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Abstract 

In recent years, Algeria has put in place institutional, legal, financial and internal 

mechanisms to ensure the integration of environment and development into the 

decision-making process, including in particular the writing of the State for the 

Environment, the Public Directorate of Financial Independence and Public 

Authority, the Supreme Council for Environment and Sustainable Development and 

the National Economic and Social Council. The important work in the framework of 

the development efforts in recent years, which fall within the implementation of 

Agenda 21, which has given remarkable results in many fields, especially with the 

adoption of environmental communication strategy to combat poverty, To protect 

and improve health protection, improve human settlements and integrate into 

environmental decision-making. From here, we raised the problem of our discussion 

of how long Algerian communication policies have contributed to the achievement 

of indicators of sustainable development in light of the requirements of Algerian 

reality. 

Keywords: environment, environmental communication, energy, economy, 

development 

 الملخص

مية يف خلية لضمان إدماج البيئة والتنوضعت اجلزائر خالل السنوات األخرية آليات مؤسسية وقانونية ومالية ودا
عملية اختاذ القرار، منها على اخلصوص كتابة الدولة للبيئة و مديرية عامة تتمتع باالستقالل املايل والسلطة العامة، 
واجمللس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة ، واجمللس االقتصادي واالجتماعي الوطين،وقد مت إجناز العديد من األعمال 
املهمة يف إطار جمهودات التنمية خالل السنوات األخرية واليت تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القرن الواحد و 
العشرين  اليت أعطت نتائج جديرة باالعتبار يف العديد من امليادين خاصة مع تبين اسرتاتيجية االتصال البيئي  حملاربة 

ة واإلدماج ماية واالرتقاء بالوقاية الصحية وحتسني املستوطنات البشريالفقر، السيطرة على التحوالت الدميوغرافية، واحل
يف عملية اختاذ القرار املتعلقة بالبيئة . من هنا طرحنا إشكالية حبثنا املتمثل إىل أي مدة سامهت السياسات االتصالية 

 .الجزائري الواقع متطلبات ظلاجلزائرية يف حتقيق  مؤشرات التنمية املستدامة يف  
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   التنمية ، االقتصاد ، الطاقة ، البيئي االتصال ، البيئة : الكلمات المفتاحية
 أوال:  االهتمام الدولي بمصطلح التنمية المستدامة

قبل احلديث عن التنمية املستدامة البد من توصيف نظري عام للمصطلح من خالل عرض االهتمام العاملي له  
طلح، طات لظهور التنمية املستدامة يف شكل السياق التارخيي لظهور هذا املصوذلك بعرض وجيز ملختلف املبادرات واحمل

 و اليت جاءت كما يلي:  

إنشاء نادي روما الذي مجع عدد كبري من رجال األعمال من خمتلف الدول، دعا النادي إىل ضرورة : 8691
  مةإجراء أحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول املتقد

: نادي روما ينشر تقريرا مفصال حول تطور اجملتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل املوارد االقتصادية، 8691
االقتصادي يف العامل، أنه سوف حيدث خلال  ، ولعل من أهم نتائجه عن مسار النمو1822وينشر توقعاته لسنة 

  الرتبة.....اخلخالل القرن الواحد والعشرون بسبب التلوث وتعرية 

:  انعقاد مؤمتر استكهومل حول البيئة اإلنسانية الذي نظمته األمم املتحدة، حيث ناقش املؤمتر البيئة 8691
وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية يف العامل، ومت اإلعالن أن الفقر وغياب التنمية مها أشد أعداء البيئة، ومن جهة 

 كومات اليت ال تزال تتجاهل البيئة عند التخطي  للتنمية.أخرى انتقد املؤمتر الدول و احل

: قمة األرض يف ريودي جانريو، حيث أصبح واضحا أن اهتمام العامل جيب أن يكون موجها ليس  لتأثري 8661
م ي( على املفاهيالغالف اجلو  –أنظمة املياه  -االقتصاد على البيئة، وإمنا على تأثري الضغ  البيئي ) تآكل الرتبة 

  .(1)االقتصادية

املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية )بريدجتاون، بربادوس(، يعتمد  املؤمتر العاملي املعين بالتنمية :8661
 (اجلزرية الصغرية النامية. بربادوس، الذي نّص على إجراءات وتدابري حمّددة ألغراض التنمية املستدامة للدول برنامج عمل

2) 

