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 المقـــدمـــة
ابق وحروبتتا العبةيتتة والعدوانيتتة، الداخليتتة تركتتس سياستتات النظتتام العراقتتي الستت

والخارجية، إرثاً بيئياً ثقيالً، كجزء من الخراب والدمار الذي طال كافة مفاصل المجتمتع 

العراقتتي، يتطلتتب حلتتويً اَنيتتة وجذريتتة عاجلة الممستتع ان حكتتام العتتراق الجتتدد واصتتلوا 

تتا الصتحية واإلجتماعيتة، طيلة العامين المنصرمين تجاهل الواقع البيئي الراهن وتداعيا

بعكس ما يفترض، مع أن معالما الكارثية تعشي  –مستةنين إياه في إهتماماتهم األساسية 

العيون،وحتى الجمعية الوطنية إستكةرت تشتكيل لجنتة للبيئتة  تمن لجانهتا الداومتة، ولتم 

ئتة يتضمن الدستور الداوم سوى جملة فضفا ة ي تلزم أحد، ولليوم لتم يصتدر قتانون البي

 الموعود، ولم ينضم العراق لإلتفاقات البيئية الدولية 

وييخفى على احد، دور ايعالم الفعال في التاثير على المجتمتع والفترد فتي شتتى 

القضايا ،الةقافية منها والسياسية والتعليمية على حد سواء وبفضل مايمتلكا ايعالم اليوم 

عالتتة فتتي توجيتتا المجتمتتع وتةقيفتتا ونقتتل متتن تقنيتتات عاليتتة   يمكتتن اعتبتتاره اداة مهمتتة وف

المعرفتتة ونشتترها بتتين فئاتتتا المختلفتتة ثقافيتتا وفكريتتا ينتتا وبوستتاولا المتعتتددة وخاصتتة 

المسموعة منها والمروية يستتطيع التلللتل بتين عمتوم النتا  كمتا بتين مةقفيتا وهتو التذي 

 مجتمع يطلع النا  على حقاوق ايمور التي تمثر في مجريات الحياة البشرية لكل 

ومااحوجنا اليوم ونحن نمر في كتل هتذه ايمتور اي ينستى ايعتالم العراقتي دوره 

فتتي نشتتر التتوعي البيئتتي بتتين صتتفوف النتتا  حيتتث ان القتتارم او المستتتمع او المشتتاهد 

العراقتتيو والعربتتي عمومتتا ويجهتتل الكةيتتر متتن المعلومتتات او التجتتارب الناجحتتة التتتي 



 

ن المشاكل ويمكن ان يعتزى الستبب التى  تعع دور انتهجتها الدول في معالجة الكةير م

ايعالم في هذا المجال وانشلالا بامور اكةر سخونا وعدم التعاون والتنسيق بين وستاول 

ايعالم المختلفة وين المشاكل البيئة يتشكل سبقا صحفيا في ظل ايحداث الدموية التي 

فسا هو تخصص جديد بدأ ينمو يمر بها الوطن  وفوق كل هذا وذاك فان ايعالم البيئي ن

وهو مصتطل  مركتب متن  1972بعد ممتمر البيئة العالمي الذي عقد في ستوكهولم عام 

مفهتومي ايعتالم والبيئتة ونحتن اين بحاجتة التتى هتذا النتوم متن ايعتالم التذي يجتتب ان 

يكون ترجمة مو وعية وصادقة لالحداث والحقاوق الموجودة على ارض الواقع ونقلها 

ا  بشكل يساعدهم على فهم المشكلة ا تافة التى تكتوين رأي صتاوب فيمتا يتعلتق الى الن

بهذه المشكلة البيئية او تلك من خالل المناقشات واللقاءات واستعراض تجتارب الشتعوب 

ومن خالل وساول ايعالم المختلفة يمكن ايضا ايقاظ الوعي البيئي لدى المواطنين ونقتل 

اصتتة بحمايتتة البيئتتة والتتدعوة التتى التخلتتي عتتن عتتادات المعرفتتة ونشتتر القتتيم الجديتتدة الخ

وستتلوكيات  تتارة بهتتا فهتتل يوجتتد فتتي جامعاتنتتا وكليتتات ايعتتالم بالتتذات هتتذا النتتوم متتن 

 التخصص وهل هناك مايشجع الصحفيين على ولوج هذا الباب؟ا

وهتتل ادركتتس ايجهتتزة القاومتتة علتتى امتتور التربيتتة والتوعيتتة هتتذه الحقيقتتة لتصتتمم 

يب وطرق تجعل كل الشراو  ايجتماعيتة فعالتة فتي امتور المحافظتة علتى برامجها باسال

البيئة والصحة ،اما بستلوك فتردي او متن ختالل العمتل فتي جمعيتات خيريتة او منظمتات 

المجتمع المدني!!  وهل تحضى المشكالت البيئية اصتال اهتمامتا متن قبتل صتحفيينا!! ام 

م الصتتحفيين اي اذا تحولتتس التتى كارثتتة ان طبيعتتة المشتتكلة البيئيتتة تبقتتى بعيتتدا عتتن اهتمتتا

 تحصد البشر!!!اا

 

 

 

 

 ايعــــالم والبيــئـــة

اإلعالم البيئي: وهو أن يتناول الكاتب الموا يع التتي تختص البيئتة ومتا يتعلتق 

بها من اعتبارات خاصة بالمقال من موا يع مختصة جديتدة تتطلتب متابعتة للمعلومتات 

ث والتعبير وايطالم على تركيب وعمل المنظمات الصحيحة ومعرفة للمصادر واألحدا

والبتتراما البيئيتتة عالميتتاً وإقليميتتا ومحليتتا وايطتتالم علتتى المعاهتتدات البيئيتتة ومتابعتتة 

تطوراتهتتا ومتابعتتة تقتتارير البيئتتة لتحليتتل التطتتورات ومقارنتتة أراء النتتا  والجمعيتتات 

 األهلية والممسسات الرسمية والهيئات الدولية 



 

لبيئي الذي يتناولا المقال يجب أن ينج  في التأثير فتي اتجاهتات إن المو وم ا

الرأي العتام واإلحستا  بنتبل الجمتاهير وتتأثيره كتذلك علتى أو تام النتا  الشخصتية 

ونوعيتتة حيتتاتهم ومستتتقبلهم  ونشتتير هنتتا إلتتى انتتا يجتتب فتتي البدايتتة تحديتتد المو تتوم ثتتم 

الجماهيريتتتة وايقتصتتتادية مناقشتتتة زوايتتتاه ومحتتتاوره المختلفتتتة وتحديتتتد متتتدى أهميتتتتا 

وايجتماعية العلمية تتم تحديتد مصتادر معلومتات المو توم، وهتي عتادة متا تكتون قستم 

معلومات الجريتدة، األقستام بالجامعتات، إدارة البيئتة، التوزارة وأجهتزة البيئتة والمستئول 

األول عن هتذه القضتية ومصتادر أخترى كالوكتايت الدوليتة المحليتة والمكاتتب األخترى 

ل المانحتتتة كالمجموعتتتة، ثتتتم اإلنترنتتتس والمجتتتالت األجنبيتتتة والمراكتتتز الرويستتتية والتتتدو

لمنظمات دولية تم التعرف علتى رأ  النتا  وتتأثير المشتكلة علتى حيتاتهم ثتم ايستتعانة 

بالمصادر األخرى المعاونة كالصورة والكاريكاتير والرسم البياني والتعترف إلتى متا إذا 

ة التتتي يطرحهتتا التحقيتتق ومتتا هتتي الحلتتول الممكنتتة كانتتس هنتتاك دول تعتتاني نفتتس المشتتكل

 والتجارب الناجحة في الدول األخرى 

يلعب الدور اإلعالمي فتي التعريتع بقضتايا البيئتة لكتل مجتمتع متن المجتمعتات 

العربية والعالمية خاصة مع بداية القرن الحالي دورا كبيرا في التوعية واإلرشاد لقضايا 

ي حياة الشعوب والتي بدأت تبرز بعد العديتد متن المشتكالت البيئة ذات األهمية الكبرى ف

الحياتيتتة لعتتدد متتن الشتتعوب والتتتي متتن أهتتم أستتبابها البيئتتة وعتتدم المحافظتتة علتتى البيئتتة 

 وصون مواردها وايهتمام بالتنوم األحياوي 

إذا شبهنا النشاط ايقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات بالدورة الدمويتة فتي 

ننتا نشتبا اإلعتالم بالجهتاز العصتبي فتي جستم المجتمتع ومتا ينبلتي علتى جسم اإلنستان ف 

اإلعالم أن يقوم با هو تفجير الطاقتات الخالقتة داختل اإلنستان وشتحذها للبنتاء وذلتك فتي 

إطار تليير القديم وإحالل الجديد القويم من قيم وعتادات وستلوك وفتي إطتار بعتث القتديم 

ب على الجميتع أن يتولي ايتصتال أهميتة كبترى األصيل ودفعا في اتجاه التقدم، وهنا يج

للدور الذي تلعبا وساول اإلعتالم فتي المجتمتع فتاعتبر بعضتهم ايتصتال نستيجا للمجتمتع 

اإلنساني برمتا وكلما تدفق اإلعالم بين شرايين هتذا النستيا كلمتا زادت فاعليتة المجتمتع 

 وقدرتا على التنمية 

ا في تنميتة المجتمتع، وحتول دور ولقد أصبحس وظاوع اإلعالم تلعب دورا هام

اإلعالم البيئي في التنمية بداية يجب أن نذكر الخصاوص التي تتميز بهتا وستاول اإلعتالم 

فقد عرف مصطل  وساول اإلعالم بأنها تلك الوساول التي تجذب النا  على نطاق واسع 

لوجيتتا متتن المستتتويات الةقافيتتة والفكريتتة وي يمكتتن تحديتتد هتتذه الوستتاول متتن ختتالل تكنو

الوستتيلة فقتتك ولكتتن بواستتطة الجمهتتور التتذي تستتتهدفا فربمتتا توجتتد صتتحع خاصتتة أو 



 

محطات إذاعية أو تليفزيونيتة ولكننتا ي نستتطيع أن نطلتق عليهتا وستاول إعتالم بتالمفهوم 

 الذي اصطل  عليا  

إن هتتدف اإلعتتالم البيئتتي أن يكتتون  تتمير المجتمتتع بأجيالتتا المتعاقبتتة فيقتترم 

د والجماعتتات والحكومتتات متتن اجتتل الحفتتاظ علتتى البيئتتة وإقامتتة نتتاقو  الخطتتر ل فتترا

التتتوازن بتتين البيئتتة والتنميتتة للوصتتول التتى نهتتا صتتحي  متتن التنميتتة المتكاملتتة القابلتتة 

 لالستمرار التي تضع في اعتبارها حاجات الجماهير 

وأما المجايت األساسية ل نشطة اإلعالمية في مجال البيئتة يمكتن إيجازهتا فتي 

متتن النقتتاط منهتتا التنميتتة والبيئتتة والتتتي يمكتتن دعتتوة خبتتراء محليتتين لعقتتد نتتدوات  العديتتد

