بناء استراتيجية للتوعية البيئية يف مصر
دراسة حالة  :قطاع املوارد املائية والري

د .أمين بطيشه

م .نادية عبد السالم عشرة**

*

ملخص:
صون املوارد املائية وترشيد استخدامها واحملافظة عليها من التلوث يعد من أبرز األهداف اإلستراتيجية لوزارة املوارد املائية والري يف مصر .وتستتهدف
هذه الدراسة بناء استراتيجية قطاعية للتوعية البيئية لقطاع املوارد املائية والري يف مصر لتعظيم املردود البيئى واالقتصادى والفىن للموارد املائية ولتحقيق
االلتزام البيئى ،وذلك من خالل عدة حماور هى تطبيق تقنيات التوعية البيئية من خالل املسامهة ىف توفري مصادر املعلومات واملعرفة البيئية السليمة (خربات

استشارية ،برامج تدريبية ،ندوات توعية بيئية .)... ،ويتم يف هذا البحث عرض االستراتيجية الوطنية التوعية البيئية يف قطاع املوارد املائية والتري الت

هتدف إلىاالسهام يف حتقيق التنمية املستدامة .وقد استند يف بنائها على دراسة واقع البيئة من حيث مواطن القوة فيها واملعوقات ال تواجهها .وقد حتدد
لبناء هذه االستراتيجية عشر مراحل بداءا من حتديد األهداف ،وحىت اجلدول الزمين ،ودعت االستراتيجية الوطنية املؤسسات املعنية لتوجيه جماالت عملها

حنو أولويات حتقيق أهدافها ،واقترحت جمموعة من املشاريع الريادية املمكن تنفيذها لتحقيق التنمية املستدامة ،واقترحت كذلك منوذجا هلذه الغاية .ولقتد
بنيت االستراتيجية اعتمادا على دراسة متفحصة لواقع التوعية البيئية وحتليال دقيقا لذلك الواقع  .حيث تعد املشاركة اجملتمعية هت املتدخل الصتحي

واملالئم لصون املوارد املائية .وتعرض الورقة أيضا بعضا من األنشطة املنفذة يف إطار هذه االستراتيجية ،ويف ختام الورقة البحثية مت عترض الستتنتاجات
وتوصيات الدراسة.

 -1املقدمة

تكاد مشكلة سوء استخدام املوارد الطبيعية ،تكون كربى املشكالت ال يواجهها عاملنا املعاصر وال محلت العديد من
املهتمني يف الشؤون البيئية على رصد ظواهر هذه املشكلة وتقييم أبعادها ،وحتليل انعكاساهتا علتى إمكانتات النمتو
املتواصل ،يف ضوء ارتباط البيئة البشرية بالسياسات ال تعتمدها الدول حلماية مواردها ،وترشيد استخداماهتا ،ومعاجلة

التدهور الذي حيدد قدرهتا على التجدد والبقاء .وقد أخذ الوع بأبعاد هذه املشكلة ينتشر بني املتثقفني ،واتضتحت
احلاجة إىل توفري املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية الالزمة لبيان األساليب الواجب اختاذها للمحافظة على ثتروات

هذه االرض وبدأت قضايا البيئة تأخذ اهتماما واسعا ،كما أن تلبية حاجات اجملتمعات احلاضرة من املوارد جيتب أن ال
يضر بقدرات األجيال القادمة يف احلصول على حاجاهتا.

ويواجه مصر حتديات بيئية ترجع إىل حمدودية املوارد ،وخاصة املاء وارتفاع معدل منو السكان ،وعدم تفعيل التشريعات،

وغياب الوع الكايف على مستوى الفرد ومتخذ القرار بأمهية التوعية كأسلوب لترشيد استهالك املوارد ،ووضع اجلمهور
أمام مسئولياته يف التعامل مع بيئته لتحقيق تنمية مستدامة .وتشكل جماالت التوعية البيئية ركنا أساسيا من أركان طتر

محاية البيئة واحملافظة عليها ،لذا جاءت هذه االستراتيجية لتؤكد على أمهية هذه اجملاالت ،وبيان مدى قتدراهتا احلاليتة،

وتوظيف اخلربات املكتسبة فيها يف تطوير اجتاهات وقيم ومعارف تساعد على حتقيق تنمية مستدامة يف مصر.