                                                           
، ص 1226/1282، 9حدة فروحات، اسرتاجتيات املؤسسات املالية يف متويل املشاريع البيئية من اجل حتقيقي التنمية املستدامة، جملة الباحث، العدد  (1)

 .819، 811ص
 .16، ص: 1229التنمية املستدامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زن ، (2)
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( بنيويورك، تعتمد برنامج مواصلة تنفيذ جدول 1اجلمعية العامة االستثنائية )مؤمتر قمة األرض + : دورة 1997
 .1221إىل  8661مبا يشمل برنامج عمل جلنة التنمية املستدامة للفرتة من  ،18أعمال القرن 

مة قد خلت من الق : القمة العاملية للتنمية املستدامة جبوهانسربغ جبنوب إفريقيا : بالرغم من أن هذه1221
والدة أية اتفاقية بيئية جديدة، إال أهنا قد وضعت األساس، ومهدت الطريق الختاذ إجراءات عملية لتمكني دول العامل 

 ، من خالل النقاط التالية:iمن تنفيذ املبادئ واالتفاقيات اليت متخضت عن املؤمترات البيئية العاملية السابقة

والصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والبيئة عام  18فيذ جدول أعمال القرن تقومي التقدم احملرز يف تن -
 ؛8661

 استعراض التحديات والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانيات حتقيق التنمية املستدامة؛ -

  اقرتاح اإلجراءات املطلوب اختاذها والرتتيبات املؤسسية واملالية الالزمة لتنفيذها -

 .(3)دعم البناء املؤسسي الالزم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةحتديد سبل  -

 التوصيف المفاهيمي للتنمية المستدامة بين الواقع و  األفاق –ثانيا 

 مفهوم التنمية المستدامة  - 3

والعملية، فالبعض  ةو نظرا حلداثة وعمومية مفهوم التنمية املستدمية، فقد تنوعت معانيه يف خمتلف اجملاالت العلمي  
يتعامل مع هذا املفهوم كرؤية أخالقية، والبعض اآلخر كنموذج تنموي جديد، وهناك من يرى بأن املفهوم عبارة عن 
فكرة عصرية للبلدان الغنية، مما أضفى على مفهوم التنمية املستدمية نوع من الغموض، وإلزالة ذلك يتعني عرض خمتلف 

  . (4)قة واحلديثةالتعاريف ووجهات النظر الساب

                                                           
 818ـ 818، ص ص: 1282، اجلزائر، جوان 19التنمية املستدامة يف اجلزائر وحتدياهتا، جملة التواصل، العدد  مراد ناصر، (3)
 .881، 881القانون الدويل ودوره يف محاية البيئة، املنظمة العاملية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية،  مصر،  ص ص  عبد اآلله الوداعي، (4)
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: "بأهنا ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية اكرب  Edwerd barbierكما يعرفها 
قدر ممكن، مع احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة ، ويوضح ذلك بان 

 .)5)التنمية يف كوهنا أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو اقتصادي واجتماعي و بيئيالتنمية املستدامة ختتلف عن 

أما اللجنة العاملية للتنمية املستدامة، فقد عرفتها على أهنا: هي التنمية اليت تفي احتياجات احلاضر دون اجملازفة 
ك" إىل أن هناك حاجة نون "مستقبلنا املشرت مبوارد أجيال املستقبل،  و قد انتهت اللجنة العاملية للتنمية يف تقريرها املع

إىل طريق جديد للتنمية، طريق يستدمي التقدم البشري ال  يف أماكن قليلة، أو بعض السنني بل للكرة األرضية بأسرها 
 .(6) وصوال إىل املستقبل البعيد

من خالل ما سبق ميكن القول أن التنمية املستدامة، هي التنمية اليت حتقق التوازن بني النظام البيئي واالقتصادي   
واالجتماعي والتكنولوجي، وتساهم يف حتقيق أقصى حد من النمو يف األنظمة األربعة السابقة، و أن ال يكون له تأثري 

 كز على  النقاط التالية :جانيب على األنظمة السابقة، ويف جوهرها ترت

 التأكيد على ضرورة االستغالل األمثل لإلمكانيات واملوارد املتاحة يف االقتصاد؛ -
احملافظة على البيئة، عن طريق التقليل قدر اإلمكان من اآلثار السلبية الناجتة عن األنشطة االقتصادية  -