إعالمية يتم خاللها دراسة خطك التنمية القاومة وتحديد األثر البيئي لكل من برامجها كما 

يمكن اختيار مشاريع إنماوية منفذة لتحديد انعكاساتها البيئيتة وايستتفادة متن خبراوهتا فتي 

   الخطك المستقبلية

والتجمعات البشرية حيث اثر العمران على البيئة الطبيعية وايجتماعية والفشل 

والنجتتاف فتتي بتتراما اإلستتكان المنفتتذة محليتتا ونتتتاوا التوستتع فتتي العمتتران المتتدني بيئيتتا 

واجتماعيا والتصحر حيث و ع الصحراء العربية اليوم ولماذا نتوسع وعلى أيتة وتيترة 

كافحتة زحتع الصتحراء ومتا هتو المطلتوب لوقتع امتتداد وماذا أمكن تحقيقا في مجتال م

الصحراء وما هتي نستبة إعتادة التشتجير مقارنتة متع قطتع األشتجار علتى المتدى القريتب 

والبعيد  والصناعة والبيئة وما هو األثر البيئي للصناعات التتي تقتوم فتي كتل بلتد عربتي 

عربيتتة واستقصتتاء وتتتأثير صتتناعات محتتددة علتتى البيئتتة الهشتتة فتتي كةيتتر متتن المنتتاطق ال

 أساليب معالجة المضاعفات السلبية الناجمة عنها 

ومصتتادر الطاقتتة البديلتتة بتتالر م متتن أن بعتتل منتتاطق التتوطن العربتتي  نيتتة 

بمصتتادر الطاقتتة التقليديتتة فمعظمتتا يعتمتتد علتتى استتتيراد التتنفك فالمشتتكلة تواجتتا الطتترفين 

لمحلتي وهنتاك مصتادر الذي يملك ثروة معر ة للنضوب والذي يستوردها لالستهالك ا

طاقة بديلة ممكنة منهتا الشتمس والريتاف واللتاز الحيتوي فتأي متن هتذه يمكتن استتخدامها 

 على نحو أساسي في البلدان العربية؟ 

والتكنولوجيا المالومة هناك تكنولوجيا بسيطة مالومة ومفيدة خاصة المجتمعات 

وارد متتتوافرة محليتتا الريفيتتة فتتي التتوطن العربتتي والتتتي تعتمتتد علتتى تطتتوير مهتتارات ومتت

فبعل هذه التكنولوجيا مةل إنتاج اللاز الحيوي للطاقة أثبتس فعاليتها فتي منتاطق عربيتة 

وهي ممكنة التحقيق وتحتاف  علتى ستالمة البيئتة ويمكتن لوستاول اإلعتالم شترف أستاليبها 

 لتعميم فواودها 

ومن الضروري أن يمدي اإلعالم مهمتا من خالل براما وا تحة ويتممن هنتا 

بالبراما التي تتبناها الممسسات أو الهيئات الوطنيتة المستئولة عتن شتمون البيئتة وكتذلك 



 

من خالل البراما اإلعالمية نفسها التي تو   خططها لتمدي مهمتها في إطار البتراما 

األولى وي بد من الحذر من حدوث انفصال بتين الخطتتين ويجتب التأكيتد علتى  ترورة 

من ظروف الواقع لتدى المتلقتي أو الفئتات ايجتماعيتة التتي  أن تنطلق البراما اإلعالمية

 تتوجا إليها 

وإذا حاولنا التعرض لخصتاوص المتواد المطبوعتة نجتد أنهتا الوستيلة اإلعالميتة 

الوحيدة التي تسم  للقارم بالسيطرة علتى ظتروف التعترض كمتا تتتي  لتا الفرصتة لكتي 

من أي وستيلة أخترى بعر تا فتي  يقرأ الرسالة اكةر من مرة كذلك يسم  المطبوم اكةر

 مساحة كبيرة 

أما بالنسبة لإلذاعة فيقصد بها توصيل براما الراديو والتلفزيون بقصد استقبال 

الجمهور العام لها وهنتاك العديتد متن الخصتاوص التتي تميتز اإلذاعتة وتجعلهتا أداة فعالتة 

ع المستتتمع للمستاهمة فتي عمليتة التةقيتع حيتث تجتتاز بستهولة لتعترض لهتا دون أن تكلت

 شيئا 

وأخيرا بالنسبة لخصاوص التلفزيون نجد انتا اصتب  يشتكل محتورا مركزيتا فتي 

حياتنا اليومية وجزءا من ثقافتنا ويعد أيضا وسيلة تشير الى تكامل المجتمع ثقافيا ويتميز 

 التليفزيون بأنا وسيلة ساحرة معقدة مليئة بالتناقل ويتميز بأنا وسيلة سمعية بصرية 

د اهتمتتام وستتاول اإلعتتالم العربيتتة بمو تتوم البيئتتة ختتالل الستتنوات ولقتتد تزايتت

األخيرة  ير أن التصدي لهذا المو وم تميز في معظم الحايت بتاللموض فالمعالجتات 

تكتتون إمتتا عامتتة جتتدا تلشتتاها  تتبابية إنشتتاوية أو محتتدودة فتتي إطتتار  تتيق مةتتل حمتتالت 

لمستتألة فتتالتعميم يتصتتدى النظافتتة وفتتي كلتتتا الحتتالتين ختتروج عتتن المفهتتوم األساستتي ل

لمو وم البيئة على نحو شاعري واصفا الجبال واألشجار والهواء والماء وكأنها هتدف 

في حد ذاتا بمعزل عن اإلنسان والتخصيص يحصر المو وم في مشكلة محتدودة مةتل 

النفايات وكأن مشاكل البيئة تحل جميعا إذا قامتس حمتالت النظافتة فتي الشتوارم صتحي  

ألشجار والهواء والماء كلها مهمة جدا ولكن مو وم البيئة اكةر شتموي إن أن الجبال وا

األسا  في نشتاط اإلعتالم البيئتي ألداء مهامتا أن يقتوم بتدوره لوستيلة اتصتال أي تعتمتد 

على عقد صلة حوار بين المرسل والمتلقي والصعوبة التي تنشأ في هتذا المجتال هتي أن 

مرسل ي يعرف الصدى الحقيقي لما يقول أو يكتب يتحول اإلعالم إما إلى إعالم خطابي 

 دون معرفة حقيقية برأي ومشاركة من يقرأ أو يستمع أو يشاهد 

كما أن نجاف اإلعالم من أداء مهمتتا يقتضتي بالضترورة تعاونتا شتامال وعميقتا 

بتتين الممسستتات اإلعالميتتة والهيئتتات المستتمولة عتتن البيئتتة متتن جهتتة ثانيتتة وبتتدون هتتذا 

ستطيع الهيئات تحقيق أهدافها ولتن يستتطيع اإلعتالم أداء مهامتا والصتعوبة التعاون لن ت



 

تكمن هنا في إقنام كتل متن الطترفين بهتذه الحقيقتة بحيتث ي ينفصتل عمتل كتل منهتا عتن 

 اآلخر وتشير التجارب الى صعوبة تحقيق هذا الهدف ألسباب ذاتية ومو وعية 

جتاهزة، انمتا هتو جتزء متن سياستة  مجترد اداة لالعتالن عتن سياستة ايعالم البيئي ليس 

التوعي وتهيئتة الجمهتور والمستمولين لتدعم تنفيتذ السياستات  بيئية عامة تهدف الى تنميتة

 .والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدابير البيئيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

والتدابير  ان ادوات تحقيق اهداف السياسة البيئية الوطنية تتمةل في التشريعات والقوانين

 .المالية وايعالم وايتصال والتربية

الجهود للمشتاركة الفعالتة فتي رعايتة البيئتة وايصتال آراء  البيئي يحفز ان ايعالم

الجمهتتور بالسياستتات البيئيتتة الحكوميتتة وتشتتجيع العمتتل  النتتا  التتى المستتمولين وابتتال 

الشخصي واطالق الحوار، ان دور ايعالم يتحدد خالل مراحل السياسة البيئية المختلفتة 

بايتفاق على السياسات البيئية وصوي الى تنفيتذ البيئية مرورا  بدءا من تعيين المشكالت

 .السياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات تلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك

ي توجتد  ان معظم ايخبار البيئية تصل الى الصتحع متن وكتايت اينبتاء العالميتة حيتث

يوجد آليتة  شبكة حقيقية لالتصال بين ايعالميين ومصادر المعلومات البيئية العربية وي

 .ةفعالة لجمع المعلومات البيئية ايقليمي

التقصير فتي تتوفير المعلومتات تتحمتل جتزءا كبيترا منتا الهيئتات والمنظمتات  ان 

 .بالبيئة ينها تتعامل مع تلك المعلومات بسرية وكأنها ستطلق قنبلة ذرية المختصة

جمهتور ايعتالم البيئتي ي ينحصتر فتي الناشتطين البيئيتين والجمعيتات البيئيتة  ان 

اثتتارة اهتمتتام المعنيتتين اآلختترين كالسياستتيين،  ايعتتالم البيئتتي التتذكي يستتتطيع وانمتتا

 الحكوميتة، الصتناعيين، المةقفتين، الطتالب، المهنيتين، المتوظفين، وربتات الممسستات

 .البيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت

العصتترية لجمتتع  كمتتا ان مصتتادر المعلومتتات البيئيتتة حيتتث يعتبتتر اينترنتتس الوستتيلة

كتل متن  ن يمتلتكالمعلومات إي ان المصادر العربية مازالس محتدودة ومتن الضتروري ا

المعلومتات  يستقي من اينترنس ثقافتة عامتة لتمييتز الصتال  متن اللتث، كمتا ان  مصتادر

 .نادرة العالمية موجودة ولكن مصادر المعلومات البيئية المحلية وايقليمية

بيئيتتين  باي تتافة التتى ان معظتتم وستتاول ايعتتالم العربيتتة تفتقتتر التتى محتتررين 

ايعتالم  وتفتقر التى ايستقصتاء والتحليتل ومعظتم وستاولمختصين اذ تكتفي بنقل الخبر 

 .ليس لديها محرر علمي فكيع بمجرد متخصص بشمون البيئة أو التنمية

ليس المطلوب من الصحافي ان يكون عالمتا وخبيترا فتي شتمون البيئتة ولكتن متن 

يلتتتم بمبادوهتتتا وكتتتذلك التعتتتاون بتتتين الصتتتحافة وخبتتتراء البيئتتتة العتتترب  الضتتتروري ان



 

وايقليمية والدوليتة المعنيتة بالبيئتة لتا اثتر كبيتر فتي تطتوير ايعتالم  ات المحليةوالمنظم

 .البيئي

كافيا يعتداد مو توعا، كمتا  لذلك نرى من الضرورة اعطاء المحرر البيئي وقتا

ايعالمية وخبراء مختصتين  من المهم ان يتلقى دعما من مركز المعلومات في الممسسة

المحليتتة والدوليتتة  دعتتم ممسستتات الحكومتتة والهيئتتات فتتي قطاعتتات المجتمتتع التتى جانتتب

