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 الممخص:

مييئة العامة من البيئي لوضع خطة مقترحة لدور األإلي ىدفت الدراسة 
بإعداد قائمة القضايا المرتبطة باألمن البيئي التي  لالستعالمات، لذا فقد قام الباحثون

 إعداد استمارة تحميل محتوي وكذلك،يجب أن تقدميا الييئة العامة لالستعالمات 
استبيان لموضع الحالي  استمارة تم تصميم اوأيضً  ،لشكل ومضمون أبعاد األمن البيئي
عمي عينة من  وطبق ىذا االستبيان، 9191-9109والمستقبمي لمييئة في الفترة من 
 .( وقد استخدم الباحثون المنيج الوصفيافردً  51العاممين واإلعالميين عددىم )

وقد توصل الباحثون إلي ضعف اىتمام موقع الييئة العامة لالستعالمات 
وتم عمل خطة مقترحة لمييئة  ،من البيئي المقترحة رغم أىميتيابموضوعات األ

 بالموضوعات التي يجب تناوليا.

وقد أوصي الباحثون بضرورة العمل عمى زيادة اإلىتمام بتغطية أبعاد األمن 
 زيادة التغطية لما يخص موضوعات األمن البيئي المختمفة.من خالل وتناوليا البيئي 
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Abstract: 
The study aimed to develop a proposed plan for the role of 

environmental security for the State Information Service, so the 

researchers prepared a list of issues related to environmental security 

that must be submitted by the State Information Service, as well as 

preparing a content analysis form for the form and content of the 

dimensions of environmental security. Also, a questionnaire was 

designed for the current and future status of the agency in The period 

from 2019-2020, and this questionnaire was applied to a sample of 

workers and media professionals, numbering 50 individuals. The 

researchers used the descriptive approach. 

The researchers concluded that the State Information Service 

website has weak interest in the proposed environmental security 

issues, despite their importance. 

The researchers recommended the need to work on increasing 

interest in covering and addressing the dimensions of environmental 

security by increasing coverage of various environmental 
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 :مقـدمـة

نسان نتيجة الضغوط يواجو العالم اليوم تحديات متعاظمة، تيدد أمن اإل
وقد تفضى النزاعات المترتبة عمى المنافسة عمى الموارد الطبيعية المتناقصة  ،البيئية

إلى رفع نسبة التوتر في العالقات بين الجماعات والسكان والدول، فمن أىم األسباب 
نساني ىو عدم التوازن البيئي وتدىور نسان واألمن اإلالعميقة لتدىور حقوق اإل

األمن المائي و يمكن أن ينعم الناس باألمن الغذائي،  الموارد، فبدون االستقرار البيئي ال
 (9106واألمن الصحي. )فايزة قاصدي، 

فاإلنسان مثمما يحتاج إلى عناصر البقاء، يحتاج إلى الشعور باألمن لكي 
تستمر حياتو، وما دامت مشكمة البيئة ذات طبيعة عالمية، فإن المبادرات إلى 

المشاكل البيئية  رألنو نظرا لتطو ؛ لمي أيضا معالجتيا ينبغي أن تتم عمى مستوى عا
من االنسان من االىتمامات البحثية الجادة في أيئة و صارت العالقة بين البوتفاقميا 

العقود الحديثة. كما أن كثرة األخطار وعالمات التدىور البيئي أحدثت تحوال كبيرا في 
ة فأصبح في سياق مفيوم األمن الذي كان من صميم الموازم العسكرية والسياسي

 قتصادية واالجتماعية.التحول الحديث ذا صمة بالمسائل البيئية واال

تأخذ أىمية قصوى في ظل ما  وعميو فإن ظيور األمن البيئي كقضية جوىرية
تعانيو البيئة ومواردىا من تدىور وما يعترييا من خراب ودمار ييدد حياة الكائنات 

لذلك نرى أن ، النباتية واألحياء الدقيقة عمى حد سواء و الحية البشرية، الحيوانية، 
وموضوع ، العالقة بين البيئة وأمن البشر والطبيعة محور اىتمام كثير من األبحاث 

من المنشورات في العقود األخيرة، بل أصبحت مؤخرا محورا ميما من كبير عدد 
 السياسة البيئية الدولية.

عالمي رسمي بما لو إتعالمات كجياز في سياق متصل فالييئة العامة لالس 
من تأثير في حياة األفراد يمكن أن يقوم بدور كبير في تعريف األفراد بقضايا األمن 
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و تغيير سموكيم عن طريق ما يقدمو من ، وفي تعديل اتجاتيم ،البيئي بصفة مستمرة 
لمرتبطة ن االختراعات التقنية الجديدة اإبرامج عبر وسائل االتصال الجماىيري، حيث 

نترنت ليا تأثيرات بعيدة المدى عمى التربية، وطرق بالمعمومات واالتصاالت واإل
نماط التعميم، وفي ضوء التغيرات التي حدثت بشكل رئيسي منذ النصف أالتفكير، و 

نترنت دفع وزيادة التطور في مجال تكنولوجيا االتصال واإل، الثاني من القرن العشرين 
دوات الجديدة التي تمبي حاجات غير متنبأ يد من التطبيقات واألىذه التطورات إلى المز 

تنمية المفاىيم و  ،والتي يمكن استخداميا لتحقيق أىداف التربية البيئية ، بيا حاليا
 (.9109)أحمدالسيد، البيئية والوعي البيئي لدى أفراد المجتمع

 :مشكمة البحث

وثائق الييئة العامة لالستعالمات عمي بدراسة استطالعية  ونقام الباحث
 -اتضح ليم مايمي: ، و 9191الي عام  9109وخططيا في الفترة من عام 

 .من البيئي لمييئة العامة لالستعالماتال توجود استرتيجة لأل

األمن البيئي من أكثر القضايا البيئية التي تمثل جزءا من الصراعات عمى و   
الدراسات  محل اىتمام عدد من كان نوأعالوة عمى ، الساحتين المحمية والعالمية 
مثل الدراسات التي ركزت عمى تغير مفيوم األمن من ، والبحوث العممية السابقة 

تقميدي أو األمن الشامل الذي يتضمن األمن البيئي. الاألمن التقميدي إلى األمن غير 
من البيئي ": "األ9106كذلك بعض الدراسات العربية مثل دراسة "محمد سالمان 

وتفسير الصراع الدولي : مدخل تحميمي " التي تناولت العالقة بين األمن البيئي و 
( التي تناولت معالجة 9109دراسة "يوسف محمد يوسف ) ايضً أو  ،الصراع الدولي

وعمل دراسة ، لكترونية العالمية والمحمية من البيئي في بعض المواقع اإلبعاد األأ
 . بعادمقارنة ليذه األ
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من الدراسات اإلعالمية التي قامت بالمعالجة اإلخبارية  شيئا ولم يرصد الباحثون
عالمية لذا فإننا في ىذه الدراسة بصدد رصد وتحميل المعالجة اإل ،ألبعاد األمن البيئي

والتعرف عمى حجم أبعاد األمن  ،ألبعاد األمن البيئي في الييئة العامة لالستعالمات
في خدمة جميور  لمحمي والعالمي، ومدى استفادة الموقعالبيئي عمى المستويين ا

وتواصل وتفاعل الجميور مع ما تقدمو الييئة العامة  ، المستفيدين عمي موقع الييئة
ومدى االتفاق واالختالف في تغطية  ،ليم واالستفادة مما تقدمو، لالستعالمات 

 األحداث والقضايا ذات الصمة بأبعاد األمن البيئي.

 :حثاسئمة الب

 مشكمة الدراسة فى التساؤالت االتية : ر ىنابناء عمى ما سبقا تتبمو 
لمييئة العامة  ن تتوفر في استراتيجية مقترحةأمن البيئي التي يجب مامعايير األ .0

 لالستعالمات؟
 ما مدي توفر ىذة المعايير في االستراتيجية الحالية لمييئة العامة لالستعالمات ؟  .9
بعاد االمن البيئي التي تقدم لمييئة العامة أما االستراتيجية المقترحة التي تتبني  .3

 لالستعالمات؟

 :البحث أهمية

 الدراسة إلي: هذهأهمية  ترجع

 .إمكانية االستفادة من الخطة االستراتيجية المقدمة لمييئة العامة لالستعالمات  

 :البحث دافهأ

 :منتستمد هذه الدراسة أهميتها 

  لمييئة العامة لالستعالماتمن البيئي استراتيجية مقترحة لألوضع. 
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 :حدود البحث

 : حدود مكانيةأواًل 

 .الييئة العامة لالستعالمات

 : حدود بشريةاثانيً 

وكذلك اإلعالمييين بالييئية  ،ة العامة لالستعالماتئالعاممين بالييمجموعة من 
 .ا( فردً 51وعددىم )

 :منهجية البحث

  الوصفي )تحميل محتوي(يستخدم البحث المنيج. 