_________________

* باحث – رئيس قسم حبوث التوعية البيئية – معهد البحوث البيئية والتغريات املناخية – املركز القومى لبحوث املياه – مصر

** باحث – مسئولة النوع االجتماع مبشروع إدارة وحتسني نوعية املياه  -معهد حبوث النيل – املركز القومى لبحوث املياه – مصر

 - 2أسس بناء االستراتيجية

استند يف بناء هذه االستراتيجية على جمموعة من األسس واملنطلقات اهلندسية والفنية واحلضتارية ،وعلتى التجتارب

واخلربات املكتسبة يف جماالت التوعية البيئية حمليا وعامليا ،واملرتبطة بالتنمية املستدامة وه على النحو التايل -:

-1التوعية البيئية ليست حديثة العهد ،وأكدت احلضارة والثقافة العربية واإلسالمية على أمهية محايتة البيئتة بكافتة

عناصرها .محاية البيئة واحملافظة عليها أكدهتا القيم الدينية واالجتماعية واألخالقية للمجتمع املصري بكافة شرائحه.

 -2القضايا البيئية واملائية يف مصر تتصف كغريها من الدول بالتعقيد نظرا لتعدد مسبباهتا ،ومشولية آثارها ،واختتالف
مواقع حدوثها ،وتعدد اجلهات ال تتعامل معها ،لذا فان هناك حاجة لتنسيق كافة اجلهود اهلندسية واإلعالمية والفنية.

 -3احلاجة إىل تطوير معرفة بيئية لدى املواطن املصري ،لتجعله قادرا على االنسجام مع البيئة ،ولتستمر متدى حياتته
وتشمل برامج التعليم والتدريب واإلعالم والتوعية.

-4وجود منظومة من األفكار الواجب أخذها بعني االعتبار عند إعداد استراتيجيات للبيئة تشمل التنمية املستدامة.

 -5موارد البيئة يف مصر حمدودة و خاصة ما يتعلق باملياه وه حق لكل مواطن ،وهو مسؤول عن محايتها وستالمتها،
ومن اجل ذلك فال بد من تطوير الوع البيئ لديه للتعامل معها حبكمة ورشاد.

-6البناء على اجلهود السابقة يف جمال التوعية البيئية والتكامل مع القائم منها ضرورة أساسية جيتب أن تؤختذ بعتني
االعتبار يف تصميم االستراتيجية.

 -3األهداف العامة لالستراتيجية

تعرف االستراتيجية بأهنا جمموعة إجراءات عملية ،يتوقع عند تطبيقها أن تعزز القيم واملعتارف والقتدرات املؤسستية

وتطورها ،لغايات حتقيق أهداف حمددة ،ولتحسني النظام البيئ واحملافظة عليه .وجت ء احلاجة إىل هذه االستراتيجية كأداة
للمساعدة يف تبادل املعلومات البيئية ونقلها ،ولتطوير القيم السائدة ،ولفهم القضايا البيئية احمليطة بعامة الناس.

وبالتحديد هتدف هذه االستراتيجية إىل حتقيق ما يل -:

 .1حتميل صانع القرار والفنيني املختصني بالبيئة  ،احملافظة على املصادر الطبيعية واحلد من استنزافها فنيا وتشريعيا .

 .2تعزيز املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم املرتبطة جبمال البيئة ،واحملافظة على املصادر الطبيعيتة واستتخدامها
لتحقيق التنمية املستدامة.

 .3تكوين تصور واض لدى الفئات املستهدفة ،وتأهيلهم حول تقييم اإلجراءات والربامج املتصلة حبماية البيئة.

 .4تكوين عالقات بني املؤسسات املهتمة باألمور البيئية ،لغايات تبادل املعلومات وحتديثها وحتقيق محاية افضل للبيئة.
 .5تعريف الفئات املستهدفة بأمهية التعاون اإلقليم والدويل يف محاية البيئة.

 .6اعتماد التوعية البيئية كمنهج عمل مدروس واستخدامها بصورة فاعلة للمشاركة يف مواجهة التحتديات البيئيتة.