 .على مصادر االقتصاد وعلى البيئة واالجتماعية
 تنمية اقتصادية متوازنة قادرة على إحداث تقارب يف مستويات املعيشة ملختلف الفئات.السعي لتحقيق  -
 أهداف التنمية المستدامة - 1

 التالية تسعى التنمية املستدامة إىل مجلة من األهداف جاءت من خالل النقاط 

 ،الجتماعيةا ،عادها االقتصاديةومتكاملة يف أب ،شاملة ،طويلة األمد ،معقدة ،التنمية املستدامة عملية واعية نإ -
  .الثقافية ،السياسية

                                                           
ارد دامية للمو خعمار عماري، إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها، ورقة حبث مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلست (5)

 .1، جامعة سطيف، ص  1221أفريل  21-29املتاحة، 
 )6(John Tinder, Remote Sensing and GIS Towards Sustainable   http://www.oicc.org/  

seminar/papers/51-JTinders/51 JRinderformated,htm .24/3/2004. 
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مهما كانت غاية اإلنسان، إال انه جيب أن حيافظ على البيئة اليت يعيش فيها، لذا فان هدفه جيب أن يكون  -
 7إجراء تغريات جوهرية يف البين التحتية والفوقية، دون الضرر بعناصر البيئة احمليطة؛ 

يع األفراد من توسيع نطاق قدراهتم البشرية إىل أقصى حد ممكن، وتوييف هذا النموذج للتنمية ميكن مج -
 ن.أحسن توييف هلا يف مجيع املياديتلك القدرات 

منوذج حيمي خيارات األجيال اليت مل تولد بعد، وال يستنزف قاعدة املوارد الطبيعية الالزمة لدعم التنمية يف  -
 املستقبل.

 تدامةثالثا: أبعاد ومبادئ التنمية المس

 أبعاد التنمية المستدامة: - 3

 تستند التنمية املستدامة إيل أبعاد، ميكن ذرك أمهها كما يلي: 

 البعد البيئي: -ا 

يوضح هذا البعد االسرتاجتيات اليت جيب توافرها واحرتامها يف جمال التصنيع، هبدف التسيري  األمثل للرأمسال  
الطبيعي، بدال من تبذيره واستنزافه بطريقة غري عقالنية، حىت ال تؤثر على التوازن البيئي، وذلك من خالل التحكم يف 

ناعات النفايات، واستعمال امللوثات ونقل اجملتمع إيل عصر الص استعمال املوارد وتوييف تقنيات تتحكم يف إنتاج
  النظيفة

 ومن أجل الوصول إىل صناعة نظيفة، تقدم األمم املتحدة اخلطوات التالية:

  .تشجيع الصناعة املتواصلة بيئيا يف إطار خط  مرنة-
  .نفس املعايري خارج وداخل أوطاهناإلزام الشركات العاملية ب-
  .، سواء املباشرة أو غري املباشرةبكل الوسائل باخلسائر واألخطار النامجة عن التلوثالتوعية -

  .واجملتمع يف كافة مراحل التعليم إدخال مفاهيم البيئة اآلمنة، وإلزامية احملافظة عليها، من طرف الفرد
 .يعوسائل اإلعالم والثقافة للجم إشراك اجملتمعات يف آلية التنمية املستدامة جبهود-
 .نظيف بيئيا، من خالل آليات السوقتشجيع اإلنتاج ال-

 إضافة إىل تبين الصناعة النظيفة مثلما سبق ذكره، نرى أنه من املفيد إلقاء الضوء على مفهوم 

                                                           
ية املستدامة مذهبية لطرش، متطلبات التنمية املستدامة يف الدول النامية يف ضل قواعد العوملة، ورقة حبث مقدمة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول التن (7)

 .1، جامعة سطيف، ص  1221أفريل  21-29والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، 
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 : وهي تلك اليت تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها، وهناك من يرى بأهنا املشاريعالمشاريع البيئية-ب
يف التنمية االقتصادية باملوازاة مع احلفاظ على البيئةن والعمل مع املستخدمني واجملتمع بشكل عام هبدف اليت تساهم 

 . )8) حتسني جودة احلياة جلميع األطراف

أما إذا كان املشروع اقتصاديا، فإننا ال جيب إغفال دراسة اجلدوى البيئية  و تعين: " دراسة التأثري املتبادل بني   
  .امج التنمية والبيئة، هبدف تقليص أو منع التأثريات السلبية، أو تعظيم التأثريات االجيابيةمشروعات بر 

