تئا، وهتذا اي تض وغةئ  عنكتئ ن سهئ،ا ئه  ام  غةئ  امتنسةق عةم وسئص  ايعتم 

 تئ  ي ة ضهتومه  ظتم ايعت ةتةم  ايعتتم،ملعةص  ه  وستئص     ضه   قةق  إطئضام  عدم وجود 
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ت ةةتتز  تتتد  اضتعتتئط ام دةتتتد  تتم امقطئعتتتئا  وي ةستتتطة ومهتت  امقطئعتتئا ام ندضجتتت  ت تتا امعةصتتت  

 امتن وة  عق ئةئ امعةص .

ام اتل تت  غةتتئ  استتتطتعئا امتتضان امتتت  ت تتدد  ستتتوةئا امتتوع  امعةصتت  متتد  امشتتضاصع  -7

 وتتةع ملقتئص ةم عئمعةص ،ه  ضسم امسةئس  ايعت ة  امائ    وامت  تسئعدوامنوع  ام ئم  ملج هوض

ام تص ت  متو تة  امضستئم  امعةصةت   واألستئمة  ايعت ةت عئيت ئ   سم ااتةئض ام  ئ ةم امعةصة  

 ام  ج هوضهئ.

 :يالفرع الثان
 اإلعالم ةبوسائل وأجهز معوقات مرتبطة 

 وت ةتتز م تتمأ تتع ا ام  لو تتئا   تتدض اتتو   هتت  ام  تتض ام تدةن تزاةتتد م  لو تتئاهت  ظتت  

ه لتتت  ام ستتتتو  ام تتتئم مل جت تتتز تستتت     ظتتتم األنظ تتت   امةهتتتئ،امو تتتو   وم تتتم ةستتتتطةزة تلكهتتتئ 

ام  تتتو  علتتت    لو تتتئا  تتتم اجتتت  عقتتتئ  امنظتتتئم  وايات تتتئدن وغةضه تتتئ امتتت كئمنظتتتئم امسةئستتت  

امت    مألهتضاد كت  هتضد امائ وعل  ام ستو  ،واألنظ   األاض امت ئع   ز ام جت ز  وادضتئ عل 

 أ تتدوستتئص  ايعتتتم  ، وت تعتتضوامن ستتة علتت  ام  لو تتئا مت قةتتق األهتتداو ايجت ئعةتت   ام  تتو 

 ة ت د علةهئ ايهضاد ه  ام  ض ام دةن. وامضصةسة  امت   ئدض ام  لو ئا امهئ   

امعةصتت   وأجهتتز  ايعتتتم ةتتن تتتضتعط وستتئص   امو تتز،عتتم هتتذا  ع نتت  ومتتة  ايعتتتم امعةصتت  

امتتدو  ام ضعةتت  عئم يسستتئا امضستت ة  امتتت  ت تتض  هة نتهتتئ  و تتم عةنهتتئهتت   اتلتتو امتتدو  امنئ ةتت  

  ئ كئم  نهئ  س وعئ ام  ضصةئ ام  قضو ا. سوث اعل  كئه  أنشط  هذ  األجهز  
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و أ ،واتتد تكتتوم هتتذ  امهة نتت   عئشتتض   تتم اتتت  امضاةتت  اإلعت تت  امتتذن ةتعتتز وزاض  ايعتتتم

  ضيستتئ  امت ضةتتض امتتذةم ةتتتم ت ةةنتتئ  تتم اعتت  األنظ تت  ام ئك تت  هتت  تكتتوم غةتتض  عئشتتض   تتم اتتت

غل  األ ةئم واد تكوم وسئص  ايعتم كلهتئ   لوكت  ملدومت  ك تئ كتئم هت  نظتم ام كتم امشت ومة ة أ

 ةتتتتن تستتتتةطض  هتتتتذ  امتتتتنظم علتتتت  دوض اإلذاعتتتت  و امتل زةتتتتوم و ام تتتت و و ات تتتتئداا امكتتتتت  و 

وةكتتوم نتةجتت  ذمتتك ام 1شتتضكئا اإلنتتتئب ام نتت  و غةضهتتئ امنئشتتضةم وت تتتد ستتطوتهئ  تتت  ام طتتئعز و

ة عع ايعتم امعةصت   جتضد تقتئضةض ضست ة  تالتو  تم امتضوحة و ضع تئ تكتوم ام  لو تئا امتت  ةعقهتئ 

و ةنشتتتضهئ هتتتذا ايعتتتتم  ظللتتت  او   ستتتض  عطضةقتتت  غةتتتض  ت ةتتتز  و ي ت لتتتم عئ تتت  امنتتتئ امج تتتئهةض أ

و ع تت  أ ،هتتو ع تت  املجتتئم ام ل ةتت  ام تا  تت  هتتئع قةقتت  هتتذ  ام  لو تتئاة و ان تتئ امتتذن ة ل 

ام تتواطنةم امتتذةم مهتتم اات تتئ  او اهت تتئم كعةتتض ع و تتوعئتهئة و غئمعتتئ  تتئ تلجتتئ وستتئص  ايعتتتم 

 ه  امدو  امنئ ة  ام  إا ئ  ام قئصق وام شكتا  وامكواضن امعةصة .