 المختصة بالمعلومات  

اما بالنسبة الى كتابة المقال البيئي اشار رويس تحرير مجلة البيئة والتنميتة نجيتب 

بعنتوان  كيتع تكتتب مقتاي بيئيتا  بتين فيهتا ان متن شتروط المقتال  الصعب فتي محا ترة 

حة والجديتدة والممتعتة والتقتاط ايشتارات المعلومات الصتحي الصحفي الناج  هي وجود

الجماهير وشرط لمخاطبتهم ومحاولة التأثير في اتجاهاتهم  والموجات المعبرة عن نبل

  .المجمتع والممسسات العامة والخاصة وايثر على القارم: الفرد،

وتشتمل موا تيع مختصتة جديتدة  وتحدث عن ايعتبارات الخاصة بالمقال البيئتي

 .والتعتتتتابير للمعلومتتتتات الصتتتتحيحة ومعرفتتتتة للمصتتتتادر وايحتتتتداثتتطلتتتتب متابعتتتتة 

 ورأى انتتا متتن الضتتروري علتتى كاتتتب المقتتال البيئتتي ايطتتالم علتتى تركيتتب وعمتتل

 المنظمتتات والبتتراما البيئيتتة عالميتتا واقليميتتا ومحليتتا وايطتتالم علتتى المعاهتتدات البيئتتة

 .ومتابعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة تطوراتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ومقارنتتة آراء النتتا   ليتتل التطتتوراتومتتن الضتتروري متابعتتة تقتتارير و تتع البيئتتة لتح

التى ان الكتابتة البيئيتة  والجمعيات ايهلية والممسسات الرسمية والهيئات الدولية، مشيرا

 .باينكليزية الجدية بالعربية تتطلب قدرة على مراجعة مصادر

الجمعيات ايهلية، القطام الخاص،  اما بالنسبة الى مصادر المعلومات وتتمةل في

وايهليتة والحكوميتة، والمتمتمرات  العلماء والمسمولين في المنظمتات الدوليتةالباحةين و

الهتاتع والفتاكس داعيتا الكاتتب التى  واللقاءات الرسمية وايجتماعية، واينترنس، وعلتى

 . رورة تحري الدقة في كتابتا

 ايعالم البيئي في العراق 
ستقوط النظتام وظهتور  ايعالم البيئي مصطل  جديد بدأ بالنمو في مجتمعنتا بعتد  

وايهمال والسياسات  مشاكل البيئة العراقية ومااصابها من خراب ودمار جراء الحروب

التى  2003بعتد نيستان  الخاطئة تجاه البيئة في السابق وهذا ايمر دعا الحكومة العراقيتة

 تأسيس وزارة تعنى بقضايا البيئة

 

بشتمون  الذي يهتم  لبيئيودراستها وهي خطوة مهمة وحيوية حيث برز ايعالم ا

 البيئة ومشاكلها والذي اخذ على عاتقا دور  مير المجتمتع التذي يقترم نتاقو  الخطتر



 

 لالفراد والجماعات والحكومات من اجل خلق بيئة نظيفة ويدعو الى اقامة توازن طبيعي

 !!بين البيئة والتنمية المتاحة

نجتتد تفستتير اوستتع لهتتذا البيئتتة  مركتتز ايعتتالم والتوعيتتة البيئيتتة فتتي وزارة  فتتي

والمستمولية الكبيترة فتي مجتال نشتر  المصطل  متن ختالل ايعمتال اليوميتة الموكلتا اليتا

مجتمعنا )وهذا ييتحقتق بتالطبع  رسالة البيئة عبر وساول ايعالم وتحقيق وعي بيئي في

الرسمية وشبا الرسمية ومنظمات  اي عن طريق اقامة تواصل ممسسات الدولة المختلفة

وهتو امتر معتروف فتي التدول  متع المتدني وتعتاون مةمتر وختالق متع وزارة البيئتةالمجت

التتأثير علتى القترار السياستي فتي  المتقدمة التي اولس البيئة اهتماما كبيرا وصل التى حتد

مركز ايعالم والتوعيتة البيئيتة فتي  تلك الدول( كما نوه بذلك السيد كريم عبد كاظم مدير

 :فقال في بداية حديةا الى مندوب الصباف وزارة البيئة في معرض حديةا

وتزويد النتا  بهتا  ايعالم هو الترجمة المو وعية والصادقة لالخبار والحقاوق 

ايعتالم فتي  بشكل يساعدهم على تكوين رأي صاوب في مضمون الوقتاوع   حيتث يعتبتر

نقتتل بيئتي و مجتال البيئتة احتتد المقومتات ايساستتية فتي الحفتتاظ علتى البيئتتة وايجتاد وعتتي

ستلوكيات  الخبرات والمعارف والقيم الجديدة الخاصة بحماية البيئة والتدعوة للتخلتي عتن

  ارة بها  وان توجا ايعالم للجماهير من اجتل تشتكيل قتوى  تا طة لحتث اصتحاب

 القرار على انتهاج سياسة انماوية متوازنة تحترم البيئة وتحاف  علتى مواردهتا الطبيعيتا

 ء والمفكترين والمةقفتين يحتةهم علتى و تع قتدراتهم ايبداعيتةويشمل هذا التوجا العلمتا

 .للحفاظ على البيئة

نشتتر رستتالة البيئتتة  هتتل استتتطام ايعتتالم العراقتتي -هنتتاك ستتمال يطتترف نفستتا 

البيئا لكي نستتطيع  علينا خلق قاعدة اعالمية متخصصة في مجال -بالصورة المطلوبة؟ 

فايعالم  ترورة مهمتة  .جات لمشاكلهافهم القضايا البيئية بصورة صحيحة ونضع معال

لتتيس مستتألة رفاهيتتة  وحساستتة تجتتاه التنميتتة المستتتدامة والتتوعي البيئتتي فتتاإلدراك البيئتتي

ايقتصتتادي  وشتتروط لحيتتاة مةلتتى بتتل مستتألة حياتيتتة مهمتتة فتتي حيتتاة اينستتان لهتتا بعتتدها

ضتة متن العري وايجتماعي والتربوي للسكان وايعالم هنتا لتا دور مهتم لتوعيتة القاعتدة

في الوقس  الجماهير بمالهم وماعليهم في هذا المجال ين دور المتفرج هنا مدمر وخطير

ايعتتالم  نفستتا وعنتتدما نتحتتدث اليتتوم عتتن ايعتتالم نقصتتد ايعتتالم بمفهومتتا الحتتديث أي

وتنفيتذ  التنموي باعتباره شريكا اساسيا في تحقيق التنمية متن ختالل مشتاركتا فتي و تع

تقدمتا  ة وعن طريق ماتمةلة وساول ايعالم من ثقل وماتستطيع انوتقييم الخطك التنموي

 من مبادرات اعالميتة وحتوارات شتعبية وتنقتل اهتمامتات المجتمتع التى صتانعي القترار

 ووا عي خطك التنمية   وجوابتا علتى الستمال    ان ايعتالم العراقتي متازال فتي بدايتة

بتدور   ذه المرحلتة ان يضتطلعطريقا نحو تبني قضايا البيئتة والمطلتوب منتا فتي ظتل هت



 

ومتمثر فتال يكتفتي بعمليتتة رصتد التجتاوزات البيئيتة والمخالفتات وانمتا يلعتتب دور  بتارز

الفعلية والحقيقية فتي المعالجتات وطترف المقترحتات ونقتول فتي هتذا اننتا نواجتا  الشراكة

ة وادراك لدى المواطن بقضية البيئة وهنا يبرز دور ايعالم في مجال التوعيت عدم وعي

فعليا ان يطرف موا يع بيئية تصل الى اينسان العادي ومحدود المعرفتة بجانتب  البيئية

من بحوث علمية رصينا ين بعل المواطنين يتعمد ايساءة الى البيئة ويقوم  ما يطرحا

فتالوعي البيئتي فتي هتذه القضتتية   خاطئتة تستاهم فتي تعقيتد المشتتكلة البيئيتة   بممارستات

خلتق بيئتتة نظيفتة ثتم يتاتي دور الممسستات الخدميتة التتي هتتي  ورويستة فتي مستألة مهمتة

تسيء الى بيئتنا ومنها على وجا التحديد البلديات بوجا ختاص  _ _ مع ايسع  ايخرى

بواجباتهتتا الصتتحيحة حيتتث تشتتير معلوماتنتتا التتى ان بلتتديات  التتتي ي تقتتوم بعتتل منهتتا

ليمتات والضتوابك فتي هتذا الشتأن بالمحددات البيئية والتع المحافظات ومنها بلداد يتلتزم

الساحات الداخلية في المدن للطمر الصحي وعندما نسأل  واقرب مةال على ذلك استخدام

صتار  وصتري  علتى البيئتة   مواقع ممقتة وهتذا اعتتداء انها  مدير بلدية عن ذلك يجيب

ية ممتا المستشفيات من خلك النفايات الطبية مع النفايات العاد ا افة الى ماتقوم با بعل

صتحة اينستان بتالر م متن مخاطبتات التوزارة للممسستات  كبيترة علتى  تشتكل خطتورة

هتذه التجتاوزات وتفضت  دور الممسستة التتي  الصتحية فعلتى وستاول ايعتالم ان تكشتع

 .تسيء الى البيئة والبحث في عمق المشكلة

 هتتتل هنتتتاك مرتكتتتزات يستتتتند عليهتتتا دور ايعتتتالم فتتتي خلتتتق وعتتتي بيئتتتي؟ -

متن  ترورة اإلستهام اإلعالمتي فتي إيجتاد وعتي وطنتي بيئتي  بيئتي يتأتيان خلق وعتي 

قطاعتات المجتمتع فتي معالجتة المشتاكل البيئيتة حيتث  يحدد السلوك واهمية تعاون جميتع

ايطار على مستويين، منها المستوى الفردي )الشباب،  ترتكز الرسالة ايعالمية في هذا

وتطبيتع عاداتتا تجتاة البيئتة والمجتمتع  الستلوك الفتردي الطفل، المرأة( عن طريق تلييتر

والراديتو متن اكةتر الوستاول فاعليتة فتي مخاطبتة   التلفزيتون وفي هذا الصتدد تعتد بتراما

اآلختر هتو المستتوى ايجتمتاعي متن ختالل التتأثير علتى  وتوعية هذا القطام  والمستوى

لحلتول قضتايا البيئيتة ومشتاكلها والبحتث عتن ا صانعي السياستات ومختاطبتهم متع إبتراز

نجاحا للتأثير على صانعي القرار متن اجتل  المناسبة لها وتعد الصحع من اكةر الوساول

وزارة البيئة ستتراتيجية بعيتدة المتدى لخلتق  وهل و عس - .العمل على تليير السياسات

البلد يعيش علتى كتم هاوتل متن المشتاكل البيئيتة و  من المعروف للجميع ان -وعي بيئي؟ 