 و ميكن اختصارا ذكر أهم العناصر اليت تكون ضمن البعد البيئي وهي:

  النظام االيكولوجي -
  الطاقة -
  التنوع البيولوجي -
   اإلنتاجية البيولوجية -
  القدرة على التكيف -
  اإلعالم والثقافة للجميع  -
   .(9)الصناعة النظيفة -

 البعد االقتصادي -ب 

التنمية املستدامة بالنسبة لدول الشمال الصناعية، هي السعي إىل خفض كبري ومتواصل يف  إذا كان مفهوم
استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، وإحداث حتوالت جذرية يف األمناط احلياتية السائدة يف االستهالك واإلنتاج، واحلد 

عين توييف الفقرية خبصوص التنمية املستدامة، تمن تصدير منوذجها الصناعي إىل الدول املتخلفة، فإن وجهة نظر الدول 
  املوارد من أجل رفع املستوى املعيشي للسكان األكثر فقرا. 

 و ميكن تلخيص أهم النقاط اليت تؤخذ بعني االعتبار يف البعد االقتصادي كما يلي:

 حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية؛ 
 وعن معاجلته؛مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث  -

                                                           

 .التخطي  من أجل التنمية املستدامة، جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية، اجمللد 11، العدد 8، سوريا، 1226، ص: 111 )8( ريدة ديب وسليمان مهنا،
اجلغرافيـــــة  تحممد مصطفى، تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد يف التنمية املتواصلة، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر نظم املعلوما( 9)

 م.1228شباط القاهرة  18-86التنمية املستدامة، وتطبيقاهتا يف التخطي  و 
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  تبعية البلدان النامية -
  املساواة يف توزيع املوارد -
  اإلنفاق العسكري -
 . )10)التفاوت يف املداخيل -

 البعد االجتماعي -د 

ة فان التنمية املستدامة، تسعى إىل حتقيق معدالت منو مرتفعة، مع احملافظ على الصعيد اإلنساين واالجتماعي  
على استقرار معدل منو السكان، حىت ال تفرض ضغوطات شديدة على املوارد الطبيعية،  ووقف تدفق األفراد إىل املدن، 

ة الشعبية يف ن املشاركوذلك من خالل تطوير مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية يف األرياف ، وحتقيق أكرب قدر م
 .(11) التخطي  للتنمية

  ومن  هنا فالبعد االجتماعي يسوقنا إىل  تسلي  الضوء على النقاط التالية:

 املساواة يف التوزيع  -
 احلراك االجتماعي  -
  املشاركة الشعبية -
  التنوع الثقايف -
   استدامة املؤسسات -
  منو وتوزيع السكان -
 .الصحة والتعليم وحماربة البطالة  -

 البعد التكنولوجي -ه 

و يعين نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة، اليت تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة، وتنتج احلد األدىن من   
  ما يليو ميكن تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة ك، الغازات امللوثة و احلابسة للحرارة والضارة بطبقة األزون

بحث بتعزيز تكنولوجيا املواد اجلديدة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و اعتماد اآلليات تطوير أنشطة ال -
 القابلة لالستدامة 

                                                           

 )10( اوسرير منور و بن احلاج جياليل مغروة فتيحة، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد التاسع ، ص111 .
)11( مقدم عبيدات و بلخضر عبد القادر، الطاقة وتلوث البيئة واملشاكل البيئية العاملية، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 29، 1229، ص 18 

. 
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 حتسني أداء املؤسسات اخلاصة، من خالل مدخالت معينة مستندة إىل التكنولوجيات احلديثة؛ -
 استحداث أمناط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا  -
م لقدرات يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف االقتصاد القائتعزيز بناء ا -

على املعرفة، السّيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية، وزيادة النمو االقتصادي، وخلق 
 فرص عمل جديدة وحماربة الفقر.