  

                                                           
 .221-224   د ععد امقئدض ام ق ،  ضجز سئعق،    - 1
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 الفرع الثالث:
 العقبات الموضوعية:

واجهتتز  عوستتئص   ام ت لقتت  أن ستتهم، وتلتتك امعةصةتتةم عت ةةمعتتئإل تتئه  امتت  ام قعتتئا ام ت لقتت  إ

امعةصةتتةم ام و تتوعة  امتتت  ت تتتض  ستتعة  ايعتتتم  ام قعتتئاهنتتئك  ج وعتت  ااتتض   تتم  ايعتتتم،

 : ئ ةل   ام قعئا ذو م عةم ه ادا  وظة تئ عل  أك   وجئ،

هتت   معةصةت ،اام عتةم غتةتئا وستئص  ايعتتم  ضـعف الـروابط بـين االعـالم والعلمـاء: وال:أ

واتد  امعةصةت ، ونشتض امققئهت ودمك عم طضةتق امتوعةت   امعةص ،امج ئهةض عق ئةئ  وتقوة  اهت ئمجد  

 واتجئهتئا جدةتد  آلضا  تعن  ام تواطنةمه   وسئص  ايعتمع   امدضاسئا ام ل ة  ام دوض  عةنا

 1جئههئ اضا   سعق ة كم ام ةكوم ه ئي ائ   عئمنسع  مل وا ةز امت  مم ةكم هيي  اد كونوا ات

واطتتوض   ألع تتئدوضغتتم ت كتتم  تنتتئو  ايعتتتم مق تتئةئ امعةصتت   تتم ضهتتز عتتدد ايهتتضاد ام تتدضكةم 

ة اي ام هتتتدا ايدضاك و ام هتتتم امجةتتتد مهتتتد  ام شتتتئك  و 2ام شتتتئك  امعةصةتتت  هتتت  ج ةتتتز ان تتتئ  ام تتتئمم

ام تواطنةم  تصةل   استلوكةئامتدهوض امعةص  ي ةزا  نستعةئة  ةتن ام نستع  امتلةتضاا ايةجئعةت  هت  

 تت  ام شتتئك  امعةصةتت  يستتة ئ هتت  ع لةتتئا اتاتتئد امقتتضاضاا ام تتيقض  علتت  امعةصتت   هتتيي ة و  شتتئضك  

ه  اة ئ   ة  ة و ةضجز هدا ام    و امضواعط عةم ايعتم و اه  ام لم .مهدا ع لتا علتدام 

ا ام اتل ت  هقئ تا غضعة  كقةض  علت  تقوةت  ام تتا عتةم  وستئص  ايعتتم و ام ل تئ  هت  ام جتئي

ع تتت  دوض ام تتت و و   طتتتئا امتل زةتتتوم عئيت تتتئق  تتتز ع تتت  ام  ئهتتتد ام ل ةتتت  متكتتتوم ع قئعتتت  
                                                           

جلتت  امسةئستتة  امدومةتت ،  ضجتتز ستتئعق، ، ام «2771-2791   تتد ستت د أعتتو ع تتود، دوض ايعتتتم هتت    ئمجتت  ا تتئةئ امعةصتت  -1 
 241. 

 .219مةل  زةئد،  ضجز سئعق،  -2 
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اتتواصم مناعتت   ع عتتدادمتتك . ك تتئ اتتئم امتتع   اياتتض ذاي تتض عةتتوا اعتتض  تلجتتئ امةهتتئ عنتتد ئ ةستتتدع  

ام اتل ت   تئةئ هت  امق مألهتضادعلت  تقتدةم ام شتوض  ام ل ةت     هتم قتتم ايت تئوامعتئ قةم  تم ام ل تئ  

 ع ستلو امعةصةت   امق تئةئ ستضة   وت ستةضه   ئيا امطواض  امت  تقت   تلطة  اعت ة   ائ  

 1ئام لو  مهوااتضاح عسةط ووا ع ة ه ئ عئ   امسكئم 

عقعتئا ايعتتم امعةصت ة  أهتم  تم عتةم :ثانيا: العقبات المتعلقة بمصادر المعلومـات البيئيـة

ئم و ام  لو تتئا امعةصةتت  عستتهوم ة و ا تتطضاض   ظتتم ايعت ةتتةم عتتدم تتتوهةض اي  تتئ اا و ايضاتت

معتتتد  امكقةتتتض  تتتم ام شتتتق  مل  تتتو  علتتت  هتتتد  ام  لو تتتئا و تتتت  ع تتتد ام  تتتو  علةهتتتئ ةجتتتدوم  

 ،مقواعتتد و تقنةتتئا امنشتتض إلداض  جهتتت نتةجتت وةكتتوم ذمتتك ا ةئنتتئ  2هتتئهتت  ت ستتةضهئ وت لةل  تت وع 

و  3  تتتو  اموقتتئصق ام  ضو تت  متطتتتع غئ  تتئ م تكتتوم اموقتتئصق غةتتض  قتتضو   ا و ام ةكتتوم كتت

 وجتتذا  تت وع  تعستتةط ام  لو تتئا امعةصةتت  و تقتتدة هئ  تت م اطتتئض ستته   إمتت اة تتئ  ةتتيدن ذمتتك

ة تتئح إو داتت  ام  لو تتئا ة و عتتدم ضعطهتتئ عئم ةتتئ  ام ئ تت  ملقتتئض  و  ع ه ةتت ملقتتضا   تتز اي ت تتئظ 

 ام عئشض . ت قةضاتهئ

ع  ظتتتم اي تتتضا   ام ضعتتت ،صةتتت . وائ تتت  هتتت  وطننتتتئ   تتتئدض ام  لو تتتئا امعة وتتتتت قض   ظتتتم

 وام واصتتق ايداضةتتت امعةضواضاطةتت  امشتتدةد   وام ت قلتتت  هتت ام ت شتتة  هتت  ام يسستتئا امضستت ة   إلداضةتت 

ام عتتئدض  هتت   تتد وستتئص   وام  لو تتئا وعتتدم اتاتتئدام دةتتد  امتتت  تو تتز ا تتئم  هتتئم تتتوهةض امعةئنتتئا 

ك تتتئ ام  امج هتتتوض،متتتد  ن تتتو امعةصتتت   اتجئهتتتئا ةجتتتئدإعتتتتم عئم و تتتوعئا امتتتت  تستتتئعد علتتت  اإل
                                                           