براما عن البيئة  -في السابق  -عدم وجود  ل لدى المواطن بسببوعي بيئي طوي   ياب

قضايا البيئة ومشاكلها عن المواطن ستواء  فالنظام السابق تعمد وبصورة صريحة تلييب

ومن هنا فتان وزارة البيئتة عنتدما استتلمس  كان في القرار السياسي او في وساول إعالما

لبيئتنتتا ولتتم تكتتن الصتتورة وا تتحة لتتدى  مستتموليتها وجتتدت خرابتتاً شتتامالً للبنتتى التحتيتتة



 

هذا الشأن تكون صعبة وعسيرة وعلتى  فالخطوة األولى في  المواطن العراقي عن البيئة

اولتتس جانتتب التوعيتتة البيئيتتة اهميتتة  وستتاول ايعتتالم ان تستتاهم فتتي هتتذا البنتتاء والتتوزارة

ر المفتاهيم دور فتي تتولي مهتام نشت فكان إلنشاء مركتز اإلعتالم والتوعيتة البيئيتة  خاصة

  وختتارج القطتتر وإقامتتة النتتدوات  داختتل  بتتزج منتستتبيا بتتدورات  فقتتام  والةقافتتة البيئيتتة

البوستتترات الخاصتتة فتتي البيئتتة  وإصتتدار مجلتتة عتتن البيئتتة وطبتتع  والمتتمتمرات العلميتتة

خطة التوزارة فتي هتذا الشتأن  والقيام بزيارات الى المدار  لنشر الوعي البيئي   وكانس

 .عليها لحماية البيئة ومحاسبة المخالفينإصدار تشريعات 

 التوعية البيئية في العراق

انفردت أخبار البيئة في وقس سابق بنشر عتدد متن المقتايت التتي كتبتهتا التدكتورة 

مشكاة المممن وزير البيئة العراقي السابق وهي تأتي في سياق التوعيتة بالقضتايا البيئيتة 

قوانين البيئية في حمايتة البيئتة وخلتق وعيتا بأهميتة واألهمية التي تكتسبها التشريعات وال

 حمايتها والمحافظة عليها 

ومما يشك فيتا فتان أول وزارة للبيئتة فتي تتارير العتراق وبقيتادة التدكتورة مشتكاة 

المممن أول وزير للبيئة العراقية كانس قد أدركس ذلك التدور المهتم للتوعيتة البيئيتة وهتو 

نتب وكتان التصتري  التتالي للتدكتورة مشتكاة المتممن حتول ما دفعنا للسمال عتن هتذا الجا

 دور الوزارة في البراما واألنشطة الخاصة بالتوعية البيئية  

 تمحتورت نشتاطات وزارة البيئتة فتي نشتر التوعي البيئتي لتدى المتواطنين وأفتراد

  :المجتمع بمختلع شراوحا ايجتماعية وانتماءاتا على محورين

 أ  التوعية الجماهيرية

ي موجهتتة إلتتى المتتواطن العتتادي و التتتي يجتتب ان يراعتتى فيهتتا الخلفيتتة الةقافيتتة وهتت

 للشريحة المستهدفة و تمةلس البراما بما يأتي  

  القيتتام بحمتتالت توعيتتة بيئيتتة للجمعيتتات األهليتتة أو منظمتتات المجتمتتع المتتدني متتن ختتالل 1

بمختتاطر ورش عمتتل متنوعتتة مةتتال ورشتتة عمتتل المتترآة و البيئتتة وورشتتة عمتتل التوعيتتة 

 اإلشعام 

  برناما التوعية البيئة اإلسالمية و الذي يظهر العالقة الراسخة بين البيئة واإلسالم حيث 2

تم تطبيقتا متن ختالل عتدة محتاور متن أبرزهتا التجربتة الراوتدة فتي مدنيتة الصتدر والتتي 

شملس قيام أومة وخطباء الحستينيات والجوامتع بتوع  النتا  وإرشتادهم حتول المحافظتة 

البيئة كواجب إسالمي أعقبها توزيع المصحع الشريع على عموم المصلين و ذلك على 



 

فتتي أول أيتتام عيتتد األ تتحى المبتتارك وتتتم ذلتتك ب شتتراك أهتتالي المدنيتتة أنفستتهم و مجلتتس 

 شيو  العشاور مشكورين 

  القيام بحمالت توعية حول تلوث المياه في مدنية الصدر اثر ورود تقتارير رستمية بتذلك 3

زيع قناني مياه معدنيتة صتحية علتى أهتالي المدنيتة البتالم عتددهم ثالثتة ماليتين أعقبها تو

نسمة بواقع ستة قناني لكل فرد ب شتراك أهتالي المدنيتة أنفستهم و مجلتس شتيو  العشتاور 

 مشكورين و تم تكرار التجربة في منطقة األهواز العراقية 

ية تضتم دفتاتر تلتوين و كتتب   تنفيذ مشروم الحقيبة البيئية وهتو عبتارة عتن حقيبتة مدرست4

 ومطويات وأقالم تلوين وزعس على طلبة المدرا  ايبتداوية في العراق 

 ب  التربية البيئية 

  تم تدريب الكادر التعليمي في المدار  ايبتداويتة و المتوستطة والةانويتة علتى توعيتة 1

 طلبتهم 

البيئيتة فتي مجتايت مةتل   تم تدريب طلبة الدراسات العليا مع التركيز على التخصصتات 2

 إدارة الكوارث البيئية اإلدارة البيئة و يرها 

  تتتم إعتتداد كتترا  ليتتوزم علتتى طلبتتة الصتتع األول ايبتتتداوي كنتتوم متتن أنتتوام النشتتاط 3

 المدرسي البيئي 

  تم القيام بورش تدريبية لطلبة المدار  ايبتداوية تضمنس مستابقات أحستن بوستتر بيئتي 4

 ها من الفعاليات أصدقاء البيئة و ير

الحقيقة أن تحقيق نجاف في المجال البيئي يعتمد بالدرجة األولى على زيادة الوعي البيئتي و 

 فت  مجال التعاون بينا و بين المواطن 
 

 البيئة في وساول ايعالم العربية

ايعالم البيئي العربي أجرتها الجامعتة العربيتة بايشتتراك متع برنتاما  دراسة عن

المكتتتب ايقليمتتي للتترب أستتيا وانجزهتتا ونجيتتب صتتعبو ناشتتر وروتتبس  حتتدةايمتتم المت

والتنميتتة اللبنانيتتة رصتتد فيهتتا وستتاول ايعتتالم العربيتتة متتن صتتحافة  تحريتتر مجلتتة البيئتتة

الدراستة  .وانترنتس متا لهتا ومتا عليهتا ومنتاطق التميتز والضتعع فيهتا وتليفزيون واذاعة

دمة عن ايعالم البيئتي العربتي وتضمنس عدة محاور وبدأت بمق صفحة 42و عس في 



 

الدول العربيتة و محتور للبيئتة فتي ايعتالم ايقليمتي و محتور  ثم محور يعالم البيئة في

  اينترنس وا خر لالعالم البيئي والسياسة البيئية للبيئة العربية علي

بلداً عربياً هي ايمارات العربية  15البيئي في  وستعر س الدراسة و ع ايعالم

ة ، السعودية ، الكويس البحرين ، ُعمان قطتر، لبنتان ، ستورية ، األردن ، العتراق المتحد

 ، التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيمن ، مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

ختالل  متن المفارقتات أنتا ) وذكترت الدراستة عتن العتراق[ الجزاوتر ، الملترب , تتونس

 العقدين األخيرين كانس ايهتمامات البيئية في صحع المعار تة العراقيتة التتي تصتدر

حاً وتركيتتزاً متتن الصتتحع الصتتادرة داختتل العتتراق  ولتتم تقتصتتر فتتي المنفتتى أكةتتر و تتو

 ايهتمامات البيئية للصتحافة العراقيتة والمهتاجرةو علتى الكتوارث البيئيتة التتي و تعس

 مسموليتها على النظام السابق، مةل تجفيع األهتوار والتلويتث بايستلحة الكيماويتة، بتل

م المستتتنفد ختتالل حتترب عتتام تعتتداها إلتتى طتترف مو تتوم التلتتوث ايشتتعاعي بتتاليورانيو

ويالح  الباحث العراقي الدكتور كاظم المقدادي، وهو طبيب أطفال وكاتب، أن  .1991

العراق لم تبدأ إثارة مو وم التلوث ايشعاعي على نطاق واستع إي بعتد  الصحع داخل

اجتاحس أوروبا، إثر الكشع في نهاية التسعينات عن إصابات بتين الجنتود  العاصفة التي

حرب البلقان  ويقول المقدادي ان النظام تختوف متن اشتاعة الهلتع بتين  ذين شاركوا فيال

الجنوبية، حيث تم استخدام قذاوع اليورانيتوم المستتنفد علتى نحتو مكةتع   سكان المناطق

، 2003و 1992مئات المقايت في الصحافة العراقية والمهاجرةو بتين  ويوثق المقدادي

اعي إلى جانب تلوث الهواء والمياه وتدمير البيئة وانتهتاك التلوث ايشع التي تحدثس عن

الطبيعيتتة، والتتتي نشتترت فتتي عتتدة صتتحع، منهتتا والةقافتتة الجديتتدةو وورستتالة  المتتوارد

 . "ووعشتارو، ووطريق الشعبو، ووبلدادو، ووالزمان ،"العراق

الصحع والفضاويات، حيث يصدر اليوم أكةر  ، شهد العراق طفرة في2003منذ  

والقنتتوات التلفزيونيتتة  كةيتتر متتن  ع جريتتدة ومجلتتة إلتتى جانتتب نشتترات ايذاعتتاتمتتن ألتت

علتى مستتويات مختلفتة  وقتد  وستاول ايعتالم المكتتوب هتذه تتحتدث عتن موا تيع البيئتة

للبيئتة  ومتن  خصصتس صتحع والستيادةو ووالمشترقو ووالصتبافو صتفحات أستبوعية

الصتحية المرتبطتة  تتردي األو تامأبرز الموا يع التي تهتم بها: تلوث المياه والهواء، 

السيادةو ووالمشرقو " بالبيئة، النفايات، التلوث ايشعاعي  وفي حين خصصس صحيفتا

جريتدة والصتبافو  محتررين لموا تيع البيئتة، فتالملحق البيئتي األستبوعي التذي تصتدره

 . الحكومية تتولى إعداده هيئة التحرير من دون تحديد محرر متخصص

 زيونيتة فتكتاد تلطيتهتا للشتمون البيئيتة تقتصتر علتى تقتارير عتنأمتا القنتوات التلف

نشتتاطات وزارة البيئتتة  وهنتتاك موقتتع عراقتتي علتتى شتتبكة اينترنتتس يختتتص بالبيئتتة، هتتو 

  العراق األخضر شبكة



 

جريتتدة أصتتدقاء " وعلتى مستتتوى المبتتادرات األهليتتة، يَبتترز موقتتع الكترونتتي باستتم