 :مصطمحات البحث

 :األمن البيئيمفهوم 

بوصيفو ىو كل ما يتعميق بالمحافظية عميى المحييط الحييوي المحميي أو الكيوني 
 (.9109يوسف محمد )تتوقف عميو كل األنشطة اإلنسانية  اأساسي عامال

 :الدراسات السابقة

  "Gleditsch,2001" دراسة  -0

من البيئي حيث يعني " توفر الخدمات البيئية لإلنسان تتحدث عن األوىي 
والتحرر من االنييار البيئي ومن ندرة الموارد". وىذا التعريف يوضح  ،والطبيعة

ستمرار حياتو ضرورة وجود بيئة صحية و نوعية توفر خدمات و منتجات لإلنسان ال
 تتحقق خمس أمور ىي : ونكون أمام حالة من األمن البيئي عندما، و" تورفاى
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  السالمة العامة من المخاطر البيئية الناجمة عن العمميات الطبيعية او البشرية
 أو التصميم.،و سوء اإلدارة ، أو الحوادث أ ،بسبب الجيل 

 .تحسين ندرة الموارد البيئية 
  صحة البيئية )البيئة الصحية(.الالحفاظ عمى 
 .معالجة و تحسن التدىور البيئي 
 ضطرابات اإلجتماعية و النزاعات )تعزيز االستقرار االجتماعي(.من اال الوقاية 

 2224دراسة "شهيرة حسن، -2

ح األمن العام الذي يشعر بو اإلنسان ومرتبط يتوضىدفت ىذه الدراسة 
بعوامل عدة ىي : توافر الظروف المعيشية المناسبة في بيئة سميمة بحياة كريمة 

توافر الوقاية الالزمة من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن الطبيعة أو بفعل  ،وصحية
إمكانية  ،اإلنسان مع القدرة عمى السيطرة والتحكم في األضرار التي قد تنجم عنيا

إتاحة المعمومات التي تؤثر عمى  ،المالحقة القانونية لكل من يتسبب في إضرار البيئة
تدامة عناصر النظام البيئي و تنميتيا حفاظا عمى حقوق نسان، اسالبيئة المحيطة باإل
 األجيال القادمة".

  : Hans Brauch(2011)"  دراسة: -4

 ،العالقة بين الكوارث الطبيعية و أمن اإلنسان بيان تيدف ىذه الدراسة إلى 
لى المخاطر التي تيدد البعد البيئي ألمن اإلنسان ناول الركيزة الرابعة لألمن تكما ت ،وا 

اإلنساني : و ىي التحرر من آثار المخاطر، كذلك قدمت ىذة الدراسة استراتيجيات 
لمتعامل مع التيديدات البيئية ألمن اإلنسان ومعالجتيا والحد من ضعف المجتمعات 

 والكوارث التي من صنع اإلنسان. ،في مواجية الكوارث الطبيعية
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 :  Ursula Spring & others(2011)دراسة  -4

اسة إلي القضايا األساسية لألمن البيئي و األمن  رىذه الد حيث تطرقت
حيث تم عرض النقاش  ،من الثقافات والتخصصات كثيراإلنساني من وجية نظر 

وكيفية  ،النظري حول التيديدات األمنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا
 ،مع التركيز عمى تغير المناخ ،التعامل والتكيف مع تحديات التغير البيئي العالمي

دارة المياهو  كما تناولت  ،وقضايا األمن الغذائي والصحي ،تدىور التربة والتصحر وا 
 .والسياسات والتدابير الدولية واإلقميمية والوطنية،استراتيجيات المواجية 

 ( 2244صوفيا بيزات ) -4

أصبحت إحدى  التيىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح قضية البيئة ومشكالتيا 
القضايا األساسية التي تحكم سياسات القوى الدولية سواء من حيث السيطرة عمى 
الموارد أو ضمان محيط سميم لمحياة البشرية، فيي إحدى المسائل المعقدة التي تشغل 
قدرا من االىتمام السياسي واالقتصادي بعدما تبين أن عناصر البيئة ليا أثر عمى 

مت الدراسة إلى أن الدول والمنظمات الدولية ومنظمات القضية األمنية. وتوص
المجتمع المدني تسعى جاىدة إلى إدماج مسألة األمن البيئي في صنع السياسات 

عادة تعريف األمن بما يتفق مع االىتمامات الجديدة  .العامة وا 

 (: 2244محمد العدوي ) -4

تيدف الدراسة إلي وجود عدة أطروحات بشأن السياسات البيئية من منظور 
أن الدولة ىي المسئولة بشكل : األمن اإلنساني، والتي تقوم عمى عدة محاور منيا 

أساسي، وأنو يوجد شركاء أساسيون منيم المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، 
األمن التعاوني، ومواجية التسمح  والمواطنون فى الدولة، وكذلك ضرورة دعم فكرة

الزائد فى العالم، وتغيير وجية االقتصاد العالمي بشأن تحقيق استدامة فعمية لمتنمية، 
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وتحسين نوعية الحياة البشرية، كما يتطمب األمر تكوين منظومة معمومات متكاممة 
حول الواقع البيئي المصري من أجل طرح سياسات واقعية، وبخاصة فى الحالة 

لمصرية التي تحتاج دعما سياسيا قويا لتطوير السياسات البيئية، والتي ال تزال فى ا
 .بداياتيا، وتحتاج إلى تعزيز وضعيا فى أجندة السياسات العامة فى مصر

 (: 2244صالح الدين دكدال ) -4

التعرف عمى أبعاد مفيوم األمن البيئي والتنمية المستدامة  ىذه الدراسةىدفت 
ائري والمواثيق الدولية. وتناولت اإلطار المفاىيمي لألمن البيئي، في التشريع الجز 

وذلك من خالل تعريف كل من األمن، والبيئة. وتطرقت الورقة إلى الحديث عن 
وذلك من  ،اإلطار المفاىيمي لمتنمية المستدامة في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية

خالل أبعاد وتطور مفيوم التنمية المستدامة، باإلضافة إلى تطور التنمية المستدامة 
توصمت الورقة إلى أن المفيوم الجديد لألمن البيئي قد ظير في  افي الجزائر. وختامً 

ظروف دولية جديدة تميزت باالستقرار السياسي واالقتصادي لمعظم دول العالم، كما 
عن ىذا  وفضاًل ، ة زاد فييا الوعي العالمي بأىمية األمن البيئي ظير في ظروف دولي

لمتطمبات التنمية الشاممة، أي تم ربط تعقيدات المشكمة  افإن مدلولو قد صيغ وفقً 
البيئية في ىذا المفيوم بمسببيا الرئيسي وىو عدم الموازنة بين متطمبات التنمية 

 .لمتموث ةمسببات الظرفية المباشر وليس بال، االقتصادية ومتطمبات حماية البيئة 

 :اإلطار النظري لمدراسة

 األمن البيئي: أواًل 

لقد شكل األمن عمى مر التاريخ الياجس األكبر لرجال الدولة وصناع 
الذين اعتبروا " ضمان ظروف البقاء واالستمرار" أعمى أولويات السياسة  ،السياسة

الخارجية والداخمية عمى حد سواء. ومع بداية القرن الحادي والعشرين شيدت القضايا 
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اىتماما بالغا من لدن المجتمعات العممية ووحدات  -وباألخص البيئية منيا –األمنية 
ان ديميمو" أنو "في تاريخ الجماعات تتغير المجتمع الدولي. فكما أكد المؤرخ "ج

 "المخاوف ولكن الخوف يبقي

 : من األمن التقميدي إلى األمن الشامل : تطور مفهوم األمن

كان مفيوم األمن مقصورا عمى  ،وفقا لممنظور الكالسيكي لنظريات األمن
عتقاد السائد أن التحديات التي تواجو أي دولة إنما حيث كان اال ،األمن العسكري

من ثم سعت الدول إلى و تأتي فقط من التيديدات العسكرية من جانب دولة أخرى. 
تحقيق أمنيا عن طريق تكوين القوات المسمحة من أجل مقاومة أو ردع أي ىجوم 

 محتمل. 

يوم غير أن األمر اختمف بمرور الزمن وأصبح من الواضح أن ىذا المف
الضيق لألمن ال يأخذ في اعتباره التيديدات غير العسكرية التي باتت ليا أىمية كبيرة 
وخصوصا مع التغيرات السريعة التي شيدتيا الساحة الدولية منذ سبعينات القرن 

ومن ثم لم يعد ىذا المفيوم الضيق لألمن معبرا بصدق عن التحديات  ،العشرين
لتي تمثل تيديدا لمصالحيا الحيوية في عالم تزداد فيو وا، المختمفة التي تواجو الدول 

 ،البيئيةو  ،األخطار والتيديدات غير العسكرية التي تمثمت في التيديدات السياسية
 (9106 ،االجتماعية و االقتصادية وغيرىا.)محمد سالمانو 

بدأت مفيومات جديدة " لألمن " ترى النور في دوائر البحث  ،في ىذا السياق
نساني " و ىكذا أصبح كان عمى رأسيا مفيوم "األمن البشري " أو " األمن اإل ،العممي

مفيوم األمن باعتباره مفيوم منظومة يتسع ليشمل عددا من األبعاد مثل : " األمن 
وبذلك صار مفيوم  ،" األمن االقتصادى" و" األمن البيئي ".....الخو ،االستراتيجي "

 األمن القومي في أبعاده الكمية المتراكبة."األمن البيئي" أحد مكونات منظومة 
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 مفهوم األمن البيئي :

يعتبر مفيوم األمن البيئي من أىم المفاىيم الجديدة لفترة ما بعد الحرب 
وقد عززتو التدابير الدولية حول ضرورة استحداث استراتيجيات وآليات دولية  ،الباردة

ضافة إلى جيود بعض األكاديمين والباحثين بإثراء حقل اإلب ،لمواجية التدىور البيئي
 الدراسات األمنية بقضايا التدىور البيئي وتغير المناخ. 