 .77ع ئم ام نئون  ضجز سئعق،  -1 
  .132،131سنئ     د امجعوض  ضجز سئعق،  -2
 .71،70ة   ونئ ، ام جت ز ام دن  و  ئة  امعةص ،  ضجز سئعق،  -3 
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مل تدو  وتتتضك ام  لةت ايعتتم شتعئ   تقتد  وعتةم وستئص امتنسةق عةم   تئدض ام  لو تئا امعةصةت  

هتتت   ،ام ت ةتتت  هتتت  هتتتدا ام تتتدد هئمنتةجتتت  وعئمتتتتئم  ،امشا تتتة ام عتتتئدضاا ام ضدةتتت  او ام تاتتتئا  أو

 .1  ه  ام ضك  ايعت ة غةئ  ايسهئ ئا ام  لة  م  ئدض ام  لو ئا امعةصة

 

                                                           
 .111،111محمد عبد القادر الفقي ، مرجع سابق ص-1 
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 :خاتمة
امعةصت  عئعتعتئض   تم أهتم    ئة هذ  امدضاس   ئومنئ امت ضو عل  دوض ايعتم امعةص  ه   ه 

امعةصتتت  كتتتذمك نشتتتض امتتتوع  امعةصتتت  كتتتذمك  تتتم اتتتت  تزوةتتتد ايهتتتضاد    ئةتتت امضكتتتئصز األسئستتتة  هتتت  

  .وام شكتا امعةصة اتلو امق ئةئ  وتع ةضهم ه عئم  لو   امعةص  

هتتم امنتتتئصج امتتت  تو تتلنئ امةهتتئ وع تت  ام قتض تتئا أوهتت  ائت تتئ هتتذا امع تتن ستتنت ض  امتت  

 ه :ام ت قل  

 النتائج:-أوال 

ة ت  ايعتتم امعةصت   كئنت  هئ ت  متد  ام جت  تئا امةتوم، ألنتئ ع  ت   تئ ة تلكتئ  تم  -2

امققئهةتت   تقنةتتئا  دةقتتئ، واتتدض  واستت ئ علتت  اينتشتتئض عتتةم هصتتئا ام جت تتز هتت   اتلتتو  ستتتوةئتهئ

 وام كضة  وايجت ئعة ، أ عع األدا  ام نئسع  متوجةئ ام جت ز ونق  ام  ضه .

أم ام ئج  ه  ازدةتئد امتوعةت  امعةصةت  هت  ام جت  تئا ام  ئ تض ، وايعتتم امعةصت  هتو  -0

ادواا نشتض وت  تةم  أ تد أ تععأ د اهم أجن ئ امتوعة  امعةصة ، ومتم ةتز  هت  تطتوض  ستت ض  تت  

 دا  .امتن ة  ام ست

أ عع  م أوم  اوموةئا ايعتم امعةص ، مل  و  عل  ام  لو   امتز   ملدهئع عتم  -3

 تتئ  تتم ا تتئةئ امعةصتت ، وعائ تت  امق تتئةئ ام تداالتت   تتز ام ضةتتئا ام ئ تت  و قتتوق اينستتئم،  ا تتة 

ذمتتك عتتم ام تتةي هتت  عةصتت  ائمةتتئ  تتم ام لوقتتئا ع نواعهتتئ وام  تتئظ علةهتتئ مألجةتتئ  امت قتت  هتتو  تتم 

ق اينسئم، و ئ ةستتعز  تم  شتوض  و شتئضكئا ام جت  تئا ام  لةت  هت  اتاتئذ امقتضاضاا اعسط  قو 

ام نئستتع  و تئع تتئ امتن ةتتذ امجةتتد مهتتئ. واتتد عتتدأ ايعتتتم ةتتدضك ام تاتت  امجدمةتت  وام  ة تت  عتتةم امعةصتت  
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عتتت  أم أ تتتده ئ ي ةستتتتقةم دوم اياتتتض، هئمعةصتتت  امستتتلة    تتتئ متتتم ت تعتتتض  قتتتئ  تتتم  اينستتتئم،و قتتتوق 

هتت  عتتئمم اماةتتئ ، و قتتوق اينستتئم  تتئ متتم تكتتم امعةصتت   تتم  كونئتهتتئ  تعقتت  شتتةصئق اينستتئم،  قتتو 

األسئستتة  تعقتت  نئا تتئ  ات تتض  علتت  ام قتتوق امسةئستتة  غئمعتتئ و تتم هنتتئ كتتئم ايت تتئق علتت  ام 

 امعةص  ه  امجة  امقئمن م قوق اينسئم.

عكستتة  أو تن تتضو  م امضستتئم  اإلعت ةتت  امعةصةتت  ستتةو ذو  تتدةم، إذ اتتد تتت ت  عتتضدودإ -4

وغةتتتئ  امتوجتتتئ ام تتتئم  امعةصتتت ، تتتئ  غةتتتئ  ايعت تتت  ام تا تتت  هتتت   جتتتئ    ستتتئضهئ هتتت عتتتم 

مل  ئمع وامتن ة  ام ستدا   ام  ئ ض  وعل  ام ستتو  ام تئم     تئ ةج ت  امتاتعط ن تة  ام دةتد 

  م ام  ئويا اإلعت   ملضاة  ايعتم امعةص  عتلك امق ئةئ.