  "البيئة

رية عن بيئة العراق، معظمها منقول من صحع إخبا يحوي مدونة تَنشر مختارات

المقتدادي أن ووستاول ايعتالم العراقيتة بتدأت تعيتر  يترى التدكتور كتاظم .ومواقع أخترى

كمتتا بتتدأت تواجتتا المستتمولين والجهتتات الحكوميتتة،  اهتمامتتاً ملحوظتتاً بالمشتتاكل البيئيتتة،

لتى تضتمين برامجهتا ا طر األحزاب وايوتالفات إ وتنتقد المخالفات البيئية بحرية، مما

 "البيئة الساخنة اينتخابية وعوداً لالهتمام بحل قضايا

البدراني فلتا رأي آختر،  أما الصحافي العراقي المهتم بشمون البيئة الدكتور فا ل

الحكومتة تتجنتب تستليك  إذ يعتقد ان والوعي البيئي في العتراق يكتاد يكتون معتدوماً، ألن

الخدمات البلديتةو   الضوء على المشاكل البيئية، وهي مسمولة عن معظمها بسبب تردي

األو تام األمنيتة  ويعتقد البدراني أن وللعراقيين اليوم أولويات أخترى، مرتبطتة بتتردي

للنهتوض بتايعالم  ودوليتة وتوصتي الدراستة بمهمتات محليتة وإقليميتة "والمعيشية عامة

والهيئتتات الرستتمية والمنظمتتات  العربتتي تتتتوزم بتتين اإلعالميتتين والحكومتتات البيئتتي

 :اإلقليمية والدولية

 :وساول األعالم –أويً 

تخصيص محرر واحد على األقل في كل جريدة ومجلة وإذاعة ومحطة تلفزيون لشمون  -1

 .ومن الضروري أن يكون هذا المحرر ملماً بالموا يع العلمية .البيئة

 .ار بيئي لوسيلة ايعالمتعيين مستش   -2

بمراجتع عتن شتمون البيئتة،  تزويد مكتبة الممسسة اإلعالمية، المطبوعة وايلكترونيتة،  -3

أن يشمل أرشيع الصور في  تكون مستنداً داوم التجدد لخلفيات الموا يع البيئية  ويمكن

ن العنتاوين الرويستية للشتأ كل صحيفة، وهتو تحتول التى الملفتات ايلكترونيتة المصتورة،

كمتا متن وكتايت  البيئتي، علتى أن يتتم جمتع الصتور لتا متن مصتوري الصتحيفة محليتاً،

 .األنباء المصورة والمنظمات الدولية

المحليتين والجمعيتات المهتمتة بالبيئتة  وعلتى وستاول اإلعتالم  إقامة عالقات مع الخبراء  -4

عليها كمتادة  البيئة على الكتابة ونشر نتاوا بحوثهم، بايعتماد تشجيع المختصين بشمون

 .صحافية تربك النظرية بالواقع أساسية لتحقيقات

 :الحكومات وهيئات البيئة الوطنية –ثانياً 

 فتت  أبتواب مراكتز األبحتاث البيئيتة والممسستات البيئيتة الحكوميتة ومكتباتهتا ومراجعهتا -1

 .لوساول ايعالم



 

 .ية وايعالميينالعلم إيجاد حلقات تواصل ثابتة بين الباحةين البيئيين في المراكز  -2

من المراقبة والنقد، وليس مجرد  فت  باب المعلومات لوساول ايعالم بال حدود، لتمكينها  -3

افتتتاف مشتاريع، متن دون أن تتتكلم  نقل الخبر في بيانات ترويجية تكتفي بوصع حفالت

 .عن محتواها أو تراقب تنفيذها

 

 :جامعة الدول العربية ووكايتها – ثالةاً 

البيئة عالمياً وإقليمياً  ويمكتن أن يعمتل هتذا  معلومات الكتروني يعنى بشمونإقامة مركز  -1

المركتز تزويتد اإلعالميتين والبتاحةين العترب  المركز  من هيئتة موجتودة حاليتاً  مهمتة

 .البيئة بمعلومات موثقة وداومة التحديث عن قضايا

 .ةالصحافي نشر وثاوق عن شمون البيئة العربية تصل  مرجعاً للكتابة  -2

هتذا ايتحتتاد  العمتل علتى إقامتة اتحتتاد عربتي لصتحافة البيئتتة والتنميتة  ويمكتن أن يشتمل  -3

 .الصحافة العلمية العربية

 .البيئة، أو المساعدة في نشرها نشر أبحاث المختصين العرب في شمون -4

والخبراء المعنيين بالبيئة في العتالم العربتي، وفتق  إعداد يوحة دقيقة بالجمعيات والهيئات -5

 .اإلعالم، مطبوعة وبواسطة اينترنس ختصاص، وتوفيرها لجميع وساولاي

 :برناما األمم المتحدة للبيئة –رابعاً 

تزويد وساول اإلعتالم ومراكتز البحتوث دوريتاً بمعلومتات ومراجتع عتن تطتورات و تع  -1

العتالمي والعربتي  وهتذا يشتمل المتواد الوثاوقيتة والوصتفية والتحقيقتات الصتحافية  البيئتة

 .والصور هزةالجا

محتددة فتي  تكليتع صتحافيين عترب مهتمتين بالبيئتة إعتداد تحقيقتات عتن موا تيع بيئيتة  -2

واختيتار  بلدانهم، بدعم معنوي ومادي من البرناما، لتوزيعها على نطاق العالم العربتي،

 .بعضها للتوزيع الدولي بواسطة الداورة اإلعالمية للبرناما

بيئيين ترّشحهم ممسساتهم اإلعالميتة، وذلتك متن  دورات تدريبية إلعداد صحافيين إقامة  -3

 تعتريفهم بمبتادم البيئتة واإلعتالم البيئتي ايستقصتاوي، متع التركيتز علتى التجتارب أجل

 إعتداد دليتل عملتي يضتم مجموعتة.العالمية في هذا المجال وكيتع يمكتن تطبيقهتا عربيتاً 

ط العريضتتة موا تتيع بيئيتتة صتتالحة لإلنتتتاج اإلذاعتتي والتلفزيتتوني، متتع عتترض الخطتتو

توعيتة  ان هتدف اإلعتالم البيئتي وتختم الدراسة بخالصة سيناريو لكل مو وم ونموذج

 الجمتاهير وأصتتحاب القتترار علتتى أهميتة الحفتتاظ علتتى البيئتتة الطبيعيتة وادارة مواردهتتا

بتوازن، من خالل تَعاُمل األفتراد والمجموعتات الشخصتي الستليم متع المحتيك الطبيعتي، 



 

فتي خطتك التنميتة القوميتة   يتر أن القترارات الكبترى التتي تحتدد ايعتبار البيئتي  ودما

البيئة هي تلك التي تبقتى فتي يتد الستلطات المركزيتة  متن هنتا، فت ن هتدف توعيتة  مصير

ي يتوقع عند حةهم على العمل الفردي، بل يتجاوز ذلك الى إعدادهم بالمعرفة  الجماهير

ى أصحاب القرار يعتماد خطك تنمية لتشكيل رأي عام يحترم البيئة ويضلك عل والدافع

 تأخذها في ايعتبار  ومن مسموليات ايعالم البيئي أيضاً التوجا إلى المسمولين متكاملة

 ومتخذي القرار لمدهم بالمعلومات واآلراء والتحليالت الدقيقة عن األو ام والخيارات

 .البيئيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة المتاحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

تتتويّه لتدعم اإلعتالم  ات دور رويستيولتئن كتان للمنظمتات اإلقليميتة والدوليتة والحكومت

اإلعتتتالم والممسستتتة  البيئتتتي العربتتتي، فتتتالحق أن المستتتمولية الكبتتترى تقتتتع علتتتى رجتتتل

كجتزء متن اهتمتام  اإلعالمية  ويبقتى الستمال: هتل يمكتن لالعتالم أن يتتكلم فتي فترا ، أم

رم واألهليتة؟ هتل يختت بيئي في جميع قطاعات المجتمع، العلمية وايقتصادية والسياستية

جتزءاً متن نهضتة بيئيتة  ايعالم عمالً بيئياً أم يكتب عتن عمتل موجتود؟ مهمتتا أن يكتون

 .علمية متكاملة، ي يمكن من دونها تحقيق تنمية مستدامة

 بعل تجارب الدول العربية في ايعالم البيئي

 العمل البيئي في مصر واإلنجازات

ي العتام للقضتايا والمشتكالت تعتبر التوعية البيئيتة أداة هامتة نظتراً لحساستية الترأ

البيئية  وفي هذا الصدد تولي وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة هذه القضية 

أولويتتة قصتتوى إدراكتتاً لملتتزى التتدور التتذي يمكتتن أن يلعبتتا التتوعي العتتام فتتي تشتتجيع 

اية البيئتة التطبيقات البيئية السليمة  هذا ويتطلب و ع مبادم اإلدارة البيئية السليمة وحم

حيتتز التنفيتتذ وجتتود قاعتتدة قويتتة متتن الكفتتاءات داختتل التتوزارة والجهتتاز وداختتل الهيئتتات 

الحكوميتتة واألكاديميتتة والخاصتتة والتطوعيتتة، ولتحقيتتق ذلتتك، يتتتم تقتتديم دعتتم متواصتتل 

 ألنشطة ومبادرات التدريب والتوعية البيئية  

لدولتتة لشتتئون استتتمر نجتتاف الشتتراكة بتتين وزارة ا 2000/2001فتتي ختتالل عتتام  

البيئة وجهاز شئون البيئة من جهة ووساول اإلعالم من جهة أخرى  وفي هتذا الصتدد تتم 

 35برنامجتاو بيئيتاو تليفزيونيتتاو و 13تنفيتذ بتراما استتهدفس الترأي العتتام شتملس إذاعتة 

 28برنامجاو إذاعياو باإل افة لعتدد متن المستابقات البيئيتة  باإل تافة إلتى ذلتك تشتارك 

ة قومية في حمالت التوعيتة البيئيتة بالتعتاون الوثيتق متع التوزارة والجهتاز صحيفة ومجل

متضمنةً صفحات بيئيتة منتظمتة  وقتد تتم إعتداد إصتدارات ونشترات متنوعتة عتن جهتاز 

شئون البيئتة وتوزيعهتا متن ختالل المعتارض والمناستبات البيئيتة اإلقليميتة مةتل معترض 



 

وركتتتز علتتتى تكنولوجيتتتات إدارة  التتتذي عقتتتد بالقتتتاهرة 2001ومتتتمتمر المخلفتتتات عتتتام 

   2001المخلفات الصلبة باإل افة إلى معرض وممتمر البيئة 

في أبو ظبي  هذا ويتم سنوياً تنظيم مناسبات بواستطة وزارة الدولتة لشتون البيئتة  

 22ستتبتمبر( ويتتوم األرض ) 16وجهازهتتا التنفيتتذي متضتتمنةً يتتوم األوزون العتتالمي )