إن الحديث عن مفيوم " األمن البيئي " كمصطمح جديد يدور حول محتواه 
العنف و الحروب و  ،األمنو  ،ويتضمن متغيرات مختمفة كالبيئة ،كثير من الجدل
كما أن ىناك تخوفا من أن تؤدي التغيرات البيئية إلى حروب  .بيئيالمسببة لمدمار ال

داخل الدولة أو بين الدول. وعميو يمكن لألمن البيئي أن يشكل بعدا جديدا وىاما في 
وعممو عمى تعبئة ، لتأثيره في عالقات التعاون والصراع بين الدول ؛ العالقات الدولية 

 تبرز معان متنوعة تمثل مفيوم األمن البيئي.الجماىير وراء أىداف حمائية. ومن ىنا 

 .نظرية األمن البيئي

لحرب الباردة كانت الدول تسعي إلى حماية أمنيا القومي من افي فترة 
حيث بدأ العالم  ،ولكن اختمف الوضع تماما بعد الحرب الباردة، التيديدات العسكرية 

ن ىناك إبل ، يدرك أن التدخالت العسكرية ليست التيديد الوحيد لألمن القومي 
تيديدات اقتصادية وبيئية مما أدي إلى التركيز عمى التيديدات البيئية كتحد جديد 
لألمن القومي خاصة في ظل التغيرات المناخية الناتجة عن التموث البيئي التي سوف 

وينتج عن ذلك ىجرة السكان إلى مناطق أخرى  ،مناطق إلى الغرقمن ال كثيراتعرض 
لذلك فقد طرأ  ،اقتصادية واجتماعيةو  ،مما يؤدي إلى الدخول في صراعات سياسية

 ,Allenby)بل اتسع ليشمل األمن البيئي. ،تغير عمى مفيوم األمن بمعناه التقميدي
2000, p5) 
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من البيئي " في العالقات أخذت تتشكل مالمح نظرية " األ ،في ىذا السياق
الدولية التي تنطمق من الربط بين مفيوم " األمن " باعتباره " مفيوم منظومة " وبين 

انطالقا من التسميم بأنو لم يعد ممكنا فيم و تحميل القضايا و  ،المتغيرات البيئية
الموضوعات ذات الصمة باألمن القومي بمعزل عن القضايا والتحديات والتيديدات 

 (Dabelko, 1996, p23)بيئية.ال

 :عنها األدبيات النظرية فيما يمي وتتمثل أهم مقوالت نظرية األمن البيئي كما عبرت

وما  ،أن التغيرات التي شيدتيا الساحة الدولية منذ منتصف القرن الماضي -
من  كثيرقد أدت إلى ظيور  ،صاحبيا من ثورة تكنولوجية وتصنيعية ىائمة

 ،االنبعاثات الغازية ،الدفء الحراري ،المشكالت البيئية مثل : التغيرات المناخية
 غيرىا من المشكالت البيئية األخرى. ، و شعاعيةالتسربات اإل

أن ىذه المشكالت البيئية تزداد حدتيا وتتافقم آثارىا السمبية في ظل االنفجار  -
 ي.السكاني الكبير الذى تشيده بمدان العالم النام

ن إحيث ، أن ىذه المشكالت البيئية تعتبر جزءا من منظومة األمن القومي  -
لألمن بدأ يقترن في أحد أبعاده بالقضايا البيئية  (المفيوم الحديث )غير التقميدي

 انطالقا من أن التيديدات البيئية أصبحت تمثل تيديدا لألمن القومي لمدول.

التزايد السكاني غير المحسوب إلى يؤدي اقتران وتالزم المشكالت البيئية مع  -
ومن ثم فقد تدفع ، خمق ضغوط بيئية تمثل بدورىا تيديدا لألمن القومي لمدول 

تمك الدول إلى التصارع حول الموارد المحدودة، حيث تصبح تمك الضغوط 
 البيئية " سببا ل " و "حافزا عمى " الصراعات بين الدول.
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جراءات الدراسةأدوات و   :ا 

إعداد قائمة بأبعاد األمن البيئي التي يجب توافرها في الخطة االستراتيجية : أواًل 
 :لمهيئة العامة لالستعالمات

يتمثل اليدف من إعداد الهدف من إعداد قائمة أبعاد األمن البيئي:  -
في تحديد أبعاد األمن البيئي التي يجب أن تتضمنيا الييئة العامة  ىذه القائمة

 مضمونيا. لالستعالمات بغرض تحميل
من البيئي في وتم االستعانة ببعض الدراسات االجنبية المرتبطة بدراسة أبعاد األ -

 Simon Dalbyإعداد مصادر اشتقاق قائمة مهارات اتخاذ القرار البيئي منها
2013; Da Nang, Viet Nam 2018; Hans Brauch2011   ، وكذلك

 .2244دراسة يوسف محمد يوسف 

 أبعاد ىي: (6من ) األولية لقائمة أبعاد األمن البيئيحيث تم إعداد الصورة 

، األمن المناخي و  ،األمن النووي)اإلشعاعي(و  ،األمن الغذائيو  ،األمن المائي
 وضع ىذه األبعاد في قائمة مبدئية.بو أمن الطاقة، حيث قام الباحثون 

تم القائمة:  مناسبة وتم عمل إجراءات ضبط قائمة أبعاد األمن البيئي من حيث -
تضمين القائمة في استطالع رأي ثم توجيييا لمجموعة من المحكمين المتخصصين 

تحديد: مدى  حيث طمب منيم، العموم البيئية بيدف تحديد صدق القائمة  في مجال
ضافة و ،  ،صحة ىذة األبعاد وقد اعتمد  أو تعديل ما يرونو مناسًبا.، حذف  أو، ا 

عمى صدق المحكمين في التحقق من صدق قائمة أبعاد األمن البيئي،  ونالباحث
راء المحكمين التي تمثمت في إضافة آبإجراء التعديالت في ضوء  ونكما قام الباحث

 ىو " أمن التنوع البيولوجي". ، واألمن البيئي بعد ألبعاد
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صورتيا حيث وصمت القائمة في ، من ثم أصبحت القائمة في صورتيا النيائية و  -
 وىي عمي النحو التالي:، ( أبعاد 7النيائية إلي عدد )

األمـــــن النـــــووي  - األمـــــن المنـــــاخي- األمـــــن ال ـــــذائي- األمـــــن المـــــائي)
 (.أمن التنوع البيولوجي - أمن الطاقة - األمن البيولوجي - شعاعي()اإل

 لموضع الحالي والمستقبمي إعداد استمارة استبيان: انيً ثا

  (Analysis SWOT)تم عمل استبيان لتحميل الوضع الحالي والمستقبمي 

عداد خطة استراتيجية إل (نظرالعاممين بالييئة العامة لالستعالمات ةمن وجي)
لي إالييئة العامة لالستعالمات تم دعوة  ،من البيئيلأل لمييئة العامة لالستعالمات

الحالي والمستقبمي لالمن البيئي تجميع ودراسة وجيات النظر بشأن تحميل الوضع 
من حيث  القائم عمي منيجية عممية من خالل رؤية عمل الييئة العامة لالستعالمات

والتحميل الحالي والمستقبمي لمييئة ، والقدرة الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف  ،الكفاءة
وبحث وليا ي سيتم تناتال العامة لالستعالمات الستقراء الفرص والمخاطر المحتممة

ساس سميم أب لتمدنا ؛من البئييعداد الخطة االستراتيجية لألومداوالتيا ومناقشاتيا إل
لضمان تتمية المسؤلية ، وذلك من البيئي التخاذ القرارات االستراتيجية وفقا لمعايير األ

 لدي متخذي القرار.

وكذلك والفرص والتيديدات ،نقاط القوة والضعف  إلي وقد تم تقسيم االستبيان
 وتم عمل صدق وثبات ليذا االستبيان كما يمي:،

  ( عبارة لقياس مدي نقاط القوة في الييئة06وتم تحديد عدد )، : نقاط القوة أواًل 

( عبارات لقياس مدي نقاط الضعف 5وتم تحديد عدد )، : نقاط الضعف اثانيً 
 . في الييئة
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( عبارات لقياس مدي نقاط الفرص في 5) وتم تحديد عدد، : نقاط الفرص ثالثا
 .الييئة

( عبارات لقياس مدي نقاط 8وتم تحديد عدد )، : نقاط التيديدات رابعا
 .التيديدات في الييئة

 :ثبات االستبيان 

استخدم  ومكانية االعتماد عمي نتائجإل، وذلك لمتحقق من ثبات االستبيان  
 يوضح الجدول التاليحيث )  CronbachALPhaالفا كرونباح ) معادلة ونالباحث

 معامالت الثبات الناتجة باستخدام ىدة المعادلة.
 