علتت  ا تتئةئ امعةصتت ، ومهتتئ دوض هتت  تعنتت  ام تتواطنةم  امتتت قةضوستتئص  ايعتتتم  عئستتتطئع  -5

 وااتتو اتجئهتتئ امعةصتت ، هوستتئص  ايعتتتم ة كتتم امنظتتض امةهتتئ ك تلةتتض ة  تت   تتز  تلةتتضاا وعوا تتت  

 .وامتلونأاض  عدةد  تستهدو  نهئ ام ن ةي ج ة ئ ه  عةص  ائمة   م كئه   ظئهض امتد ةض 

اي ام ام ئجتت  مهتتذا ام جت  تتئا ونئ ةهتتئ، عتتئموع  امعةصتت   هتتم هتت   ةتتئ   ايهت تتئم مإ -6

امتتوع  متتد  ام جت  تتئا امنئ ةتت  تكتتوم أشتتد، يم هنتتئك عتاتت  اوةتت  عتتةم امتتوع  امعةصتت  وامتن ةتت  

امشتتئ ل  امتتت  تستت   ام جت  تتئا امنئ ةتت  امتت  ت قةقهتتئ، وتتتن ك  اقتتئض امتتوع  امعةصتت  علتت   تت   

ن ةت  امشتئ ل  هت  ت ققهتئ، وكتذمك ام  تئظ اينسئم امتذن ة قت  امقتو  امعشتضة  امتت  ت ت تد علةهتئ امت

 ع لة  امتن ة .  عئشض عل عل  ام واضد وتضةد استهتكهئ وامت  تيقض عن و 
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 المقترحات:–ثانيا 

، وةتطلت  وام  ضهت  وام  لو تئات سة  اعتم عةص   تا   ةستند عل  ام لم   ضوض -2

 مإلعتتتمود  نتتئهج دضاستتة  ام تا تت  تا  تتئ داةقتتئ عئمعةصتت   تتز وجتت اإلعت تت إةجتتئد ام  تتضض 

أو امعضم تتئم أو  امعةصتت امعةصتت ، ستتوا  هتت  امجئ  تتئا أو هتت  دوضاا أو وضشتتئا ع تت  تضعئهتتئ وزاض  

  نظ ئا ام جت ز ام دن .

 استتتتتعةئم آلضا ايعتتتتتم امعةصتتتت  مةكتتتتوم  شتتتتئضكئ عشتتتتك  ه تتتتئ ، ععتتتتض اجتتتتضا   ت زةتتتتز دوض-1

امعةصةت ، وتشتجةز امتوا ت  عتةم اإلعت ةتةم  اتلو شضاصع ام جت ز ام ستهده  عئمعضا ج اإلعت ةت  

 ع ستتتت ئصهمامعةصتتتت ،  تتتتم اتتتتت  شتتتتعك  وطنةتتتت   عئمشتتتت مواماعتتتتضا  وام ات تتتتةم وام هت تتتتةم  امعةصةتتتتةم

 ع دد ام شئك  امعةصة  ام طضو  . ثضاصهموعنئوةنهم وام  و  عل  

 ةمامعةصةتتتايهت تتتئم عت  ةتتتز امقطتتتئع اماتتتئ  ملستتتئت ئض هتتت   شتتتئضةز وعتتتضا ج واع تتتئ  ايعتتتتم 

علتتت   ام ستتتتق ضةموادضاب  وا تتتةز وا تتتئةئ امعةصتتت   تتت م ايع تتتئ  وامعتتتضا ج اإلعت ةتتت ، وتشتتتجةز 

علتتت  وجتتتئ اما تتتو  ام وا تتتةز امعةصةتتت   ملنشتتترت تتت ةم ايع تتتئ  وامعتتتضا ج اإلعت ةتتت  ام وجهتتت  

 ام دضج  ه   نئهج امت لةم ام ئم مل صئا ام  ضة  ام ستهده  عتلك امعضا ج.

انجتتئز هتت  ايعتتتم امعةصتت   أه تت ة  مإلعت ةتتةم امعةصةتتةم عتتم ايعتتتم عتتم جتتئصز  ستتنو -3

 ام جئ .ام قضو  وام س وع وام ضص  متسجة  ايعت ةةم عل  اماو  ه  

ت تتتتتتئوم  ضاكتتتتتتز ام  لو تتتتتتئا امعةصةتتتتتت   تتتتتتز وستتتتتتئص  ايعتتتتتتتم ام اتل تتتتتت  عئم  لو تتتتتتئا  -4

 تز امج  ةتئا غةتض  ام ضوضة  ه تت عتم ااتض امدضاستئا وامنشتئطئا اإلالة ةت  وامدومةت  وامت تئوم
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ام كو ةتت  ذاا ام تتل  عئمشتت م امعةصتت ، وو تتز اطتت  ت تتئوم  شتتتضكئ م واكعتتئ نشتتئطئتهئ ا و تتئ 

كئألقتتتئض  ام شتتةد ،تلتتك امتتت  تتطلتت    تتتا توعوةتتئ مل  تت  امشتت ع  امتطتتوع  وايهت تتئم عئمعةصتت  

 امتضان.امتئضةاة  وام  ئضة  وغةضهئ   ئ ةنعل  ام  ئظ علةهئ ه   جئ  

 ام  و،  تدةضوت ضةض  )ضيسئ اتضاح ام قدم ام   ضا  امعوا  اإلعت ة  دعم اي -5

هتت  ام تت  ئا وامعتتضا ج امتتت  ت تتئمج ا تتئةئ  أكعتتضامقنتتواا امتل زةونةتت  واإلذاعةتت ئ م تتنع  ستتئ ئا 

 امتن ة  ام ستدا  .

مقتتتتد عتتتتئا  ضةتتتتئ عئم تتتت ئه  امةو ةتتتت  و اتلتتتتو وستتتتئص  ايعتتتتتم، ايهت تتتتئم عتطتتتتوةض  -6

امعةصةتتت ، و تتتوي امتتت  د تتتج عل تتت  ض تتتةم مق تتتئةئ امعةصتتت  وامتن ةتتت  ام ستتتتدا     تتت  ئتهئ وعضا جهتتتئ

تئ تتتتت  ايستتتتتتقضاض امتتتتتوظة    مهتتتتتئ،ام ستتتتتئ ئا وايواتتتتتئا ام ا  تتتتت   وزةتتتتتئد و قتتتتتوق اينستتتتتئم  وا 

 مإلعت ةةم امعةصةةم. 