 إىل حتويل اجملتمع إىل جمتمع معلومايت، حبيث يتم إدماج التكنولوجياتوضع اخلط  والربامج اليت هتدف  -
اجلديدة يف خط  واسرتاتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية، باملوازاة مع حتقيق أهداف عاملية كاألهداف 

 . (12)اإلمنائية لأللفية

 رابعا: واقع وأفاق التنمية المستدامة في الجزائر 

 المستدامة في الجزائرتحديات التنمية  -3
أمهية إقامة توازن بني واجبات محاية البيئة و متطلبات التنمية من  أدركت اجلزائر على غرار باقي دول العامل  

األوضاع املعيشية  احلكيمة للموارد، و لتجسيد هذا اهلدف اختذت إجراءات و سياسات من شأهنا حتسني خالل اإلدارة
الصحية للمواطن لكنها اصطدمت مبعوقات حالت دوهنا حتقيق اهلدف املنشود ومن بني  و االقتصادية و االجتماعية و

  املعوقات جند:

الزراعة باجلزائر، فهناك الكثري من مساحات  : يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر يف مستقبلمشكل التصحر -
 .األراضي املعرضة إىل هذا اخلطر

إىل مباين،  : هناك مساحات هائلة يتم حتويلهاالزراعيةمشكلة التوسع العمراني على حساب األراضي  -
نصيب الفرد من األراضي الزراعية، من  مع فقدان كميات كبرية من الغابات بفعل احلرائق و الطفيليات و لقد اخنفض

هكتار مع  2.81م، و يتوقع أن يقل عن   1980 هكتار يف عام 2.11م إىل  8691هكتار يف عام  8.8
  .ايلمنتصف القرن احل

السكان  تفاقم مشكل التلوث يف اجلزائر بشكل مقلق، ونظرا للنمو السكاين املتزايد، إذ ينمو تلوث البيئة: -
يف جماالت السكن، والعناية الصحية،  بشكل ال ميكن للموارد البيئية املتوفرة أن تتحمله، فضال عما تولده من ضغوط

مرات  1فلقد تضاعف عدد السكان يف اجلزائر أكثر من  .األساسية املتطلبات الطاقة و املياه، واخلدمات وغريها من

                                                           
لة العلوم اإلنسانية ، ، جمكربايل بغداد ومحادي حممد، إسرتاجتيات والسياسات التنمية املستدامة يف يل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية باجلزائر(12)

 .88،81، ص ص  1282، شتاء 11العدد
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 % 2.1مليون نسمة مبعدل زيادة يفوق  12.9مليون إىل أكثر من  9م من  1221 –م  8691عامي  ما بني
 م. 1212مليون نسمة مع حلول عام  11سنويا، حيث يتوقع أن يصل حوايل 

اجلزائر هناك  ا أهم ملوث للبيئة يف املدن الكربى، ففي: تشكل السيارات خاصة القدمية منهالهواء تلوث -
احلجم اهلائل للنفايات الطبية اليت يتم حرقها  نسبة عالية من السيارات املفرتض إبعادها عن االستعمال، إضافة إىل

طن ألف  811التكلفة  و التهرب من دفع الضرائب، و يقدر حجمها حبوايل  بطريقة غري سليمة و غري صحية لتقليل
 .ألف طن فضالت سامة 16طن فضالت متعفنة شديدة اخلطورة على الصحة، و  11سنويا، منها 

الذهب األبيض )املاء الصاحل  جيمع علماء البيئة على املستوى العاملي أن األلفية الثالثة هي ألفية تلوث المياه: -
بعض املدن الساحلية   العاملي عليه الزيادة يف الطلب للشرب(، هذا نظرا لتوقع نقص يف عرض هذا األخري مقابل

مليون دوالر أمريكي، تصل قدرهتا  11حتلية مياه البحر واليت كلفت حوايل  الكربى، جلأت احلكومة إىل إنشاء حمطات
  13مرت مكعب يوميا. ألف 122إىل 

 املستدامة التنمية جمال يف  اجلزائرية البيئية االتصالية السياسات  : خامسا

 غري بأهنا لذكرا جيب أنه إال املستدامة؛ التنمية جمال يف اجلزائرية للسلطات جريئة تدخالت وجود من بالرغم
 التدخل: جماالت أهم ذكر حناول يلي وفيما احملرزة، النتائج لتقييم خاضعة وغري منتظمة

 املائي: التلوث جمال يف   - 

 خالل من وهذا ري،التطه وشبكات للشرب الصاحل باملاء التمويل شبكات تأهيل بإعادة اجلارية األشغال ترتب 
 ملبادرات إضافة للتصفية، حمطة 11 تأهيل وإعادة نسمة، مليون 1 سكاهنا عدد يفوق مدن 82 تأهيل إعادة
 املائية. املوارد وإدارة تسيري لتحسني األوروبية الدول مع الشراكة