 (: ثبات االستبيان 4جدول رقم)

 
 لفاأقيمة  عدد العبارات بعاد االستبيانأ

 1.739 06 نقاط القوة
 1.689 5 نقاط الضغف
 1.753 5 نقاط الفرص
 1.645 8 نقاط التيديد

 1.769 34 جمالي االستبيانإ

حييث ، ن قيم معامالت الثبات جميعيا قييم مرتفعيةأتضح من الجدول السابق ي
لمحييياور  (1.769 – 1.645 – 1.753 – 1.689 – 1.739)بمغيييت قيمييية الثبيييات 

،  وىيييي قيمييية مرتفعييية، ( 0.769)جميييالي االسيييتبيان لفيييا إلأوكانيييت قيمييية  ، االسيييتبيان
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مكانيية االعتمياد عميي ا  و  ،العبيارات صالحيةلي إإوتشير ىدة القيم من معامالت الثبات 
 .نتائجيا والوثوق بيا

 صدق االتساق الداخمي لالستبيان :

بعيييياد االسييييتبيان بالدرجيييية الكمييييية أتييييم حسيييياب معييييامالت ارتبيييياط كييييل بعييييد ميييين 
بحسياب صيدق  ونوقيام البياحث ، الدراسية عميي عينية وعين تطبيقي لالستبيان التي نتجيت

 -االتساق الداخمي ومعامل االرتباط المصحح الستبيان الدراسة كاالتي :
 (: صدق االستبيان2جدول رقم)

 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون بعاد االستبيانأ
 1.110  1.493 نقاط القوة

 1.110 1.689 نقاط الضعف
 1.110  1.717 نقاط الفرص
 1.110 1.565 نقاط التيديد

ن معامييل أبعيياد االسييتبيان نجييد ميين جييدول صييدق االتسيياق الييداخمي السييابق أل 
( 1.15معنويةعنيد مسيتوي  ) ذا داللةجمالي االستبيان ا  بعاد االستبيان و أاالرتباط بين 

وتراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بيين ، مما يؤكد صدق االتساق الداخمي لالستبيان 
(1.493 -1.689 – 1.717 1.565). 
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 نتائج البحث 

ـــة أواًل  ـــة العام ـــع الهيئ ـــي موق ـــوافرة عم ـــة المت ـــل القضـــايا البيئي ـــائج تحمي : نت
 لالستعالمات وهي كالتالي:
يوضح القضايا التي تم تناولها بموقع الهيئة العامة  (:4جدول رقم )

 2222-2244لالستعالمات خالل عامي 
 القضايا البيئية تكرار نسبة مئوية
 السياسيةالقضايا  031 50.6
 القضايا العسكرية 81 30.7
 القضايا االجتماعية 90 8.3
 القضايا البيئية 05 6
 القضايا الثقافية 6 9.4
 اإلجمالي 959 011%

يشير الجيدول السيابق لنتيائج القضيايا التيي تيم رصيدىا بمواقيع الييئية العامية * 
تكييرار بنسييبة  031ولييي بعييدد جيياءت القضييايا السياسييية فييي المرتبيية األ، لالسييتعالمات 

تكيرار بنسيبة  81كما جاءت في المرتبية الثانيية القضيايا العسيكرية بعيدد ، .%( 50.6)
تكيرار بنسيبة  90%(، كما جاءت في المرتبية الثالثية القضيايا االجتماعيية بعيدد 30.7)
%(، 6تكييرار بنسييبة ) 05%(، كمييا جيياءت بالمرتبةالرابعيية القضييايا البيئييية بعييدد 8.3)

 %(.9.4تكرار بنسبة ) 6ت بالمرتبة االخيرة القضايا الثقافية بعدد وجاء
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( نتائج الدراسة التحميمية لمقضايا البيئية بمواقع الهيئة العامة 2جدول رقم )
 لالستعالمات 

 القضايا البيئية تكرار نسبة مئوية
 األمن المائي 5 33.3
 األمن ال ذائي 1 1

 األمن المناخي 01 66.7
 شعاعي(النووي )اإلاألمن  1 1
 األمن البيولوجي 1 1
 أمن الطاقة 1 1
 أمن التنوع البيولوجي 1 1

 اإلجمالي 05 011

يشييييير الجييييدول السييييابق لنتييييائج الدراسيييية التحميمييييية لمقضييييايا البيئييييية التييييي تييييم * 
جاءت قضايا" األمن المنياخي " فيي ، حيث رصدىا بمواقع الييئة العامة لالستعالمات 

%( شيممت موضيوعات "اتفاقيية التغييرات 66.7تكيرار بنسيبة ) 01المرتبة األولي بعيدد 
 ،و"المخيياطر المحيطيية بييالتغيرات المناخييية"، و"أسييباب التغيييرات المناخييية"  ، المناخييية"

فيييي  و"اسيييتراتيجيات التعاميييل ميييع التغييييرات المناخيييية"، وجييياءت قضيييايا "األمييين الميييائي"
 %(.33.3تكرار بنسبة ) 5المرتبة الثانية بعدد 

خاصية االمين البيئيي بمما يشير إليي وجيود مشيكمة فيي تنياول القضيايا البيئيية و 
 بموقع الييئة العامة لالستعالمات.
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 نتائج استبيان نقاط القوة والضعف: اثانيً 

 القوةحصاء الوصفي لعبارات نقاط ( نتائج اإل4جدول )
 العبارات 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

نقاط 
 القوة

 الترتيب 

يوجيييد بالييئةالعامييية لالسيييتعالمات فرييييق  -0
 غمل متدرب 

09.0 33.1 75%-
91% 

09 

يتسيييييييييم عميييييييييل قطاعيييييييييات اليي ةالعامييييييييية  -9
 ميةعلالستعالمات بالفا

01.0 30.1 75%-
91% 

03 

اشيييييييتراك الييئييييييية فيييييييي منظومييييييية العميييييييل  -3
 هثر أ لو عالمي كجياز رسمي لمدولةاإل

01.0 
 

90.1 75%-
91% 

03 

تتبييع الييئيية العاميية لالسييتعالمات سياسيية  -4
 عالمي الباب المفتوح لمعمل اإل

09.0 
 

33.1 75%-
91% 

09 

يوجييد لمييئيية العاميية لالسييتعالمات ىيكييل  -5
 عالمي تنظيمي رسمي مناسب لمعمل اإل

06.0 37.1 75%-
91% 

00 

 لييييييييية لتمقييييييييي الشييييييييكاويآيوجييييييييد نظييييييييام و  -6
 ليات المتابعةآوالمقترحات و 

91.0 30.1 91%-
011% 

0 

وحيدة  يوجيد بالييئية العامية لالسيتعالمات -7
 نسان خارج الييكل التنظيمي لحقوق اإل

-%91 1ر33 88.0
011% 

9 

تيييوفر الييئييية العامييية لالسيييتعالمات بيئييية  -8
لمعميييييييييييييل متمييييييييييييييزة ومالئميييييييييييييةلممتطمبات 

 الوظيفية 

40.0 51.1 75%-
91% 

8 

يوجييييييييد بالييئيييييييية العاميييييييية لالسييييييييتعالمات  -9
عالميييييييي خييييييياص إوحيييييييدات دات طيييييييابع 

86.0 35.1 91%-
011% 

4 
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 (ي العامأ)الر 
العاميية لالسييتعالمات  ةيتييوفر بالييئ يي -01
عييييييييييييداد والتخصييييييييييييص حصييييييييييييائيات باألإ

 ىيل أوالت

84.0 37.1 91%-
011% 

5 

نترنيييييييت لجمييييييييع تاحييييييية خيييييييدمات اإلإ -00
 ىيل ألتاالتخصص و  ذويالعاممين 

78.0 49.1 91%-
011% 

6 

العمييل  صييدرات فعاليية لتوثيييقإوجييود  -09
 عالمياإل

81.0 40.1 91%-
011% 

7 

وجيييييييييييييود موقيييييييييييييع لمييئييييييييييييية العامييييييييييييية  -03
صييييييدارات إجميييييييع  ولالسييييييتعالمات عمييييييي

 الييئة العامة لالستعالمات 

89.0 39.1 91%-
011% 

6 

 زات الفنيييييية المتاحيييييةييييييمالئمييييية التجي -04
 عالمي والفني لمعمل اإل

33.0 47.1 75%-
91% 

9 

صدارات الييئة العامية إتاحة جميع إ -05
 لالستعالمات لمتوزيع مجانا

76.0 43.1 91%-
011% 

7 

ييييتم تيييدريب جمييييع العييياممين بالييئييية  -06
 ين وعالميييييإ ميييين العاميييية لالسييييتعالمات

 ينداريا  و 

99.0 46.1 75%-
91% 

01 

-%42 44.2 42.4 المتوسط العام
422% 

 

( 59.0) القوة طنقا دجابات بعن المتوسط العام إلأيتبين من الجدول السابق  
لي مما يشير  لمييئة العامة  ن نقاط القوة في البيئة الداخميةأن موافقة العينة عمي أ ا 

-%91لالستعالمات تسيم في تطوير وتقدم الييئة العامة لالستعالمات بنسبة )
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( وتشير تمك المتوسطات 91.0-01.0بين ) %(. وتراوحت متوسطات العبارات011
العبارات  %(عدا011-%91عينة الدراسة لعبارات بعض نقاط القوة بنسبة) لي موافقةإ

عاله كانت موافقة عينة الدراسة لعبارات أ( كما بالجدول 04ر8ر5ر4ر3ر9ر0رقم )
 %(.91-%75بعد نقاط القوة بنسبة )

 حصاء الوصفي لعبارات نقاط الضعف(نتائج اإل4جدول رقم )
 العبارت
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نقاط 
 الضعف

 الترتيب

التوجد خطة اسيتراتيجية لمييئية العامية  -0
لالسييييييتعالمات معتمييييييدة وموثقيييييية فييييييي 

 الفترة الحالية لمفترة السابقة

67.0 47.1 91%-
011% 

3 

عداد العاممين في الجيياز أالنقص في  -9
 داري لمييئة عن الحاجة الفعميةاإل

88.0 33.1 91%-
011% 

0 

مناقشييية و  ةجعيييعيييدم وجيييود وثيييائق لممرا -3
 داءاتي لألذمؤشرات التقدم ال

88.0 33.1 91%-
011% 

0 

محدودييييية مطالييييب التييييدريب لمعييييياممين  -4
--فنييي  –داري إ –عالمييي إ)بالييئية 
).... 