تطوةض  دةضةئا امعةص  عل   ستو  امويةئا، و قهئ عل  تزوةتد اإلعت ةتةم عشتك   -7

ا امجدةتتتد  وامنشتتئطئا ام اتل تت  امائ تتت  عئمشتت م امعةصتت ، وتا تتتة  جتتز   تتتم ةتتو   عئم  لو تتئ

 وازنتتتتئ اإلداض  ام  لةتتتتت  وامعةصةتتتتت  متتتتتدعم امعتتتتتضا ج اإلعت ةتتتتت  واائ تتتتتئ جتتتتتويا اطتعةتتتتتئ اإلعت ةتتتتت  

وامعةصةةم ه  ج ةز امويةئا، ملت ضو عل  اموااز امعةص  وام شتئضةز امعةصةت  امتت  ةتتم تن ةتذهئ ستنوةئ 

 ت  ت تض هئ.وام قضاا ام
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ةقت   نجئح ايعتم ه  ادا   ه تئ عئم ضوض  ت ئونئ عةم ام يسسئا اإلعت ةت  وامهةصتئا 

ام سيوم  عم امعةص ، دوم هذا امت ئوم مم ةستتطةز ايعتتم ادا   هئ تئ وام ت وع  تك تم هنتئ هت  

 .اضاانئع كت امطضهةم عهذ  ام قةق  ع ةن ي ةن    ع   ك   نه ئ عل  اآل
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 المراجع:قائمة 
 :العربية باللغةالمراجع -أوال

 قائمة المصادر: -2
  القران الكريم 
 المواثيق والدساتير: -0

 .2791جوام  19ام  ئدق علةئ عئيست تئ  امش ع  ةوم  2791ام ةقئق اموطن  مسن  
 .2710امجزاصضن مسن   امدستوض
 .2791امجزاصضن مسن   امدستوض

 .2717امجزاصضن مسن   امدستوض 
 . 2771امجزاصضن مسن  امدستوض  

 الدولية: االتفاقيات -3
 امتضعوةتتتتتتتت ،، امتتتتتتتتدةوام امتتتتتتتتوطن  مألشتتتتتتتتلئ  2741 نظ تتتتتتتت  األ تتتتتتتتم ام ت تتتتتتتتد    ةقتتتتتتتتئق 
 .2771،امجزاصض
   ن ئضك.عئمد 2771جوام  11ات ئاة  أضو  ام عض   ه 
 :قانونيةال النصوص -4
 جوةلةت  27 هت  ام يضخ ام ستدا   وامتن ة  امعةص    ئة  ام ت  م 23/30ضام امقئنوم 
 . 1330 جوةلة  13 ه  ،4 ام دد امضس ة ، امجضةد  1330
 ام ت لتق 23-30 امقئنوم ع وج  ام لل  امعةص  ع  ئة  ام ت لق 30-10 ضام امقئنوم 
 .2710 ،31 ام دد امضس ة  امجضةد  ام ستدا  ، امتن ة  إطئض ه  امعةص  ع  ئة 
 21 ام تتدد امضستت ة ، د امجضةتت ،1321 هة تتضن 12 هتت  ام تتيضخ 39-21 امويةتت  اتتئنوم 

 . 1321 هة ضن 17 ه 
 امجضةتتتتتد  ،1322 جتتتتتوام 11 هتتتتت  ام تتتتتيضخ عئمعلدةتتتتت ، ام ت لتتتتتق 23-22 ضاتتتتتم امقتتتتتئنوم 
 . 1322 جوةلة  0 ه  ،09 ام دد امضس ة ،



 

 

 امجضةتد  ،2773 أهضةت  9 هت  ام تيضخ ام للت،، عئمعلدةت  ام ت لتق 31-73 ضاتم امقئنوم 
 .2773 أهضة  22 ه  ،21 ام دد امضس ة ،
 امستتئ ة  ام  ئهظتت  إنشتتئ  ام ت تت م 2711 أهضةتت  31 هتت  ام تتيضخ 91-11 امقتتئنوم 
 .2711 سن  ،21 ام دد امضس ة ، امجضةد  امع ن،
 هضنسئ ه  اإلداضة  اموقئصق إم  امو و  ه  عئم ضة  ام ت لق 91-29 ضام امقئنوم. 
 :التنظيمية النصوص -5
 241/39 ضام امتن ةذن ام ضسوم. 
 وكة ةتتتتتئا و  تتتتتتو  تطعةتتتتق  جتتتتتئ  ت دةتتتتتد ام ت تتتت م 1339  تتتتتئن 27 هتتتتت  ام تتتتيضخ 

  تتتئن 11 هتتت  ،04 ام تتتدد امضستتت ة  امجضةتتتد  امعةصتتت ، علتتت  امتتتت قةض و تتتوجز دضاستتت  علتتت  ام  تتتئدا 
1339. 
 امتنظتتتتةم ة تتتتعط امتتتتذن ،1331  تتتتئن 02 هتتتت  ام تتتتيضخ 271-31 امتن ةتتتتذن ام ضستتتتوم 
 ستتن  ،09 ام تتدد امضستت ة ، امجضةتتد  امجزاصتتض، هتت  امعةصتت  م  ئةتت  ام  تتن   ام نشتتآا علتت  ام طعتتق
1331. 
 39/32/1332 ه  ام يضخ 37/32 ضام امتن ةذن ام ضسوم. 
 امضستتت ة ، امجضةتتتد  وامعةصتتت ، اإلالتتتةم تهةصتتت  وزاض  هتتت  ام ضكزةتتت  اإلداض  تنظتتتةم ام ت تتت م 