ينتاير علتتى  27أكتتتوبر،  14يونيتو،  5ة والعربيتتة والقوميتة )أبريتل( وأيتام البيئتتة العالميت

التوالي(  وتمةل الطفولة أحتد المجموعتات الرويستية المستتهدفة ألنشتطة التوعيتة البيئيتة  

تحتس رعايتة  1998وتعتبر مبادرة مكتبتات والتركن األخضترو التتي تتم البتدء فيهتا عتام 

ة في هذا المجال تهدف إلى تشجيع سيدة مصر األولى السيدة/ سوزان مبارك مبادرة راود

التعلتيم والتوعيتتة البيئيتتة بتتين األطفتتال  وقتتد تتتم تنفيتتذ الجتتزء اإلرشتتادي متتن البرنتتاما فتتي 

متحع األطفال وسس مكتبات تتبع هيئة الرعاية المتكاملة تعترض جميعهتا ركنتاً أخضتر 

مكتبة على  62يمكن األطفال من المشاركة والتفاعل مع الطبيعة  ويشمل البرناما حالياً 

 مستوى الجمهورية  

وفي إطار أهمية التواصل مع الشباب تم تقديم الدعم إلعداد مجموعات بيئيتة فتي  

أربعين مركزاً للشباب باإل افة إلى إعداد معسكر بيئي للشباب بمنطقة بحيرة البردويتل 

حة بشمال سيناء  كما تم تنظتيم حملتة توعيتة بمختاطر التتدخين بالتعتاون متع وزارة الصت

 وذلك بهدف رفع الوعي البيئي لدى الشباب حول خطورة التدخين 

وباإل افة لما تقتدم، تتم تنفيتذ عتدد كبيتر متن المبتادرات بالمشتاركة متع عتدد متن  

الشتتركاء  ويشتتمل الشتتركاء وزارات التعلتتيم والشتتباب والصتتحة وايتصتتايت وجمعيتتة 

دعتتتم التنميتتتة والقطتتتام  الرعايتتتة المتكاملتتتة والجامعتتتات والجمعيتتتات األهليتتتة وجمعيتتتات

الختتاص  وأحتتد أكبتتر هتتذه المبتتادرات هتتو مهرجتتان أصتتدقاء البيئتتة وهتتو مناستتبة صتتيفية 

ستتنوية تعقتتد فتتي األحيتتاء العمرانيتتة والريفيتتة الفقيتترة وتتضتتمن عرو تتاو ومستتابقات 

ومناقشات بيئية ل طفال  وتعتبر حملة وخضراءومبادرةً أخرى حيث تمةتل وخضتراءو، 

في هذه الحملة، شخصية خاصتة صتديقة للبيئتة  وتركتز الحملتة فتي الشخصية المحورية 

السنة األولى على إدارة المخلفات الصلبة تمشياً مع ايحتياجات القومية كما عبرت عنها 

 أولويات وزارة البيئة 

أمتتا بالنستتبة للمبتتادرات الخاصتتة ببنتتاء القتتدرات وأنشتتطة التتتدريب البيئتتي، فقتتد تتتم  

  أحد هذه البراما للشباب ركز 2000/2001التدريب خالل عام تنفيذ العديد من براما 

مسئول بقطام  200طالب و 2220على الربك بين الصحة والبيئة، حيث شمل البرناما 

الصحة على مستوى الجمهورية  وقد تم تصميم برنامجاو تدريبياو آخر خصيصاً لتنميتة 

لتي تم اختيارها من مراكز الشباب من القيادات الشابة ا 885مهارات القيادة البيئية لعدد 

 والمدار  الةانوية من محافظات مصر الستة والعشرين 



 

كما استهدفس األنشطة األخرى العاملين في مجايت التعليم البيئي وإدارة وحمايتة 

برنامجتاو تتدريبياو للهيئتات الحكوميتة فتي مجتايت  17البيئة  وفي هذا الصدد، تم تنفيتذ 

الم وإدارة المخلفتتات الصتتلبة والطبيتة والضتتبطية القضتاوية  كمتتا تتتم التعلتيم البيئتتي واإلعت

للعتاملين بتالوزارة والجهتاز وذلتك  2000/2001تنفيذ عدد من التدورات التدريبيتة عتام 

في إطار أولوياتهما لبناء قدراتهما، من أجتل الوفتاء بمستئولياتهما، وقتد تنوعتس مجتايت 

 التدريب الفنية واإلدارية في هذا الصدد 

 بناء قدرات جهاز شئون البيئة

برنامجتتاو تتتدريباو محليتتاو  46بالنستتبة للعتتاملين بجهتتاز شتتئون البيئتتة تتتم تنفيتتذ  

من العاملين براما تدريبية بيئية خارج الجمهورية  44من العاملين بينما تلقى  711لعدد

ردن شملس براما في أبو ظبي وكنتدا والتدانمارك وفنلنتدا وفرنستا وإيطاليتا واليابتان واأل

ولبنان وهولندا والسعودية وجنوب أفريقيا والسويد وتركيتا والمملكتة المتحتدة والوييتات 

 المتحدة األمريكية  وشملس براما التدريب قضايا بيئية مختلفة منها:

   مراقبتتة نوعيتتتة الهتتتواء   تكنولوجيتتتا معالجتتتة ميتتتاه الصتتترف الصتتتحي  الرصتتتد البيئتتتي

 14000ناعية الساولة   نظتام اإلدارة البيئيتة أيتزو   معالجة وإعادة تدوير المخلفات الص

   إدارة المخلفتتتتات الصتتتتناعية الخطتتتترة  التفتتتتتيش البيئتتتتي علتتتتى المنشتتتت ت الصتتتتناعية

   إدارة المخلفتتتتتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتلبة  نظتتتتتتتتتتتتام معلومتتتتتتتتتتتتات التنتتتتتتتتتتتتوم البيولتتتتتتتتتتتتوجي

  إعتتادة تتتدوير المخلفتتات الصتتناعية الصتتلبة   اإلدارة البيئيتتة   إدارة المنتتاطق الطبيعيتتة 

 حوض البحر المتوسكب

 جامعة الخليا للعلوم والتكنلوجية في الكويس

رابطة جامعة الخليا للعلوم والتكنولوجيا معر ا بيئيا توعويا برعاية ذهبيتة متن  نظمس

وشتتركة ايكويتتس للبتروكماويتتات وتضتتمن هتتذا المعتترض النشتتاطات  مشتتروم )محميتتة(

 التوعتوي لتضتم النتدواتوالفعاليتات متنوعتة علتى متدى استبوم كامتل ستمي باألستبوم 

 والمحا تترات والمعرو تتات المتعلقتتة بستتالمة البيئتتة والنشتترات التوعويتتة والكتيبتتات

 التعريفية بالمشروم البيئي  محمية ، باإل افة الى توزيع استمارات للمشاركة التطوعية

 في نشاطات المشروم كتنظيع الشواطئ والجتزر الكويتيتة والمستاعدة فتي نشتر الةقافتة

 الستتليمة بتتين كتتل الشتتراو  المجتمعيتتة المكونتتة للمجتمتتع الكتتويتي متتن متتواطنين البيئيتتة

 وقتتال ناوتتب التترويس للشتتمون الماليتتة فتتي شتتركة ايكويتتس عبتتدالكريم .ومقيمتتين وستتياف

المبتارك ان ايستبوم التوعتتوي البيئتي هتو احتتدى فعاليتات مشتروم  محميتتة  التذي اطلتتق 

خرى بتوزيع نوعي وجلرافي كبير لضمان من النشاطات والفعاليات المتنوعة األ العديد



 

رسالة المشتروم فتي المحافظتة علتى البيئتة إلتى أكبتر عتدد ممكتن متن الجمهتور،  ايصال

 الى التوعية بالكةير من األمور التي يعتقد الكةيرون ان ي أهمية لها، خاصة الذي يحتاج

 .يالستتتلوكيات الصتتتليرة والممارستتتات الخاطئتتتة بقصتتتد أو متتتن دون قصتتتد بشتتتكل يتتتوم

المبارك ان مشروم  محمية  يتناول أكةر القضايا سخونة في العالم، وهي قضية  وا اف

التتي باتتس تشتكل هاجستا عالميتا بستبب المختاطر الكبيترة المحتملتة متن جتراء متا  البيئتة

البيئتة متن اختراقتات و ترر، ممكتدا انتا ي بتد متن استتباق وقتوم المشتكلة  تتعترض لتا

بة الكفيلة بتقليل مخاطر الخلتل البيئتي فتي حتال عتدم امكتان الحلول المناس ومحاولة ايجاد

وبتين المبتتارك ان معتتديت التلتتوث والتتتأثيرات علتتى البيئتتة  .بشتتكل جتتذري حتل المشتتكلة

األعوام السابقة بشكل كبير، يفتتا التى ان مشتروم  محميتة  جتاء ليستاهم فتي  تزايدت في

 .المشكلة التي تمس جميع دول العالم الحد من هذه

 ايعالم البيئي في المحافظة على البيئةدور 

مجتايت الحيتاة ، فتان  ي احد في العالم اليوم يستطيع ا فال دور ايعالم في شتتى

لالنستتان، و مهتتم حتتاول  ايعتالم يستتاهم بشتتكل كبيتتر وملحتتوظ فتتي بنتتاء التنمك النفكيتتري

جبر لالستمام فيجد نفسا م اينسان ايبتعاد عن هذا التأثير المباشر لالعالم في شخصيتا

على هذا اينسان ، بالطبع  والمشاهدة والقراءة ، وبالتالي فان ايعالم سوف يحدث تليير

التلييتر يكتون بتدرجات  فان ايعالم يحدث تليير فتي تفكيتر اينستان وستلوكا ولكتن هتذا

وبيئتتا ايجتماعيتة ، فتان  متفاوتا تعتمد علي وعي اينستان وستنا وثقافتتا وعلتى تربيتتا

علتى تطبيقهتا او ممارستتها  ن الواعي والمدرك يزن ايمور ويقارنها قبتل ان يقتدماينسا

منقتى وملربتل بطريقتة جيتدة  وبالتالي فان تأثير ايعالم عليا ستوف يكتون ومفلتتراو اي

اهتم ايعمتال التتى يجتب ان  حيث سيأخذ المفيد ويترك اللير ذي فاودة ، وانا ارى ان من

يصتب  هتدفا ستهال للعتالم  ي تةقيتع اينستان العربتي حتتى ييهتم بها في العالم العربي ه

القصتتوى متتن  المتتتوحش وحتتتى يستتتطيع المتتواطن العربتتي ان يحصتتل علتتى ايستتتفادة

العربتي بشتكل  ايعالم ويتجنب الجانب السيئ منا ، نعم في الفترة ايخيرة نشك ايعتالم

والترفيهيتة  ايجتماعيتةملحوظ وسريع وهذا جيد وفي كل المجايت الةقافيتة والسياستية و

الحيتاة وهتو  والتربوية ولكن وبكل اسع اهمل ايعالم العربي جانبا ً اساسيا متن جوانتب