70.0 46.1 91%-
011% 

9 

قصيييييييور فيييييييي الوثيييييييائق الدالييييييية عميييييييي  -5
عممييييييييييات التطيييييييييور وتعزييييييييييز القيييييييييدرة 

 عالميةوالفاعمية اإل

70.0 46.1 91%-
011% 

90 

-%42 44.2 44.4 المتوسط العام
422% 

 

نقييياط الضيييعف  دجابيييات بعييين المتوسيييط العيييام إلأيتبيييين مييين الجيييدول السيييابق  
لي( مما يشير 09ر77) الداخميية لمييئية  ن موافقة العينة عمي نقاط الضعف في البيئيةأ ا 
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بنسييبة  جيياءتالعاميية لالسييتعالمات التييي تييؤثر سييمبيا فييي تطييوير وتقييدم الييئيية  العاميية 
(وتشير تمك 88.0-67.0)%(وترواحت متوسطات العبارات بين 011-%91تسمي )

 -%91)بنسييبة  نقيياط الضييعف ضلييي موافقيية عينيية الدراسيية لعبييارات بعييإالمتوسييطات 
 عاله.أ%( كما بالجدول 011

 حصاء الوصفي لعبارات نقاط الفرص( نتائج اإل42جدول )
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نقاط 
 الفرص

 الترتيب

قائمة عمي  9131خطة الدولة -0
ىداف التنمية المستدامة أتحقق 

 وىو توجة الييئة

67.0 59.1 91%- 
011% 

4 

لي الكفاءة إتوجة الدولة  -9
ظياروتحسين ا  عالمية و اإل

 ىنية لمييئةذالصورة ال

73.0 49.1 91%- 
011% 

0 

دراك الجيات المجتمعية ا  وعي و  -3
 عالمياإلىمية العمل أب

69.0 50.1 91%- 
011% 

3 

لي إاالتجاة العام لمدولة  -4
 كترونيعالم الرقمي واإلاإل

70.0 51.1 91%- 
011% 

9 

اىتمام الدولة بتطوير  -5
 داري لمدولةالجيازاإل

67.0 59.1 91%- 
011% 

4 

 المتوسط العام
 

69.0 50.1 91%-
011% 

 

إلي ( مما يشير 69.0نقاط الفرص ) دن المتوسط العام لبعأيتبين من الجدول 
ة الفيرص ذاسيتغالل ىي رة الييئية العامية لالسيتعالمات عمييقيدن أن موافقة العينية عميي أ
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( وتشيييير 73.0-67.0)وترواحيييت متوسييطات العبيييارات بييين  (%011-%91بنسييبة )
 -%91سيبة )نب نقياط الفيرص ضلي موافقة عينة الدراسة لعبارات بعإتمك المتوسطات 

 .هعالأبالجدول %( كما 011
 حصاء الوصفي لعبارات نقاط التهديد( نتائج اإل44جدول )
المتوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

نقاط 
 الفرص

 الترتيب

زم السيتمرارية ضعف الدعم المالي اليال -0
داء أجراءات الخاصة بضمان وجود اإل

 .الييئة

55.0 51.1 91%- 
011% 

6 

ميين الييدول عالمييية الموجييية القنييوات اإل -9
 .خري تمس المصالح الوطنيةاأل

76.0 43.1 91%- 
011% 

4 

عالميييية منييياظرة فيييي إوجيييود مؤسسيييات  -3
 .عالميةالمجاالت اإل

84.0 37.1 91%- 
011% 

0 

 -%91 39.1 89.0 التطورات التكنولوجيا المتسارعة. -4
011% 

9 

النسيييب الماليييية المسيييتقطعة مييين  عارتفيييا -5
مبيييييييييييييييييالغ التييييييييييييييييييدريب والمشييييييييييييييييييروعات 

 واالستثمارات

81.0 40.1 91%- 
011% 

3 

عيييييييييييدم كفايييييييييييية الميييييييييييورادات الخاصييييييييييية  -6
 .عالميةبالمؤسسات اإل

73.0 45.1 91%-
011% 

5 

تمويل وصعوبة الحصول عميي لنقص ا -7
نشيييطة لتطيييوير األ التكنولوجييييا الحديثييية

 .المختمفة

50.0 50.1 91%-
011% 

7 

 -%91 45.1 55.0 قميمية والعالميةصعوبة المنافسة اإل -8
011% 

6 

 المتوسط العام
 

7.0 45.1 91%- 
011% 

 

لي ( ممييا يشييير 7.0نقيياط التيديييد ) دن المتوسييط العييام لبعييأيتبييين ميين الجييدول   ا 
فيي الييئية العامية  في البيئية الخارجيية و المخاطرأن التيديدات أن موافقة العينة عمي أ
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التعاميل معييا  عميي التي تراىا من حيث قدرة الييئة العامية لالسيتعالمات لالستعالمات
 بييييوزن (84.0-50.0)متوسييييطات العبييييارات بييييين  وترواحييييت %(011-%91) بنسييييبة
ليي موافقية عينةالدراسية لعبيارات إوتشير تمك المتوسطات ، %(011 -%5.75)نسبي 

 .هعالأ%( كما بالجدول 011 -%91بتسبة ) بعد نقاط التيديد

مين البيئيي ورة االىتميام بقضيية األر بضي عميييا ناحصيمي النتيائج التيوقيد انتييت 
 عمي مواقع الييئة العامة لالستعالمات.

 راتيجية المقترحة لمهيئة العامة لالستعالمات : الخطة االستاثالثً 
ضعف االهتمام بموقع الهيئة العامة لالستعالمات ببعد إظهار نتائج الدراسة 

 فقد تم عمل خطة استراتيجية عمي النحو التالي:،من البيئي بدور األ

 .من البيئيالرؤية لمهيئة العامة لالستعالمات لالستراتيجية المقترحة لأل -واًل أ
ساىمة في تحقيق التعرف عمى موقف الرأي العام المحمي ملى الإتيدف الييئة 

مايخص االستراتيجية ونشركل ، حداث التي تيم الدولة والعالمي تجاه القضايا واأل
 .لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار ؛ من البيئيالخاصة باأل

من البيئي وتنمية المسؤلية رشاد وتوعية وتنوير الرأي العام المحمي باستراتيجية األإ  -
 .عالمالبيئية لدي متخذ القرار باستخدام وسائل االتصال المباشر في مجال اإل

ة لدي يوتنمية المسؤلية البيئ، من البيئي العالمي باستراتيجية األتنوير الرأي العام  -
 .عالم المقررةوذلك وفقا لخطط اإل،مختمف الوسائل  باستخدام متخذ القرار

سموب عمل االستراتيجية الخاصة أب تقوم بما يحقق أىداف تنوير الراي العام الييئة -
القرار بالتعاون مع كافة األجيزة ة لدي متخذ يوتنمية المسؤلية البيئ ،من البيئيباأل

 .وأجيزة الدولة بالخارج، عالم األخرى خاصة أجيزة اإلبالمعنية بالدولة و 
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ميييين البيئييييي وتنمييييية تنظيييييم الحصييييول عمييييى المعمومييييات التييييي تخييييص اسييييتراتيجية األ -
حييداث والقضييايا التييي المسييؤلية البيئييية لييدي متخييذ القييرار ميين شييتى الموضييوعات واأل

 .في الداخل والخارج تيم الرأي العام
، من البيئي لتوضيح االستراتيجية الخاصة باأل العمل عمي التواصل المستمرالمتصل -

 ،بيين جمييع فئيات وطوائيف الشيعب وقيادتيو وتنمية المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار
من استراتيجية األ واظيار جيود الدولة في تشجيع االستثماروالتنمية والمحافظة عمي

وتنميية  ،فئيات الشيعب ليى جمييعإظييار دور العميل اليوطني ثيروات الدولية إلالبيئي و 
 .المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار

  .من البيئيالرسالة لمهيئة العامة لالستعالمات لالستراتيجية المقترحة لأل -اثانيً 

 وتنمييية المسييؤلية البيئيية ميين البيئيييتعظيييم اسييتراتيجية الييئيية العاميية لالسييتعالمات لأل -
لييات المطبوعيات آومين خيالل موقيع الييئية العامية لالسيتعالمات و  ،لدي متخذ القرار

عالمييي رسييمي لمدوليية وتوضيييح إعالمييي كجييياز صييدارات والييدوريات ودورىييا اإلواإل
القييرار المتخييذ لتحقيييق  ثيرأوتيي، ميين البيئييي مراعيياة األ ، والبعييد البيئييي لمتخييذ القييرار