 2001/01/14. ،34 ام دد
 ام  تن   عئم نشتآا ام ت لتق 1998/11/03هت  ام تيضخ 007-71 امتن ةتذن ام ضسوم 
  تئن 11 هت  ام تيضخ 291-72 ضام ام ضسوم- 27. 2771 س   ،11 امضس ة  امجضةد  ام لل،،
 امتقستتتتةم وشتتتتهئد  امتجزصتتتت  وضا تتتت  امت  ةتتتتض شتتتتهئد  ت  تتتتةض كة ةتتتتئا ت دةتتتتد ام ت تتتت م ،2772
 هتت  ،11 ام تتدد امضستت ة ، امجضةتتد  ذمتتك وتستتلةم امهتتدم وضا تت  ام طئعقتت  وشتتهئد  امعنتتئ  وضا تت 

1991/06/28. 
 تد  عدضاست  وام ت لق ،2773 هة ضن 19 ه  ام يضخ 91-73 ضام نامتن ةذ ام ضسوم  
 . 2773 سن  23 ام دد امضس ة ، امجضةد  امعةص ، ه  امت قةض



 

 

 اإلداض  عتتتةم مل تاتتتئا ام تتتنظم ،2711 جوةلةتتت  34 هتتت  ام تتتيضخ 202-11 ام ضستتتوم 
 وام واطم.
 11 م تتتتددا امضستتتت ة ، امجضةتتتتد  ام ةتتتتئ ، مجنتتتت  عهنشتتتتئ  ام ت لتتتتق 38/67 ضاتتتتم ام ضستتتتوم 
 .2719/39/14 ه  ام يضخ
 71 ام تدد امضست ة ، امجضةتد  مل تدم، امستئ لة  عئم  ئة  ام ت لق 78/63 ضام ام ضسوم 
 13/21/2710 ه  ام يضخ
  ام تيضخ 20 ام تدد امضست ة ، امجضةتد  امستوا  ، ع  ئةت  ام ت لتق 73/63 ضاتمام ضستوم 

 34/30/2710 ه 
  ام تيضخ 41، ام تدد  تئا واموقتئصق اإلداضةت ام ت لق ع  ئةت  ام  لو  12/37ام ضسوم ضام

 .1312 /31 /31ه  

  



 

 

 ثانيا: الكتب.

 :الكتب العامة

  ، و تتعط    تتد   قةتت قأعتو ام ستتم    تد األ تت هئن ،  ام  تضداا هتت  غضةت  امقتتضثم
 .عةضواسةد كةتن ، داض ام  ئضو، دوم سن  نشض، 

 1333، امجزاصض، أ  د  ل  ،   امضهئنئا امعةصة  ه  امجزاصض  ،  طع   امنجئح . 
   ستتتتةم ععتتتتد ام جةتتتتد أ  تتتتد ضشتتتتوام،  ام تاتتتتئا ام ئ تتتت  واإلعتتتتتم  تتتتم  نظتتتتوض علتتتتم 

 . 2770ايجت ئع ، ام كت  امجئ    ام دةن، اإلسكندضة  
   جعئض  عطة  جعئض ،  علم اجت ئع اإلعتم ، داض اموهتئ  متدنةئ امطعئعت ، امطع ت  األومت

 .  ضدوم سن  نشض، 
   ،ه تتوم ام تت ئه  وام تت  ةةم هتت    تتض ، داض ام كتتض ام ضعتت  ععتتد امض  تتئم عواطتتو
 .2771امقئهض  ، 
  ع تتئم ام نتتئون،  ا تتئةئ امعةصتت  وامتن ةتت  هتت    تتض، األو تتئع امضاهنتت  وستتةنئضةوهئا

  .1332  امطع   األوم ، داض امشضوق، امقئهض ، 1313 ستقعلة   ت  عئم 
 ام ضعتتت  ملنشتتتض وامتوزةتتتز  اإلعتتتتم ام ضعتتت  وا تتتئةئ ام وم تتت  ، ، عواطتتتو ععتتتد امض  تتتئم
  .1334امقئهض ، 
   ستتتم ععتتتد ام  ةتتتد،  اإلداض  امعةصةتتت  هتتت  امتتتوطم ام ضعتتت  ، ام نظ تتت  ام ضعةتتت  ملتضعةتتت  

  .2770وامققئه  وام لوم، تون ، 
   نجةت   تت  ،  ا تتئةئ امعةصت ، أهكتتئض هتت  امعةصتت  وامتن ةت  ، ام نشتتوضاا امتقنةتت ، امطع تت

 . 2779األوم،، عةضوا، 
   ، امج  ةتتتتئا وام نظ تتتتئا غةتتتتض  )دوض ام جت تتتتز ام تتتتدن  و  ئةتتتت  امعةصتتتت   ونتتتتئ  ة تتتت

 . 1334داض املض  ملنشض وامتوزةز، امجزاصض،  ،ئام كو ة  وامنقئعئا

  



 

 

 :المتخصصة الكتب

 ع ئم ام نئهج، داض ، امعةصة  امتضعة    زاهض ، سلة ئم أة م/  عضعةئا    د عشةض 
  2004. 
  ضكتتتتز ، وامتطعةتتتتق امنظضةتتتت  عتتتتةم امعةصتتتت  ماإلعتتتتت   تتتتئمع، علتتتت  امستتتتةد امتتتتدةم ج تتتتئ  

 .1331 اإلسكندضة  ملكتئ ، اإلسكندضة 
  األومتتت  امطع تتت  وامتوزةتتتز، ملنشتتتض أستتتئ   داض ، امعةصتتت  اإلعتتتتم  امجعتتتوض،    تتتد ستتتنئ 
 .ع ئم ،1322
  ملنشتتض ام ضعتت  ام جت تز  كتعتت  األومت ، امطع تت  ، امعةصةت  امتوعةتت   ضعةتز،  شتت ئم عتئد 
 . 1337  ،امقئهض  وامتوزةز،
 ستع  ، امعةصت  امتوع  نشتض هت  اإلعتتم وستئص  دوض  ام و ت ، اا ععتد امض  ئم ععد 
 .2770 امقئهض  ام ضعة ، امدو  جئ    عةصة ، إعت ة  سةئس  إنجئح