عليتا بالشتكل  الجانب البيئي فلم يفس  لا المساحة الكافية من ايهتمتام ولتم يستلك الضتوء

ان ، التى اينما كت المالوم والذي يتوازى مع اهميتا وحيويتا وتأثيره المباشر على اينسان

والتةقيتع البيئتي  ان انبةقة قناة بيئتي مشكورة علتى جهودهتا المبذولتة فتي مجتال التوعيتة

بو توف وصتراحة  عونتا نتتكلم وكانس الراودة فتي هتذا عربيتا وستوف يستجل لهتا هتذا ،

واي تترار  متتاهو متتدى وعتتي اينستتان العربتتي بالبيئتتة ومتتا هتتو متتدى ادراكتتا لفواوتتدها



 

لتديها وعتي  اجزم ان اللالبية العظمتى متن الشتعوب العربيتة لتيسالمحدقة بها انا اكاد ان 

اينسان التذي ي  بيئي بما فيا الكفاية وهذا خطر كبير يكاد ان يوازي خطر الحروب ين

هنتتا يتتأتي دور  يعتترف بيئتتتا ستتوف يتتدمرها وبالتتتالي فانتتة يتتدمر نفستتا دون ان يعلتتم ، و

لكيفية مواجهتها  المحدقة ببيئتا وتوعيتاايعالم البيئي في توعية هذا اينسان باي رار 

والمحافظتتة عليهتتا بتتل  والحتتد منهتتا ، وايضتتا توعيتتتا بالطريقتتة المةلتتى للتعامتتل متتع بيئتتتا

تتأثير التتدخين علتى  وتحسينها ، كل النا  في العتالم العربتي والعتالم ككتل يعلمتون متدى

المواطنتون فتي  لالصحة ولكن كم منهم يعلم متدى تتأثير دختان الستجاور علتى البيئتة ، كت

اتالف البيئة ،  الوطن العربي خاصة يتمتعون بمكيفات الهواء فكم منهم يدرك دورها في

علتى البيئتة المحيطتة  كلنا نستعمل المبيدات الحشرية وي يعرف الكةير منا ما هو تأثيرها

اعالميتتة متكاملتتة  بنتا ، هتتذا كلتتا يقتتع علتتى عتتاتق ايعتتالم البيئتي ، يجتتب ان توجتتد خطتتة

ايعالمية الموجهتة  هة الى العالم العربي بشكل مباشر ومكةع وانا ارى ان الخطةوموج

 ي بد ان تهتم بالجوانب التالية :

 

 :تقديم المعلومة للمتلقي اويً : طريقة

 يتر معقتتد ونتجنتتب  يجتب ان تكتتون طريقتة تقتتديم المعلومتة للمتلقتتي بشتكل ستتلس

بشتكل علمتي  تقتديم المعلومتة معتدةالمصطلحات العلمية كلمتا امكتن ذلتك وتكتون طريقتة 

 . بحيث تكون ممتعة وجاذبة ينتباه المتلقي

 :المستهدفة الشراو  :ثانيا

تقتديم المعلومتة  بالطبع فان كل شراو  المجتمع مستهدفة ، ولكن لكل شريحة طريقتة فتي

التتزراعيين تختلتتع  البيئيتة متتن حيتث دستتامة المعلومتة ومحتواهتتا فمتةال شتتريحة العمتال

تقستيم الشتراو   شادهم عن طريقة ارشتاد المهندستين التزراعيين متةال ، فيجتبطريقة ار

بتراما التوعيتة  المستهدفة بالتوعية الى عدة اقسام حسب وعيها العلمي والةقتافي واعتداد

 . والتةقيتتتتتتتتتتتتتتتتتع البيئتتتتتتتتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتتتتتتتى هتتتتتتتتتتتتتتتتتذا ايستتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 

 المستقبلية :  ثالةا: التوعية

تستتهدف  محكتم ومتمثر يجب على ايعالم البيئي ان يعتد خطتك مدروستة وبشتكل

 اهم شريحة في نظري وهي شريحة ايطفال وذلتك باعتداد بتراما تعليميتة ارشتادية فتي

 قالب مسلي وممتع لالطفال كالرسوم المتحركة مةال او الشخصيات المحببة لدي ايطفال

 . ويكون محتوى البرناما تعليمي وتوعوي بشكل ومسلي وممتع



 

 

ئي ناج  ويحقق المرجوا منا من ايهداف التتي نقدم اعالم بي ومن هنا نستطيع ان

 العربي وهي بيئة سليمة نظيفة متزنة   نتمنى ان تعم كل الوطن

 التوصيات ومقترحات لتحسين اإلعالم البيئي 

إن إيجتتاد المحتترر اإلعالمتتي المتخصتتص تخصصتتاً دقيقتتاً بالبيئتتة يتطلتتب وجتتود  

في الجامعات أم في معهد اإلعداد  مناها دراسية لإلعالم البيئي، سواء في قسم الصحافة

 اإلعالمي أم في دورات اتحاد الصحفيين 

ـ التعاون بين وزارة اإلعالم ومختلع وساول اإلعالم الحكومية والخاصة والتابعة 

للمنظمات الشعبية والنقابات و يرها، لو ع خطة وطنية لإلعالم البيئي تنسجم مع 

 الخطة وايستراتيجية الوطنية للبيئة  

العمل على إحداث رابطة لإلعالميين والكتاب البيئيين أسوة بالدول العربية المجاورة،  ـ

خصوصاً ألن سورية عضو في المنتدى العربي اإلعالمي للبيئة والتنمية المستدامة 

الذي يضم جمعيات كتاب ومحرري البيئة في الوطن العربي ويقوم بنشاطات إقليمية 

 ودولية  

ية بيئية للموا يع الهامة الطاروة أو ذات األولوية بالتعاون مع ـ تنظيم حمالت إعالم

 الجهات المعنية  

ـ التعاون مع الجمعيات  ير الحكومية ذات الصلة بالشأن البيئي وو ع خطة تعاون 

مشترك لمواكبة نشاطاتها خصوصاً تلك التي تتطلب حمالت توعية للعمل الشعبي 

كاآلثار التاريخية والحضارية و يرها مما ينبلي  التطوعي وايهتمام بالبيئة المشيدة،

 الحفاظ عليا في مجال التراث  

ـ تعزيز دور اإلعالم البيئي ليكون مشاركاً على نحو فعال من خالل إجراء استبيان 

 لرأي مختلع شراو  المجتمع المستهدفة بالبراما اإلعالمية البيئية  

ع الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن البيئتي ـ تشجيع التواصل بين اإلعالميين البيئيين م

 من خالل شبكة وطنية بأسماوهم وعناوينهم والحصول على آراوهم

 بصدد المشاكل البيئية المطروحة  



 

ـ تشجيع إقامة قواعد معلومات بيئية وإعالمية وي سيما لدى وزارة اإلعالم، وإقامة أقسام 

عالم تتوفر فيها المراجع والكتب البيئية خاصة للمكتبة البيئية في مختلع وساول اإل

 والمعاجم والمصطلحات و يرها  

ـ اإلعالن عن جاوزة سنوية لإلعالميين البيئيين عن أفضل أعمال في اإلعالم المقروء 

والمسموم والمروي  وتنظيم لقاءات بين المسمولين واإلعالميين لتو ي  القضايا البيئية 

 ة منها  وبيان الرأي في الفواود المرجو

ـ تشجيع حرا  البوابة اإلعالمية )رؤساء التحرير، مديرو القنوات التلفزيونية واإلذاعية( 

 على من  مساحات أكبر في الصفحات والبراما التي تعالا قضايا التنمية المستدامة  

ـ تطويراإلعالم البيئي في وزارة ايعالم لتكون قادرة على تزويد اإلعالميين يومياً 

مات الجديدة والنشاطات المختلفة الخاصة بالشأن البيئي، وتخصيص جزء من بالمعلو

الموازنة لدعم البراما اإلعالمية البيئية وإقامة جويت اطالعية لإلعالميين البيئيين في 

جميع المحافظات للتعرف على الواقع البيئي والمشاريع البيئية التي يتم تنفيذها سنوياً 

 والعةرات التي تعتر ها  

ـ إيفاد اإلعالميين البيئيين في جميع المهام الداخلية والخارجية، ويستحسن أن يرافق 

 اإلعالميون البيئيون الوفود الحكومية التي تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة  
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وتزويد النا  بهتا  ايعالم هو الترجمة المو وعية والصادقة لالخبار والحقاوق

ايعتالم فتي  بشكل يساعدهم على تكوين رأي صاوب في مضمون الوقتاوع   حيتث يعتبتر

بيئتي ونقتتل  الحفتتاظ علتى البيئتتة وايجتاد وعتتيمجتال البيئتة احتتد المقومتات ايساستتية فتي 

ستلوكيات  الخبرات والمعارف والقيم الجديدة الخاصة بحماية البيئة والتدعوة للتخلتي عتن

  ارة بها  وان توجا ايعالم للجماهير من اجتل تشتكيل قتوى  تا طة لحتث اصتحاب

 هتا الطبيعيتاالقرار على انتهاج سياسة انماوية متوازنة تحترم البيئة وتحاف  علتى موارد

 ويشمل هذا التوجا العلمتاء والمفكترين والمةقفتين يحتةهم علتى و تع قتدراتهم ايبداعيتة

 .للحفاظ على البيئة

مجايت الحياة ، فتان  ي احد في العالم اليوم يستطيع ا فال دور ايعالم في شتى

ل لالنستان، و مهمتا حتاو ايعتالم يستاهم بشتكل كبيتر وملحتوظ فتي بنتاء التنمك النفكيتري

فيجد نفسا مجبر لالستمام  اينسان ايبتعاد عن هذا التأثير المباشر لالعالم في شخصيتا

علتتى تفكيتتر اينستتان  والمشتتاهدة والقتتراءة ، وبالتتتالي فتتان ايعتتالم ستتوف يحتتدث تلييتتر

وسلوكا ويكتون هتذا بتدرجات متفواتتة تعتمتد علتى وعتي اينستان وستنا وثقافتتا وتربتتا 

 وبيئتا ايجتماعية 

 يتتر معقتتد  يجتتب ان تكتتون طريقتتة تقتتديم المعلومتتة للمتلقتتي بشتتكل ستتلس لتتذلك

بشتكل  ونتجنب المصطلحات العلمية كلما امكن ذلك وتكون طريقتة تقتديم المعلومتة معتدة

ايعتالم البيئتي مصتطل  جديتد بتدأ  ين علمي بحيث تكون ممتعة وجاذبة ينتبتاه المتلقتي

اكل البيئتتة العراقيتتة ومااصتتابها متتن ستتقوط النظتتام وظهتتور مشتت بتتالنمو فتتي مجتمعنتتا بعتتد

وايهمال والسياسات الخاطئة تجاه البيئة فتي الستابق وهتذا  خراب ودمار جراء الحروب

 الى تأسيس وزارة تعنى بقضايا البيئة  2003بعد نيسان  ايمر دعا الحكومة العراقية

 الملخص



 