واء فيي اليداخل والخيارج مين خيالل منيابر الييئية التنمية في ضوء المسؤلية البيئيية سي
 .عددةمتال

من البيئي ستعالمات إلى تنمية وعى المواطن باستراتيجية األتيدف الييئة العامة لال -
لتنمييية المسيييؤلية البيئيييية ليييدي متخيييذ القيييرار ومشيياركتو الفعالييية فيييى بنييياء مجتمعيييو فيييى 

 .ين مصر والعالم الخارجيولتعميق أواصر الصداقة والعالقات الوثيقة ب، الداخل 
ميين البيئييي لتنمييية المسييؤلية تقييديم المعمومييات وجمييع المعمومييات عيين اسييتراتيجية األ  -

وعبير أكثير مين نصيف قيرن  ،البيئية لدي متخذ القرار وتصحيحيا فى حال المغالطة
 وتحسين صورة مصر البيئية في الخارج. كانت الييئة بمثابة ذاكرة الوطن
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فيييي اليييداخل والخيييارج واليييدافع عنييييا  التنمويييية المصييياحبة لمبيئيييةخدمييية قضيييايا اليييوطن  -
 .ةيلتنمية المسؤلية البيئ أمام الرأى العام الدولى والترويج ليا

من مجاالت عمل الهيئة العامة لالستعالمات لالستراتيجية المقترحة لأل -اثالثً 
 :البيئي

التعييييرف عمييييى موقييييف الييييرأي العييييام المحمييييي والعييييالمي تجيييياه االسييييتراتيجية الخاصيييية   -
حيداث التيي تييم والقضيايا واأل من البيئي لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخذ القيرارباأل

 .الدولة
ميين البيئييي وتنمييية المسييؤلية البيئييية لييدي توعييية وتنييوير الييرأي العييام باسييتراتيجية األ  -

 .ام وسائل االتصال المباشرمتخذ القرار باستخد
ة لييدي يييميين البيئييي وتنمييية المسييؤلية البيئتنييوير الييرأي العييام العييالمي باسييتراتيجية األ -

وذلييك بالتعيياون مييع كافيية األجيييزة المعنييية  ، مختمييف الوسييائل متخييذ القييرار باسييتخدام
 وأجيزة الدولة بالخارج. بالدولة

من البيئيييي وتنميييية اسيييتراتيجيةاألتنظييييم الحصيييول عميييى المعموميييات البيئيييية المتعمقييية ب -
 .المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار التي تيم الرأي العام في الداخل والخارج

ميين البيئييي وتنمييية المسييؤلية البيئييية عيين اسييتراتيجية األ تجميييع وتصيينيف المعمومييات -
بالغ لمجيات المعنية بما يسمح بتخطيط ورسم سياسة  يا لدي متخذ القراروتحميميا وا 

مين البيئيي لتنميية المسييؤلية البيئيية فيي اليرأي العييام سياس اتجاىييات األأعيالم عميى اإل
 .المحمي والعالمى

 وحدات عمل الهيئة : -ارابعً 

 .سة الييئةرئا -
 .عالم خارجيإقطاع  -
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 .داخمي عالمإقطاع  -
 .قطاع معمومات -
 قطاع خدمات مركزية -

 لمهيئة العامة لالستعالمات:هداف االستراتيجية المقترحة لالمن البيئي األ -ا خامسً 

من استراتيجية األ عالمية والسياسية لتعظيم دورعمل البحوث والدراسات اإل -
 .لدي متخذ القرار البيئي لتنمية المسؤلية البيئية

من البيئي لتنمية المسؤلية تجييز وعمل بنك معمومات لتفعيل استراتيجية األ -
 .البيئية لمتخذ القرار

لتنمية  من البيئياالنترنت لتوثيق استراتيجية األاستخدام ي و التوثيق الميكرو فميم -
 المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار.

من البيئي لتنمية ألا تجميع المعمومات العامة الخاصة بموضوعات استراتيجية -
 .المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار

والتواصل مع تسجيل الصحفيين المشتغمين وتحت التمرين وتحديد االشتراكات  -
من البيئي لتنمية المسؤلية المؤسسات الصحفية لبيان االستراتيجية الخاصة باأل

 .البيئية لدي متخذ القرار
عالمي الدولي لمتناول اإل التحرير والترجمة والنشرات العاجمة والميزر -

 لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار. من البيئيالستراتيجية األ
من البيئي لتنمية لمعظم لغات العالم لموضوعات استراتيجية األ الترجمة العامة -

 .المسؤلية البيئة لدي متخذ القرار
  



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 444 

داء الرئيسية لمخطة االستراتيجية لمهيئة العامة لالستعالمات مؤشرات األ -اسادسً  
 من البيئي لأل

البيئيية ليدي من البيئي لتنمية المسيؤلية األ استراتيجية داءيساعد قياس األ -الرقابة: -
متخذ القرار فيي تقمييل االنحرافيات التيي تحيدث أثنياء العميل وتنميية المسيؤلية البيئيية 

 .لدي متحذ القرار
داء اسييتراتيجية وتحديييد التحسييينات أل،  داء العمييل البيئيييألقييياس  -: التقــيم الــذاتي -

 طييار تنمييية المسييؤلية البيئييية لييدي متخييذإمتكامميية المطمييوب تنفيييذىا فييي  ميين بيئيييأ
 .والتوعية لذلك القرار

سيموب العميل طبقيا السيتراتيجية الحفياظ عميي أيستخدم لتحدييد  -:التحسن المستمر -
وتنميييية روح التنيييافس لتنميييية المسيييؤلية ، مصيييادر العييييوب  وتالفيييي، مييين البيئيييي األ

ومنيييع  مييين خيييالل اتجاىيييات العميييل والحفييياظ عميييي البيئييية ،ليييدي متخيييذ القيييرار البيئيييية
ن يكفيياءة وفعالييية العمييل داخييل الييئيية العاميية لالسييتعالمات وتحسييخطيياء وتحديييد األ

  .فرص العمل البيئي
داء عمل بيئي وفقا أال توجد مرجعية بيئية لمتاكد من  بدون القياس -: دارةتقييم اإل -

ىيدافيا أن الييئية تحقيق أكيد مين ألتايمكين  وبيذة طريقية، من البيئي الستراتيجية األ
موحييدة وتحقييق  ميين بيئييي وفقييا لقياسييات بيئيييةأراتيجية ميين خييالل اتبيياع ميينيج واسييت

عمييل معييدل  ولييذلك البييد ميين ؛ ن الييئيية تعمييل بكفيياءةأو ، ىييدافيا القيميية المضييافة أل
مييين البيئيييي وتنميييية المسيييؤلية داء البيئيييي لتحقييييق اسيييتراتيجية األقيييياس مؤشيييرات األ

 -النوعيييية  المؤشيييرات – حصيييائيةإلالمؤشيييرات الكميييية ا)البيئيييية ليييدي متخيييذ القيييرار 
 .مستوي جودة(
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من البيئي لمهيئة العامة ال ايات االستراتيجية لمخطة االستراتيجية لدور األ
 لالستعالمات لتنمية المسؤلية البيئيةلدي متخد القرار.

  -التحميل االستراتيجي الراهن:

ميين متدربيية عمييي العمييل وبعييد التييدريب عمييي االسييتراتيجية الجديييدة لألالمــوارد البشــرية  
عميييال المينيييية ودورات تنميييية المسيييؤلية البيئيييية ليييدي متخيييذ القيييرار و تنفييييذ األ ئييييالبي

وتعييويض اليينقص بعييد خييروج  ،عالييية ميين خييالل االسييتمرار فييي التييدريبءوالفنييية بكفا
 .الييئة العامة لالستعالمات هالمعاشات بما ترا

كييئية  ة لالستعالماتعامالمخصصة حاليا من قبل الدولة لمييئ ة الالموارد المالية  – 
مييين والتطيييور الميييالي لجمييييع قطاعيييات الييئييية لمتيييدريب عميييي اسيييتراتيجية األ، خدميييية 

عمال المينيية والفنيية سيواء فيي البيئي وتنمية المسؤلية البيئية لمتخذ القرار لمقيام باأل
صييدرات والييدوريات يضييا اإلأو ، داخييل جميورييية مصيير العربييية او خييارج الجميورييية 

 .ئة العامة لالستعالماتوموقع اليي

نشطة لالستراتيجية الجدييدة لمييئةالعامة لالستعالمات لتنفيذ جميع األ الموار المادية– 
واليييدورات البيئيييية وتنميييية المسيييؤلية البيئيييية ليييدي متخيييذ القيييرار لجمييييع  مييين البيئييييلأل

 –بجميييع تخصصيياتة وموقييع الييئيية  القطاعييات ورئاسيية الييئيية و قطيياع المعمومييات
عيييالم اليييداخمي وقطييياع اإل– وبجمييييع تخصصييياتة وفروعييي عيييالم الخيييارجياإل وقطييياع

 .ووفروع ووقطاع الخدمات المركزية بجميع تخصصات -ووفروع وبجميع تخصصات

و خيارج الييئية العامية أسموب التيدريب داخيل المتاحة الحالية ألالموارد المعموماتية  – 
من البيئي والتنمية عمماء األو بواسطة ألالستعالمات سواء في المراكز المتخصصة 