  امققئهتت  وزاض  طع تت  األومتت ، امطع تت  ، اإلعتتتم هتت  امعةصتت   كئنتت   امق تتئ ،  تتن م علتت 
 .2771 األضدم ع ئم،
  ام ضعةتتت  امنه تتت  داض ، وامعةصتتت  وامستتتكئم اإلنستتتئم و قتتتوق اإلعتتتتم   التتتوو،  ئجتتتد 
 .1323 امقئهض ،
 امعةصتت  ت هةتت  إعتتئد  هتت  ودوض  اإلعتتتم امعةصتت ، ت هةتت  نتتدو  ام قتت ، امقتتئدض ععتتد    تتد  
 .2777 امكوةا، وامتدضة ، امتطعةق  ملت لةم ام لةئ امهةص   طع  
 و ملنشتتتض أستتتئ   داض ، تدضةستتتهئ ضاتةجةئاواستتتت امعةصةتتت  امتضعةتتت   ام ةئ تتتض ، ضهةتتتق ومةتتتد 
 . 1321 ع ئم األضدم، امتوزةز،

 .الرسائل ثالثا:

  امقتئنوم هت  دكتتوضا  ضستئم  ، امجزاصتض هت  امعةصت  م  ئة  امقئنونة  اآلمةئا  ة  ، ونئ 
 .1339 تل سئم، علقئةد، عكض أعو جئ    ام قوق، كلة  ام ئم،



 

 

 :المذكرات
  امجزاصضةتتتت  ام تتتت ئه  هتتتت  ام تتتتنئع  ملتلتتتتون ت ةتتتت اإلع ام  ئمجتتتت   ععتتتتئدن، أستتتت ئ  

 وايجت ئعةتت ، اإلنستتئنة  ام لتتوم كلةتت   ئجستتتةض،  تتذكض  ،ئامجزاصضةتت  امتتوطم مجضةتتد  ت لةلةتت  دضاستت )
 .1323 اسنطةن ،  نتوضن، جئ   

 مق تتئةئ ام  ئهظتتئا متتع   ام  لةتت  ام تت ئه  ام  ئمجتت     تتد،   ستتم    تتد ائمتتد 
 امقتتتئهض  جئ  تتت  اإلعتتتتم، كلةتتت   ئجستتتتةض،  تتتذكض  ، امعةصةتتت  تضعةتتت ام أع تتتئد ع تتت   تتتو  هتتت  امعةصتتت 
2773 . 
 علتتوم هتت  ام ئجستتتةض شتتهئد  منةتت   قد تت   تتذكض  ، وامعةصتت  اإلعتتتم  ستتت م، ض تتوام 
 .امجزاصض جئ    واإلعتم، امسةئسة  ام لوم كلة  وايت ئ ، اإلعتم
  دضاستت  ، امعةصتت  األ تتم قةتتقت  هتت  ودوض  اإلعتتتم امشتتئةز، أ  تتد اا ععتتد ام زةتتز ععتتد 
 نتئةو أكئدة ةت  ام لةئ، امدضاسئا كلة  امشضطة ، ام لوم ه  ام ئجستةض دضج  عل  مل  و   قد  
 . 1330 امس ودة ، األ نة ، مل لوم ام ضعة 
 دةنتتت  أستتتض  تتتم م ةنتتت  دضاستتت  ، امعةصتتت  وامتتتوع  اإلعتتتتم  ستتت د، ستتتلة ئم ستتت د  تتتئضن  
 .2772 امقئهض  ش  ، معة جئ     ئجستةض،  ذكض  امقئهض ،
 ،ام قتتتوق كلةتتت   ئجستتتتةض،  تتتذكض  ، امعةصتتت    ئةتتت  هتتت  ام تتتواطنةم  شتتتئضك   زةتتتئد، مةلتتت 
 . 1323 وزو تةزن    ضن،  ومود جئ   

  امتتتدوم  امقتتتئنوم هتتت   ئجستتتتةض  تتتذكض  ، اإلداضن اإلعتتتتم هتتت  ام تتتق  زضواتتت ، ك ةلتتت 
 1331 عو ضدا ، عواض ،   دا  جئ    امتجئضة ، وام لوم ام قوق كلة  اإلنسئم، ام قوق
 

  



 

 

 .والبحوث المقاالت: ثالثا
   امعةصتتت  و  ئةتت  ام  تتةط عتستتةةض ام ت لتتق امتشتتتضةز تطعةتتق كة ةتتئا  كضاجتت ،   تتط  

 .2771 ،32 ام دد ،31 ام جلد مإلداض ، اموطنة  ام دضس   جل 
 اإلعتتتتم  جتتتئ  هتتت  امعةصةتتت  امعتتتضا ج م  تتتدن امتدضةعةتتت  امتتتدوض   األشتتتضو، اةتتتئو    تتتد 
 .د شق ،2773  ئض  17 إم  11  م ، وام س وع ام ضص 
 2771-2791 امعةصتتتت  ا تتتتئةئ   ئمجتتتت  هتتتت  اإلعتتتتتم دوض  ع تتتتود، أعتتتتو ستتتت د    تتتتد  
 . 2771 امسن  ،223 ام دد امدومة ، امسةئسة  ام جل 
   تد    تتود امط ئ نتت ، انظتم اإلداض  ام  لةتت  ام  هتتوم وام لست   واألهتتداوئ  ام نظ تت   

اإلداضةتتت ، ام لتقتتت  ام ضعتتت  األو   تتتو  نظتتتم اإلداض  ام  لةتتت  هتتت  امتتتوطم ام ضعتتت ،  ام ضعةتتت  ملتن ةتتت 
 . 1330سلطن  ع ئم، 