ل آراء الجهود للمشاركة الفعالة في رعايتة البيئتة وايصتا ان ايعالم البيئي يحفز

الجمهتتور بالسياستتات البيئيتتة الحكوميتتة وتشتتجيع العمتتل  النتتا  التتى المستتمولين وابتتال 

الشخصي واطالق الحوار، لذلك نرى دور ايعالمي المختص بالمقايت البيئية ليس من 

يلتتم  الضتتروري ان يكتتون عالمتتا او خبيتترا فتتي شتتمون البيئتتة ولكتتن متتن الضتتروري ان

 لصتتحافة وخبتتراء البيئتتة العتترب والمنظمتتات المحليتتةبمبادوهتتا كمتتا ان التعتتاون بتتين ا

وايقليمية والدولية المعنية بالبيئة لا اثر كبيتر فتي نجتاف ايعتالم البيئتي، لتذلك نترى متن 

كافيتا يعتداد مو توعا، كمتا متن المهتم ان يتلقتى  الضرورة اعطاء المحرر البيئتي وقتتا

مختصتتين فتتي قطاعتتات ايعالميتتة وخبتتراء  دعمتتا متتن مركتتز المعلومتتات فتتي الممسستتة

المحليتتة والدوليتتة المختصتتة  المجتمتتع التتى جانتتب دعتتم ممسستتات الحكومتتة والهيئتتات

 بالمعلومات 

متتن الضتتروري ان توجتتا خطتتة اعالميتتة متكاملتتة موجتتا التتى الجمهتتور بشتتكل 

طريقتة  -1 مباشر ومكةع، ان الخطة ايعالمية الموجهة ي بد ان تهتتم بالجوانتب التاليتة

 التوعية المستقبلية  -3الشراو  المستهدفة        -2للمتلقي        تقديم المعلومات 

 

إن إيجتتاد المحتترر اإلعالمتتي المتخصتتص تخصصتتاً دقيقتتاً بالبيئتتة يتطلتتب وجتتود 

مناها دراسية لإلعالم البيئي، سواء في قسم الصحافة في الجامعات أم في معهد اإلعداد 

 اإلعالمي أم في دورات اتحاد الصحفيين 

 ايعالم البيئي ولتحسين

ـتت التعتتاون بتتين وزارة اإلعتتالم ومختلتتع وستتاول اإلعتتالم الحكوميتتة والخاصتتة والتابعتتة 

للمنظمتتات الشتتعبية والنقابتتات و يرهتتا، لو تتع خطتتة وطنيتتة لإلعتتالم البيئتتي تنستتجم متتع 

 الخطة وايستراتيجية الوطنية للبيئة  

وة بالتدول العربيتة المجتاورة، ـ العمل على إحداث رابطة لإلعالميين والكتاب البيئيتين أست

خصوصتتاً ألن ستتورية عضتتو فتتي المنتتتدى العربتتي اإلعالمتتي للبيئتتة والتنميتتة المستتتدامة 

الذي يضم جمعيات كتتاب ومحترري البيئتة فتي التوطن العربتي ويقتوم بنشتاطات إقليميتة 

 ودولية  

عتاون متع ـ تنظيم حمالت إعالميتة بيئيتة للموا تيع الهامتة الطاروتة أو ذات األولويتة بالت

 الجهات المعنية  

ـ التعاون مع الجمعيات  ير الحكوميتة ذات الصتلة بالشتأن البيئتي وو تع خطتة تعتاون 

مشتتترك لمواكبتتة نشتتاطاتها خصوصتتاً تلتتك التتتي تتطلتتب حمتتالت توعيتتة للعمتتل الشتتعبي 



 

التطوعي وايهتمام بالبيئة المشتيدة، كاآلثتار التاريخيتة والحضتارية و يرهتا ممتا ينبلتي 

 عليا في مجال التراث  الحفاظ 

ـ تعزيز دور اإلعالم البيئي ليكون مشاركاً على نحو فعتال متن ختالل إجتراء استتبيان لترأي 

 مختلع شراو  المجتمع المستهدفة بالبراما اإلعالمية البيئية  

ـ تشجيع التواصل بتين اإلعالميتين البيئيتين متع الخبتراء والمختصتين والمهتمتين بالشتأن 

 بكة وطنية بأسماوهم وعناوينهم والحصول على آراوهمالبيئي من خالل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

  استمارة االشتراك والتسجيل

  جمعية معاً لحماية اإلنسان والبيئة /الى

  :yahoo.com2007studentsmeeting@ البريد االلكتروني

  الملتقى البيئي األول لطالب الجامعات

  :الجزء األول

 .جامعة البصرة :اسم الجامعة

 .الفنون الجميلة :الكلية

 .المسرح : القسم

 .دكتور حسن عبد المنعم الخاقاني: اسم المشرف

  07801356204:رقم الموبايل

 .ال يوجد: البريد االلكتروني

 : الثاني الجزء

 .حسن عبد الكريم حامد الحجاج :اسم الطالب

  االعالم البيئي :محور المشاركة

 االعالم البيئي وتأثيره على تطور البيئة :عنوان البحث

 شفافيات داتا شو طريقة العرض:

http://us.f533.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=studentsmeeting2007@yahoo.com


 

 : 07801102363البريد االلكترون

  hasan_alhajaj@yahoo.com :رقم الموبايل

تقبل المشاركات باللغات العربية 
  والكردية واالنكليزية

يرجى إتباع األسس المعتمدة لذكر 
 .البحث المراجع المستخدمة في

1 

  إرشادات إعداد أوراق الملتقى الطالبي البيئي األول

 الرجاء إتباع التعليمات المرفقة إلعداد الورقة وإرسالها عن طريق البريد
 .اإللكتروني إلى العنوان المرفق

  اإلرشادات العامة

جميع األوراق المقدمة للمؤتمر يجب أن تكون بنسخة إلكترونية 
 .إن وجدت( الستخدامها على الحاسب اآللي )والمستندات المرفقة

  ملخص الورقة العلمية

 .A4 يجب أن ال يتجاوز عن صفحة واحدة حجم

  معالجة النصوص

 12الخط المستخدم ونوعه والذي يجب ان يكون بقياس  نرجو التقيد بحجم 
  .A4 حجم أوراق البحث .Times new Roman ونوع

  يمكن تقديم الورقة العلمية عن طريق البريد اإللكتروني، كما يمكن تقديمها
وذلك من خالل االتصال باللجنة  (CD) طريق األقراص الليزرية عن

  .تسليم القرصمكان يناسبكم ل التحضيرية لتحديد اقرب

  الرسومات والجداول

mailto:hasan_alhajaj@yahoo.com


 

، A4 يرجى التأكد من أن حجم الرسومات والجداول ال يتجاوز حجم صفحة
الرسومات االلكترونية في شكل ملفات ذات وصالت من  و أن تكون

 jpg. نوع

  07901328897هواتف االتصال/

07901811543  

07902430663 

  �مع تحيات اللجنة التحضيرية للملتقى�

   Together To Protectاً لحمايــة اإلنسـان والبيئةمــع
  
Human & The Environment   
  
Association 

 جمعية

Civil Pillarالمنبر المدني 

1 

  لطالب الجامعاتالملتقى البيئي األول

   للفترة من
  

1-3/7/2007 

  تنظمه

 جمعية معاً لحماية اإلنسان والبيئة

  بالتعاون مع

  بغداد-وزارة البيئة-زارة التعليم العاليو-المنبر المدني



 

  وزارة التعليم العالي ووزارة البيئة في اقليم كردستان

1 

 المقدمــة

الملتقى البيئي األول لطالب الجامعات إلى تشجيع وتحفيز الطلبة   يهدف
واإلبداع في المجال البيئي الذي يحتاج إلى الكثير من الجهد  على البحث

الكبير الذي يشهده الواقع البيئي العراقي وحجم  رديوالمثابرة بسبب الت
العالم .حيث ستخصص جوائز ألفضل بحث  المشكالت البيئية المتزايدة في

الملتقى ،ويتم اختيار  في هذا  المحاور المطروحة  في كل محور من
 .البحوث المتميزة من قبل لجنة علمية متخصصة

بحثاً يتم  40الملتقى  سيكون أقصى عدد للبحوث التي ستشارك في هذا
لجنة علمية تشكل لهذا الغرض من أساتذة الجامعات  اختيارها من قبل

 .اإلنسان والبيئة ووزارة البيئة وجمعية معا لحماية

1 

 أهداف الملتقى

: 

  .إشاعة الثقافة البيئية ضمن الوسط الجامعي .1
 فسح المجال أمام الطلبة لتنمية قدراتهم في مجال البحث والتطوير في .2

  .البيئي المجال
دعم الطلبة المتميزين ماديا ومعنويا وذلك بخلق فرص تنافسية بين الطلبة  .3

  .األفضل لتقديم
بين   األفكار والمعلومات لتبادل للطلبة واألساتذة  جيدة توفير فرصة .4

  .الجامعات العراقية مختلف
 زيارة المناطق السياحية في شمال العراق للتعرف على التنوع اإلحيائي .5

  .فيها والبيئي

1 

 مكان وتاريـخ االنعقاد



 

: 

 .ثالثة أيام عدا أيام السفر :المدة

 محافظة اربيــل –إقليـم كردستان  :المكان

 1الــمواعيــد

التاريخ المقترح النعقاد 
  الملتقى

1-3/7/2007 

اإلشعار األولي بقبول 
  الخالصات

15/5/2007 

آخر موعد الستالم البحوث 
  كاملة

1/6/2007 

اإلشعار األخير بقبول 
  البحوث

10/6/2007 

1 

 محاور الملتقى

: 

 :يغطي الملتقى تسع محاور رئيسية هي

 اإلدارة البيئية :المحور األول.  
 التنوع اإلحيائي:المحور الثاني.  
 التقانة اإلحيائية :المحور الثالث.  



 

 التسويق األخضر :المحور الرابع.  
 البيئيةاصالح التشريعات  :المحور الخامس.  
 األعالم البيئي :المحور السادس.  
 التربية البيئية :المحور السابع.  
 الطاقات  :المحور التاسع.تكنولوجيا المعلومات و البيئة :المحور الثامن

  .الجديدة والمتجددة والوقود االخضر
 تاثيرات االشعاع  

  مــالحـظات عامـــة

تخضع أوراق العمل 1
للتحكيم من قبل لجنة 

ة متخصصة ووفق علمي
في  الضوابط المعمول بها

 .المؤتمرات العلمية

تتحمل وزارة التعليم 
العالي ووزارة البيئة في 
كردستان نفقات اإلقامة 

والطعام وتتحمل  والسكن
الجامعات نفقات سفر 
المشاركون طيلة فترة 

 .المؤتمر

للجمعية حرية استخدام 
أوراق العمل المقدمة 

لألغراض العلمية 
 ة مع االحتفاظوالبحثي

بحق الباحث. وستنشر 
البحوث المقبولة في 

 الكراس الذي سيصدره
 .الملتقى

 

 