 اجلوي: التلوث جمال يف  -

 من الفاهتوخم هي خالية تكون الوقود من أنواع اختيار أمهها: إجراءات عدة اجملال هذا يف احلكومة اختذت
 البرتول غاز داماستخ بتعميم فبدأت الشمسية، الطاقة أو الكهربائية للطاقة جديدة مصدر إىل والتحول امللوثات،

                                                           
فعالية التنمية املستدامة يف مواجهة ياهرة البطالة، امللتقى الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق  بريبش السعيد ونعيمة حيياوي،(13)

 .1288 /89/88ـ81التنمية املستدامة، جامعة مسيلة، اجلزائر، 
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 سيارة 12222 حوايل م1226 سنة خالل يسجل حيث الرصاص، من اخلايل البنزين وإدخال َوقودي كغاز   املميَّع
 . )14) اإلقليم كافة عرب منتشرة ةحمط 892 وإجناز املميع، البرتول غاز إىل ُحوِّلت

 والصناعية: الحضرية النفايات مجال في   -

 قرض لبفض النفايات وإخالء مجع نظام بتحديث خاص برنامج بتنفيذ القريب الوقت يف سيشرع
 الصناعية اوالبقاي النفايات وضعية أن كما للجزائر. اإلسالمي البنك طرف من ممنوح أمريكي دوالر مليون 19 قيمته
 للتلوث؛ مضادة بأنظمة جهزت دق الصناعية الوحدات من 12% حوايل كانت وإن للقلق، الباعثة املشاكل أهم من
 الراهن. الوقت يف معطلة معظمها أن إال

 الشاطئية: والمناطق البحر تلوث مجال في  -

 صندوق ويلمت بعد وهذا املخابر، وجتهيزات البرتويل التلوث ملكافحة الالزمة املعدات لشراء احلكومة سعت

 .احملروقات عن تباملرت  التلوث ملكافحة املغاريب للربنامج العاملية البيئة

 السهوب: وحماية الغابات مجال في  -

 من الفالحني طرف من ةاملقبول التقنية االختيارات تفضيل إىل احلايل الوقت يف املنتهجة االسرتاتيجية هتدف
 وإعطاء السهوب من هكتار ماليني 21 هتيئة إلعادة املكثف على والعمل أخرى، من البيئة امهية ومراعاة جهة،
 باالجنراف. املعنية لألراضي أكرب ةأولوي

 الثقافي: التراث حماية مجال في  -

 ورشات عدة تحف مت األغراض هلذه اجلماعية، للذاكرة سندا اخلصوص، وجه على األثري الثقايف الرتاث ميثل
 ختص ثحي التارخيية، للمكتسبات االعتبار وإعادة التارخيي الرتاث ترميم على الراهن الوقت يف تعمل
 والية. 81 العملية

 البيئي: والتحسيس التربية مجال في  -

 اإليكولوجي النظام رب ت اليت وهي بيئي، وعي تكّون أمام الطريق متهد اليت تلك هي الناجعة البيئية السياسة إن
 الرتبية ملقياس سيمدر  كتاب وطبع األول، التعليمي الطور يف البيئة حول دروس إدراج يتم حيث التعليمي، بالنظام

                                                           
 111ع ، صساوسرير منور و بن احلاج جياليل مغروة فتيحة، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد التا (14)
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 واخلاصة العمومية توبةاملك الصحافة تشاركها البيئة حول وتلفزيونية إذاعية برامج أسست كما الثاين، للطور البيئية

 . )15) إيكولوجية مواضيع ونشر معاجلة يف

و عليه ميكن القول إن ما تعرضت له البيئة ومازالت تتعرض له يف كل مكان من أحناء املعمورة الزرقاء من إهدار  
بيئي متعمد، جيعل من الواجب على كل صاحب ضمري حي من شعوب وحكومات العمل من أجل احلد من تفاقم 

 البيئة. اإلهدار والتعدي وحماولة إعادة االعتبار يف ذهنية اإلنسان من أجل

صحيح أنه من الضروري استخدام التقنيات احلديثة يف شىت جماالت احلياة، لكن ينبغي العمل أيضا بضرورة 
التوسع يف املسطحات اخلضراء والغابات الشجرية ومتابعة رعايتها وإيقاف أي تدهور قد صيبها وردع كافة عمليات 

صحة الناس  قامة احملميات الطبيعية له من اآلثار اإلجيابية علىالتعدي العشوائي على تلك املساحات، ولعل التوسع يف إ
وبيئتهم ومحاية حمتوياهتا على اختالفها. كما ينبغي دعوة كافة اجلهات املعنية لدراسة إمكانية التخلص األمثل للرتاب 