لمتييدريب عمييي االسييتراتيجية الجديييدة  البيئييية وتنمييية المسييؤلية البيئييية لمتخييذي القييرار
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ميين البيئييي ودورات تنمييية المسييؤلية البيئيية لمتخييذي القييرار لتييدريب جميييع العيياممين لأل
 .عالمية والفنية وكافة التخصصاتفي جميع التخصصات اإل

طييير القانونييييية المتاحيييية التييييي تتيييييح العمييييل لنشيييير األالقانونيــــة المــــوارد التشــــريعية و  –
من البيئييي وتنمييية المسييؤلية البيئييية لييدي متخييذ القييرار فييي االسييتراتيجية الخاصيية بيياأل

سيييموب قيييانوني لصيييالح العميييل المينيييي والفنيييي مييين خيييالل دور الييئييية العامييية أيسييير ب
و العميل أفي الداخل عالمي رسمي لمدولة سواء العمل إلالستعالمات كجياز ومنبر 

صيدرات واليدوريات لمييئية العامية و اإلأو مين خيالل النشير عميي الموقيع أفي الخارج 
 .لالستعالمات

لمتيدريب عميي كيل ميا ىيو جدييد والتنسييق  النشط والجيد المستمر  التخطيط والتنظيم – 
تييييدريب عمييييي شييييرح مالجيييييد مييييع الجامعييييات و المعاىييييد والكميييييات والمراكييييز البحثييييية ل

ميين البيئييي لتنمييية المسييؤلية البيئييية لييدي متخييذ القييرار لتنمييية الميييارات اسييتراتيجية األ
عالمييييية والتوعوييييية لصييييقل ميييييارة العيييياممين فييييي الييئيييية العاميييية دارييييية واإلالفنييييية واإل

من البيئي وتنمية المسؤليةالبيئية لدي مكانية نشر وعي استراتجية األلالستعالمات إل
  .االت عمل الييئةمتخذ القرار في جميع مج

 الدور والرسالة :

 رئيس مجمس اإلدارة )رئيس الهيئة( : 

يتولى إدارة الييئة وتصريف شئونيا وتمثييل الييئية فيي اليداخل والخيارج، ويتبيع 
يتكون من إدارة مركزية تضم ست إدارات عامة )الشئون القانونيية،  ارئيس الييئة، مكتبً 

األميييين، المكتييييب الفنييييي، المركزالصييييحفى، التخطيييييط والمتابعيييية، التنظيييييم واإلدارة( ذلييييك 
 .باإلضافة إلى إدارة التفتيش
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 :  المكتب الفني

ال يقتصيير دور المكتييب الفنييي فييي الوقييت الييراىن عمييى مجييرد المراجعيية الفنييية 
عداد ا لمذكرات لما يعرض من مواد إعالمية من مختمف قطاعات الييئة، بيل يشيارك وا 

عييداد إصييدارات الييئيية المتنوعيية )تقييارير، أبحيياث،  أعضيياء المكتييب الفنييي فييي تييأليف وا 
.. الخ(، ويقيوم المكتيب بتقيديم المقترحيات الممكنية والضيرورية .دراسات، كتب، مجالت

وتطيييييوره بحييييييث يصيييييل المنيييييتج اإلعالميييييي إليييييى والقابمييييية لمتنفييييييذ، والتيييييي تيييييدعم العميييييل 
 المستفيدين في أفضل صورة.

 المركز الصحفى لممراسمين األجانب : 

إن الميميية الرئيسييية التييي يضييمع بيييا المركزالصييحفى لممراسييمين األجانييب ىييي  
 اعتماد وتنظيم عمل المراسمين والصحفيين األجانب.

ميين المقيمين والزائيرين يتعامل المركز الصحفي مع آالف الصحفيين واإلعال 
من البيئيي لتنميية وأقالم العالم لبيان استراتيجية األ،وآذان ،سنويا والذين يحممون عيون 

و لنقيل الصيورة المصيرية إليى العيالم الخيارجي بكافية  المسؤلية البيئيية ليدي متخيذ القيرار
 .معطياتيا

الرئيسيي  يوجد عدة مراكز صحفية عمى مستوى الدولة، منييا المركيز الصيحفي
بمبنييى اتحيياد اإلذاعيية والتميفزيون،وفروعييو فييي مطييار القيياىرة الييدولي، الجييوازات بمجمييع 

 وبمنفذ رفح البرى. ،العريشو اإلسكندرية، و األقصر، و ’ التحرير

 مركز القاهرة الدولى لإلعالم : 

مركز القاىرة الدولي لإلعالم، ىو مركيز إعالميي يقيوم بمجموعية مين المييام،  
واستضييافة ووسييائل اإلعييالم الدولييية والمراسييمين ،د المييؤتمرات اإلعالمييية ميين أىميييا عقيي
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والصحفيين األجانب المقيمين والزائرين، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم المحميية لمتوعيية 
 .من البيئي لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخذ القراراستراتيجية األب

لتمكينيو مين أداء  9101بدايية عيام تم إنشاء مركز القاىرة الدولي لإلعالم فيي 
ىيييذا اليييدور، بالشيييكل الالئيييق، و يقيييوم المركيييز بتقيييديم تقيييارير يوميييية تتضيييمن معموميييات 

مين البيئييي لتنمييية المسييؤلية البيئييية لييدي رسيمية لممراسييمين األجانييب لبيييان اسييتراتيجية األ
 .متخذ القرار

 قطــاع المعمومات : 

 بالخارج نشأة وتطور المكاتب اإلعالمية - أواًل 

مكاتيييييب اإلعيييييالم الخيييييارجي ىيييييي جيييييزء أساسيييييي مييييين مكونيييييات الييئييييية العامييييية 
مصمحة االستعالمات"، وعمى مدى  تحت اسم " 0954لالستعالمات منذ إنشائيا عام 

ىذه السنين قامت مكاتب اإلعالم الخارجى بأدوار شتى كأداة من أدوات تنفيذ السياسية 
سييمت عميى نحيو حييوي فيى أمن خالل "الدبموماسية اإلعالميية"، و  ،الخارجية المصرية

وبناء صورة إعالمية لمصر في الخارج لدعم مكانية ،التأثير عمى الرأي العام الخارجي 
 مصر وسياساتيا ومواقفيا ومصالحيا الوطنية.

 من السمات هي: اتسم أداء مكاتب اإلعالم الخارجي منذ إنشائها حتى اآلن بعدد

 ولويييييات العمييييل الييييوطنى الييييداخمى والخييييارجى لمصيييير: فقامييييت مكاتييييب مواكبيييية أ
. .وسياسات مصير بعيد الثيورة 0959اإلعالم الخارجى بشرح أىداف ثورة يوليو 

. .0956ثم شيرح عدالية الموقيف المصيرى وفضيح أىيداف العيدوان الثالثيى عيام 
ى . ثييم حشييد الييرأ.ثييم مواكبيية التحييوالت الداخمييية الكبييرى فييى مصيير فييى السييتينيات
 . وصييواًل .0967العييام العييالمى لمسيياندة حييق مصيير فييى إزاليية آثييار عييدوان عييام 
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عيييام  إليييى دور الدبموماسيييية اإلعالميييية الكبيييير خيييالل حيييرب التحريييير فيييى أكتيييوبر
0973. 

 دافعت المكاتب اإلعالمية عن حق مصير فيى خييار التسيوية .وفى السبعينيات .
جيييييود مصيييير فييييى  . وسيييياندت.. وواجيييييت حمييييالت إعالمييييية مضييييادة.السياسييييية

 .قتصادى والتنموى إلى جانب مصرالتنمية وحشد الدعم اال

 تطييور أداء المكاتييب اإلعالمييية بشييكل نييوعى لتيييتم ببنيياء .وفييى المراحييل التالييية .
صورة إيجابية لمصر عمى أسيس عمميية لتيوفير منياخ إعالميى لشيرح اسيتراتيجية 

ييييروج  ا ،ودول ييي اإقميم ييي مييين البيئيييي لتنميييية المسيييؤلية البيئيييية ليييدي متخيييذ القيييراراأل
 والبيئية. لمسياحة والبيئة إلى مصر واالستثمار فييا ويحفظ مكانة مصر الثقافية

 عالم الخارجيدور مكاتب اإل -ثانيا

 تقوم مكاتب اإلعالم الخارجى حاليا بعدد من األدوار من أىميا:

  والمرئيية متابعة صورة مصر فيى وسيائل إعيالم دولية المقير المقيروءة والمسيموعة
. وتزوييييد مراكيييز صييينع القيييرار فيييى .لكترونيييية وتحمييييل مضيييمون ىيييذه الصيييورةإلاو 

مصر بمكونات الصورة اإلجمالية والتفصيمية لمصر فى اإلعالم الخارجي بشأن 
ميين البيئييي لتنمييية المسييؤلية البيئييية لييدي متخييذ القييرار كييل مييايخص اسييتراتيجية األ

 ألحداث والتطورات والمواقف المصرية.وا

 ع الخطط وتنفيذىا مين أجيل الحفياظ عميى صيورة إيجابيية لمصير فيى وسيائل وض
ميين البيئييي لتنمييية اسييتراتيجية األ وتعظيييم،اإلعييالم واالتصييال فييى الييدول األخييرى 

وتصحيح أية مغالطات أو مفياىيم  ،المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار الجيد منيا
 .سمبية عن مصر وسياساتيا
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  الشخصييييية واإلنسييييانية ميييييع كييييل مكونييييات األوسييييياط بنيييياء شييييبكة ميييين العالقيييييات
لتزوييدىم بمعموميات صيحيحة ومتجيددة عين  ،اإلعالمية والثقافية فى دولية المقير

كيل ميا يتعميق و من البيئي لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخيذ القيرار استراتيجية األ
 بمصر واكتساب ثقتيم وتأييدىم لمسياسات المصرية.