  تتتد عتتتئد  امهنتتتتتئن ،  امتجتتتئض  ام ضعةتتتت  هتتت  نشتتتتض امققئهتتت  امعةصةتتتت  هتتت  ام يسستتتتئا   
 .1331امتضعوة  واإلعت ة  ،  جل  إت ئد اإلذاعئا ام ضعة ، ام دد امقئن ، 

 داض  امدومةتتت  مق تتتتئةئ امعةصتتت  ، دوض األ تتتم ام ت تتتد ، ام جلتتتت  عطةتتت   ستتتةم أهنتتتدن،  اإل
 .2771امسن   223  امدومة ، ام دد امسةئسة
   كضةم عضكئا،   ق ام  و  عل  ام  لو   امعةصة  وسةل  أسئستة  ام ستئه   ام تضد هت

 وام لتتتوم ، كلةتتت  ام قتتتوق1322،   ئةتتت  امعةصتتت  ، ام جلتتت  األكئدة ةتتت  ملع تتتن امقتتتئنون  ام تتتدد األو 
 .ض  ئم  ةض ، عجئة امسةئسة ، جئ    ععد ام

 .القانونية الوثائق: رابعا
  2.2791: ام ت د  األ م وقةق.ONU DOC.A/CONF.48/REV 
 األ تم عضنتئ ج وام لتوم، وامققئهت  ملتضعةت  ام ضعةت  مل نظ ت  تقضةتض وامعةصت ، ام ضع  عتماإل 
 . ملعةص  ام ت د 

  



 

 

 .االلكترونية المواقع: خامسا

  علتتت   نشتتتوض  قتتتئ  ، امناعتتت  إمتتت  ام قتتتضا  وامتن ةتتت ......  تتتم اإلعتتتتم  ضن،اةتتت أ تتت: 
 www.kenanaonline.com/users/ghiras/posts/154795 ايمكتضون  امتئم : زام وا

   اإلعتتم استتضاتةجة  م تةئغ    ئومت  امعةصت  اإلعتتم   هتوم   امجتئو، اا ععتد أ ةض 
 :امتتتتتتتتتئم  ايمكتضونتتتتتتتت  ام واتتتتتتتتز علتتتتتتتت   نشتتتتتتتتوض   قتتتتتتتتئ ، ام تتتتتتتتضاق كضدستتتتتتتتتئم إالتتتتتتتتةم هتتتتتتتت  امعةصتتتتتتتت 

www.kawamakurd.com 
 نشتتوض  قتتئ  ، و تعئعتتد  شتتئصك  عتاتت  وامعةصتت  اإلعتتتم  امشتتئه  ،   تتط   دضوةتتي  

 :www.qafilah.com امتئم  اإلمكتضون  ام واز عل 
 ام تئمم هت  ام ستتدا   امتن ة  ت قةق  ه اإلعتم وسئص  دوض   أ ةم، امواجد ععد ض ئ 
 ام وم تت   واجهتت  هتت  اإلستتت   ام تتئمم هتت  ام ستتتدا   امتن ةتت   تتيت ض إمتت   قتتدم ع تتن ، اإلستتت  

 27 إمتت  29  تتم ام تتتض  هتت  ملتن ةتت ، اإلستتت   وامعنتتك اإلستتت ة  امجئ  تتئا ضاعطتت  أائ تتتئ امتتذن
 :امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئم  ايمكتضونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ام واتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   نشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوض ،1321  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتئن

www.site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03 
 2771 - 2791 امعةصةتت  ا تتئةئ   ئمجتت  هتت  اإلعتتتم دوض  عتتئ ود، أعتتو ستت د    تتد  

 www.dijital.ahram.org.eg :امتئم  ايمكتضون  ام واز عل   نشوض  قئ 
 متد  امتكةو وادضاا امعةص  اموع  عنئ  ه  امعةص  اإلعتم دوض  عوشن ،، ام جةد ععد 

 www.maktoobblog.com :امتئم  اإلمكتضون  ام واز عل   نشوض  قئ  ، ام لضع   واطمام
  قتتتئ  اتتتئنوم جدةتتتد م  ئةتتت  ام  لو تتئا واموقتتتئصق اإلداضةتتت  امضستتت ة ،  ،. ععتتد ام  تتتةظم 

علتتت  ام واتتتتز ايمكتضونتتتت   1312جتتتتوام  22عتتتتئضةخ جضةتتتد  امشتتتتضوق اإلمكتضونةتتتت ،  نشتتتوض علتتتت  
 www.echoroukonline.comامتئم : 
  اموستتتط ع تتت ة    نشتتتوض  قتتتئ  ؟،  عئمعةصتتت  اإلنستتتئم  قتتتوق عتاتتت   تتتئ ام تتتضدام،ائستتتم 

 :امتتتتتتئم  ايمكتضونتتتتت  ام واتتتتتز علتتتتت  ،1334 ستتتتتعت عض 22 عتتتتتتئضةخ 901 ام تتتتتدد امع ضةنةتتتتت ،
www.alwasatnews.com 

http://www.qafilah.com/


 

 

  علتت   نشتتوض  قتتئ  ، امعةصتت  واإلعتتتم ملتوعةتت  وطنةتت  استتتضاتةجة   قتتتضح  غتتئزن،نتتئدض 
 :htp://kenanaonline.com امتئم  إلمكتضون ا ام واز

  ام واتتتتز علتتتت   نشتتتتوض  قتتتتئ  ، امعةصتتتت  علتتتت  ام  تتتتئظ هتتتت  اإلعتتتتتم دوض  ام لتتتت ،نجتتتتئح 
 :www.ahewar.org امتئم  ايمكتضون 
  علت   نشتوض  قتئ  ،  أه ت   جت تز ن و- ام ستدا   امتن ة    امس ةد،    د ن ئ 
 www.islammemo.cc/Tahkikat: امتئم  ايمكتضون  ام واز
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