غريها من املواد ك و األمسنيت واستغالله االستغالل األمثل يف بعض الصناعات كمواد أولية كصناعة اخلزف والسريامي
وتوسيع الرقعة الزراعية يف الغابات بتحسني نوعا لرتبة الصحراوية بإضافة النواتج غري املستغلة للرتبة. وكذلك االهتمام 
باإلدارة العلمية السليمة والصحية للمخلفات وإعادة تدويرها منعًا لتفاقم املشكلة، كما ينبغي على اجلهات املعنية 

ي تبين دراسة نتائج األحباث ذات العالقة باجملاالت الصناعية وعمل دراسات جدوى اقتصادية باجلانب االقتصاد
لتحديد أولويات النتائج اليت ميكن وضعها موضع التنفيذ مبا ال يتعارض مع املوارد املالية والعائد االقتصادي مبا ال 

 يتعارض مع التقييم املستمر لألثر البيئي لتلك املشروعات.

أهم الدعائم اليت ينبغي أن تكون موجودة من أجل إيصال رسالة البيئة إىل اجلميع تتمثل قي وجود  ولعل من
 االتصال البيئي، وهو العملية اليت تكون بني مرسل ومستقبل يف تداول الرسالة اإلعالمية البيئية ورجع الصدى هلا.

هلا اجلمهور د أهم املصادر اليت يستقي من خاليعترب االهتمام باجلانب االتصايل واإلعالمي يف قضايا البيئة أح
املعلومات البيئية، وبالتايل جيب أن تأخذ وسائل اإلعالم بعني االعتبار الرسائل اإلعالمية البيئية على كافة املستويات 

ملداخل ااملقروءة واملسموعة واملرئية لتتناسب مع اجلمهور املستهدف الذي تتوجه إليه تلك الرسالة، مع مراعاة كافة 
 النفسية واالجتماعية من أجل تلبية الرسالة البيئية احتياجات مجهور وسائل اإلعالم.

من جهة أخرى فإن االتصال البيئي خارج إطار وسائل اإلعالم املذكورة يتمثل يف العديد من قنوات االتصال 
سات ذات العالقة وكافة اهليئات واملؤس اإلجيابية األخرى، مثل فتح قنوات اتصال فيما بني اجلامعات واملراكز البحثية

ة بنتائج الدراسات والبحوث البيئية. ولعل االهتمام بالرتبية البيئية غري النظامية عن طريق إنشاء األندية البيئية على كاف
                                                           

 )15( اوسرير منور و بن احلاج جياليل مغروة فتيحة، دراسة اجلدوى البيئية للمشاريع االستثمارية، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد التاسع ، ص111 .
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بوية واحد املستويات الفعلية ولكافة املراحل العمرية وإعداد األنشطة املناسبة لكل مرحلة واليت تتضمن كافة اجلوانب الرت 
من أهم فنون االتصال البيئي اليت سيكون هلا أثرها البارز، كما أنه ينبغي التأكيد على أمهية الدور االجتماعي للمرأة يف 

 تنمية الوعي لدى األطفال وهو األمر الذي ينتهي باختاذ القرار البيئي السليم.

أنه من األمهية  الرتبية البيئية، البد من اإلشارة  إىلومن خالل أمهية االتصال البيئي يف خدمة البيئة ومسامهته يف 
مبكان إتقان مهارات االتصال الرئيسية مثل االستماع والكالم والقراءة والكتابة واستخدام األدوات امليكانيكية والكهربائية 

كيد على ضرورة جتنب أوااللكرتونية للنجاح يف مهمة نشر الوعي البيئي وحتقيق أفضل مردود من عملية االتصال، مع الت
املبالغة يف قضايا البيئة واستخدام لغة بسيطة مفهومة وأكثر عدد ممكن من الوثائق واإليضاحات اليت تتصل يف القضايا 

 البيئية موضوع عملية االتصال.