 ر ميييع أوسييياط اليييرأي العيييام بكيييل أنواعيييو: المتخصيييص التفاعيييل واالتصيييال المباشييي
 (ميييين مثقفييييين ومبييييدعين وفنيييييانين)وقييييادة اليييييرأي  (كمراكييييز البحييييوث والدراسييييات)

 والشخصيييات االجتماعييية والدينييية والسياسييية ورجييال األعمييال وغيييرىم.. وصييواًل 
إليييى اليييرأي العيييام الشيييعبي مثيييل طمبييية الميييدارس والجامعيييات والتجمعيييات الشيييبابية 

قاميييية والجمعيييييا ت األىمييييية والمؤسسييييات الثقافية..والنشيييير فييييى وسييييائل اإلعييييالم وا 
لقياء المحاضيرات مين البيئيي اسيتراتيجية األ ذليك لبنياء صيورة عين .كيل.الندوات وا 

مصير ذات أبعياد سياسيية واقتصيادية ف ،لتنمية المسؤلية البيئيية ليدي متخيذ القيرار
 وسياحية وثقافية جيدة.

 يييية فيييى دولييية المقييير مييين خيييالل وسيييائل اإلعيييالم متابعييية وتحمييييل التطيييورات الداخم
الشخصيييييية المباشيييييرة وتيييييأثير ىيييييذه التطيييييورات عميييييى مصيييييالح مصييييير  والمصيييييادر

فعييال األوردود  الوطنيية.. وتزويييد مراكييز صيينع القييرار فيى مصيير بيييذه التحميييالت
وبييييان  مييين البيئييي لتنميييية المسيييؤلية البيئيييية لييدي متخيييذ القيييراراسيييتراتيجية األ عيين

 دائم.نتائجيا بشكل 

  تعزيييز التواصييل اإلعالمييي بييين مصيير ودوليية المقيير ميين خييالل تشييجيع وتسييييل
والمثقفين إلى مصر.. وتسيييل ميمية اإلعالمييين المصيريين  زيارات اإلعالميين

إلى دولة المقر.. وعقد بروتوكوالت تعاون إعالمي بين المؤسسات المتناظرة فى 
 .المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار من البيئي لتنميةالدولتين لشرح استراتيجية األ
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  وربطييم بحقيقية، التفاعل والتواصل المباشر ميع الجالييات المصيرية فيى الخيارج 
ميا يجيرى فيى و من البيئي لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخيذ القيرار استراتيجية األ

وتزويييدىم بييالمواد اإلعالمييية ، الييوطن وشييرح السياسييات والمواقييف المصييرية ليييم 
 رائيم وتطمعاتيم إلى المسئولين فى مصر.آ. والتعريف بأنشطتيم ونقل .قافيةوالث

  التواصييل مييع الجمعيييات األىمييية والشييعبية وتشييجيع إقاميية جمعيييات الصييداقة مييع
ميين شييرح اسييتراتيجية األو مصيير وتعزيييز العالقييات الشييعبية بييين البمييدين لمتعريييف 

 .البيئي لتنمية المسؤلية البيئية لدي متخذ القرار

  االضطالع بالشق اإلعالمي في عمل البعثات الدبموماسية في الخيارج بالتنسييق
 مع سفراء مصر.

  تقيييديم الخيييدمات اإلعالميييية لموفيييود الرسيييمية والبرلمانيييية والشيييعبية المصيييرية التيييي
وتسييييل ميميية اإلعالميييين المصييريين والمييرافقين ليييذه الوفييود  ،تييزور دول المقيير

من البيئي لتنميية المسيؤلية البيئيية ليدي متخيذ األ لمشرح والتعرف عمي استراتيجية
 .القرار

  مييين البيئيييي لتنميييية المسيييؤلية البيئيييية ليييدي متخيييذ التيييرويج و شيييرح اسيييتراتيجية األ
والتييرويج لمنتجاتيييا فييي  ، واالسييتثمار فييييا ،تشييجيع السييياحة إلييي مصييرلالقييرار 

 ووسائل إعالم الدول األخري.
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 :التوصيات

 باالتي:يوصي الباحثون 

كميييا  ،ضييرورة العمييل عمييى زيييادة اإلىتمييام بتغطييية وتنيياول أبعيياد األميين البيئييي -0
و  ،مييين خيييالل زييييادة التغطيييية لميييا يخيييص موضيييوعات األمييين البيئيييي المختمفييية

نوعيا من خالل التغطية الشاممة و التفسيرية التي ال تقف عند الطابع الخبري 
ركييييز عمييييى األبعيييياد اإلنسييييانية إنمييييا تمتييييد لت ،أو التغطييييية التسييييجيمية ،المباشيييير

 والتناول الشامل لظواىر مرتبطة باألمن البيئي وأسبابيا وسبل حميا.
دعوة مواقع الدراسة إلى التغطيية الشيمولية لموضيوعات األمين البيئيي المختمفية  -9

لمييا ليييذه الموضييوعات ميين أىمييية تسييتوجب بالضييرورة  ،وعييدم إغفييال أي منيييا
 تناوليا.

حصيييائي فيييي تقيييديم مضيييمون أبعييياد بين اإلنشيييائي واإلىتميييام باألسيييمو زييييادة اال -3
 قتصار عمى أسموب سرد المعمومات.وعدم اال ،األمن البيئي

 :مقترحات

 المعالجة اإلخبارية لمتغيرات المناخية في القنوات األجنبية الموجية بالمغة العربية. -

 
  



 الباحث/ هشام عبدالخالق سعد               لمهيئة العامة لالستعالمات لدور األمن البيئي مقترحة خطة استراتيجية 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 444 

 لمراجع المصادر وا
مقترحة في تنمية بعض المفاىيم البيئية والوعي لكترونية إفعالية صحيفة  ( :2242أحمد السيد ) .0

المؤتمر العممي السنوي العربي الرابع لكمية  (،عدادية )دراسة ميدانيةالبيئي لدى طالب المرحمة اإل
 التربية النوعية جامعة المنصورة.

"األمن البيئي في المنطقة العربية " المؤتمر العربي السادس لإلدارة  ( :2224شهيرة حسن ) .9
شرم  ،المنظمة العربية لمتنمية ،يئية بعنوان : التنمية البشرية و آثارىا عمى التنمية المستدامةالب

 .355ص  ،الشيخ، مصر

« (: المفاىيم األمنية في مجال األمن الغذائي في مجال الغذائي 9118صديق الطيب منير ) .3
جامعة نايف العربية   1وث الندوة العممية قيم الحماية في المناىج األمنية مركز الدراسات والبح

 .األمنية الرياض

(: أبعاد مفيوم األمن البيئي والتنمية المستدامة في التشريع 9108صالح الدين دكداك وآخرون ) .4
 ، المغرب.68الجزائري والمواثيق الدولية، مجمة الفقو والقانون، العدد 

مركز جيل البحث  ،مجمة جيل حقوق اإلنسان ،األمن البيئي( :2244فايزة القاصدي ) .5
 الجزائر.،العممي

مجمة كمية  ،األمن البيئي وتفسير الصراع الدولي : مدخل تحميمي(:2244محمد سالمان) .6
 .88ص ،جامعة القاىرة ،االقتصاد و العموم السياسية

7. Allenby B.R.(2000)"Environmental Security; Concept and Implementation", 

InternationalPolitical Science Review, 21:5-21. 

8. Colonel W. Chirs King (2000): "Understanding International Environmental 

Security: A strategic Miliarity Perspective" Georgia Army Environmental 

Policy Institute, p.15. 

9. Da Nang, Viet Nam “Environmental Security: Dimensions and 

Priorities”,54th GEF Council Meeting, 2018. 
10. Dabelko,G.D (1996) : " Environmental Security: Issues of Concept and 

Redefination" Environment and Security. 1(1): 23:49. 

11. Elizabeth L. Chalecki, " Environmental Security: A case study of climate 

Change" Politic Institute for studies in Development, Environment and 

security, p2 Assecced 17/10/2018, 



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 444 

12. Gleditsch N.P (2001) "Environmental Change: Security and Conflict". In: 

C.A.Crocker(ed). Turblentpeace : The challenge of managing international 

Conflict.Washington: U.S. Institute of peace, pp.53-55. 

13. Hans Brauch(2011)  :  The Environmental Dimension of Human 

Security:Freedom from Hazard Impacts 
14. Simon Dalby “Climate Change: New Dimensions of Environmental Security” 

Pages 34-43, Published online: 27 June 2013, The RUSI Journal, volume 

158, 2013-issue3  





Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 71 January 2022

Forty-eighth year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