 التوصيات

ولية تكاملية مشمما ســبق يتبني أن التنمية املســتدمية هنج حياة وأســلوب معيشــة وفلســفة تقوم على التفكري بطريقة  
من خالل اســــــــــــــتخدام أســــــــــــــلوب النظم الكلية والفرعية وما يربطها من عالقات وتفاعالت وما يرتتب عليها من نتائج 
وعمليات تغذية راجعة يف التعامل مع مشـــــكالت اجملتمعات اإلنســـــانية، ذلك إن وضـــــع حل لكل مشـــــكلة على انفراد 

يف عقود  ري من اجملتمعات يف يل مفاهيم التنمية املختلفة كما حدثغري كـاف ومل يؤد إىل حتقيق أهـداف التنميـة يف كث
    التنمية املاضية 

نا إن تطبيق فلسـفة التنمية املسـتدمية يعين أننا مطالبون سـكاناً وصـناع قرار بتغيري طرق تعاملنا مع األشياء يف بيئات
يق العدالة االجتماعية. حتقيق منو اقتصادي معقول، حتقاحمللية والسري يف ثالثة اجتاهات رئيسة هي: احملافظة على البيئة، 

إن السـري يف هذه االجتاهات بشكل متواز ومتوازن وعقالين سيقودنا إىل حتسني مستويات معيشتنا وضمان حياة جيدة 
 من خالل الرتكيز على مايلي :   لنا ولألجيال القادمة

ســات وأفراد يشــارك يف بنائها وإعدادها كل اجلهات واملؤســتبين إســرتاتيجية اتصــالية وطنية للتنمية املســتدامة  .8
 اجملتمع املعنيني بالتنمية املستدامة واملتأثرين بنواجتها على املدى القصري والبعيد .

عدم اســــتهالك املوارد املتجددة بوترية أســــرع من قدرهتا على التجدد أو بطريقة ميكن أن تؤذي البشــــر أو  - .1
 األرض وخاصة تلك اليت ليس هلا بدائل.النظم الداعمة للحياة على 

يتعني تعزيز دور اجملتمع املدين على كافة املســـــــتويات االتصـــــــالية وذلك بتمكني اجلميع من الوصـــــــول إىل  - .1
املعلومات البيئية ، ومن املشـــاركة املوســـعة يف صـــنع القرارات البيئية ، إىل جانب احلكم بالعدل يف القضـــايا البيئية. ولذا 
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حلكومــات أن هتيا الظروف اليت تيســــــــــــــر على مجيع قطــاعــات اجملتمع أن تعرب عن رأيهــا وأن تؤدي دوراً يتعني على ا
 فعااًل يف هتيئة مصري مستدام.

 التوسع يف جمال االعتماد على الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح. .1
تشجيع املخابر البحثية املهتمة باالتصال  و االعالم البيئي مع ضرورة تكثيف محالت التوعية البيئية  .1

 خاصة يف الفضاءات العمومية االفرتاضية 
 

 خاتمة

 التطور هذا وكان اها،وحمتو  مفهومها يف وواضـــــحاً  مســـــتمراً  تطوراً  اجلزائر يف التنمية لتاريخ املتتبع يالحظ      
 تراكمت اليت الدولية تللخربا حقيقياً  وانعكاســـاً  اجملتمعات، تواجهها اليت املشـــكالت لطبيعة واقعية ابةاســـتج مبثابة
 باالقتصــــاد رفيع ما إىل تعود  اقتصــــادية نظر وجهة من املســـتدمية التنمية فكرة وان خاصــــة اجملال هذا يف الزمن عرب

 .ديما مال رأس إىل الطبيعي املايل رأس يلحتو  خالل من ينمو االقتصاد أن مبدأ على يقوم الذي البيئي
هـذا وإن كـان للحكومة اجلزائرية تدخالت جريئة يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة كتبنِّيها لربنامج التعديل اهليكلي   
برنامج اإلنعاش االقتصـادي، إضــافة إىل وضــع آليات مؤسـســية ومالية وقانونية لضــمان إدماج البيئة والتنمية يف عمليات 

اذ القرار كإنشـــــــاء اجمللس األعلى للبيئة والتنمية املســـــــتدامة واجمللس االقتصـــــــادي واالجتماعي الوطين، فإهنا تبقى غرَي اخت
منتظمة وغري كافية، وحىت إن كانت بعض املؤشــــــــــــراته تعكس رغبَتها القوية يف املضــــــــــــّي ُقدما حنو اســــــــــــرتاتيجية التنمية 

خاصـــــة و ان اجلزائر اليوم تســـــعى جاهدة إلجياد حلول بديلة لتشـــــجيع االقتصـــــاد خارج احملروقات بفضـــــل  .املســـــتدامة،
 تطوير جمال الطاقة البديلة و االعتماد على االقتصاد األخضر .
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