والتركيز على القطاعات ذات القدرة على التأثري ،وال متتلك مهارات االتصال والتعلتيم كتاملرأة واإلعالمتيني

والصحفيني .

 .7زيادة درجة الوع البيئ من خالل محل األفراد والفئات االجتماعية ،على تطوير معارفهم املتعلقة بالواقع البيئت
املصري ،وتنمية روح املبادرة واحلس البيئ عند املواطن .

 .8تأهيل الكوادر البشرية يف جمال التوعية البيئية وبناء القدرات املؤسسية ،وحتديد اإلمكانات الوطنية والتكامل معها .
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 .4بناء االستراتيجية والتوعية البيئية
 1-4التصميم املقترح

يعتمد تصميم االستراتيجية بشكل عام على اختاذ قرارات منطقية حول القضية البيئية املطروحة  ،إضافة إىل اإلمكانتات

املتاحة من أ جل الوصول إىل األهداف احملددة ،كما تعتمد على اختيار الطاقات البشرية يف كل مرحلة من املراحتل مبتا

يتناسب وطبيعة املرحلة .ومن املعلوم أن وسائل االتصال قادرة على حتقيق ثالثة مستويات من التأثري ه التأثري املعتريف,

التأثري االجتاه العاطف  ,والتأثري السلوك  .وميكن حتديد مراحل بناء االستراتيجية على النحو التايل:
حتديد األهداف

يف اجملال البيئ يتطلب حتديد األهداف جتميع معلومات عن الوضع البيئ مبختلف جوانبه ،حتديد عناصر القضية موضع

االهتمام ،حتديد التفاصيل املتعلقة باجلوانب املختلفة للمشكلة ،وضع أهداف واضحة حمددة قابلة للقياس.كما جيب حتديد
اجلمهور املستهدف الذي يؤثر ويتأثر بالقضية املعنية ،يتكون اجلمهور املستهدف عادة من األفراد الذين توجه هلم الرسائل
اإلعالمية والتعليمية والفكرية من اجل تغيري سلوكياهتم ،ويتطلب حتديد اجلمهور ،معرفة خصائصه العامة ومنها الثقافتة

واملستوى االجتماع واملهين .كما جيب حتديد التغيري املطلوب يف سلوك الفئات املستهدفة.
حتديد العوامل احمليطة

تساعد عملية حتديد و حتليل العوامل احمليطة املتصلة خبلفيات اجلمهور املستهدف ،يف رصد املشكالت والظتروف غتري
املتوقعة جملريات ،ونشاطات وفعاليات االستراتيجية على أرض الواقع ،كما تساهم يف حتديد وتقييم درجة االختالف بني

التوقعات والواقع.

حتديد األنشطة اإلعالمية

تعد عملية حتديد األنشطة اإلعالمية ،عملية فنية ادارية ترتبط بالبعد اإلبداع واالبتكار الفين ،وه ترتبط ارتباطا مباشرا
وحامسا بطبيعة األهداف املرسومة.لذا فإ ن فعاليات وأنشطة االستراتيجية جيب أن تأخذ شكل املتزيج متن النشتاطات

املختلطة من عمليات فنية و إعالمية ومن هنا فإن جيب حتديد املناهج ال ستتبع وفقا لطبيعة املشكالت ال مت رصدها من
خالل دراسات حتليل املوقف ودراسات اجلمهور.

حتديد ركائز املضمون الفين اإلعالم

حتديد األفكار الرئيسة ال سترتكز عليها النشاطات اإلعالمية  ،وال متثل احملاور األساسية ال تساعد يف حتديد األفكار

ال تقوم عليها الرسائل ،وميكن أن تساعد األسئلة التالية يف حتديد ركائز املضمون وإعداد الرستائل مثتل متا هت

االعتقادات والسلوكيات املطلوب تغيريها بالنسبة لكل فئة من فئات اجلمهور؟ وما ه األفكار ال جيب أن تصل لكل

فئة من فئات اجلمهور؟ وما هو نوع التغيري املطلوب (معريف ،اجتاه  ،سلوك )؟
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خليط القنوات األكثر مالءمة

القاعدة املتبعة يف اختيار القنوات املالئمة ،ترتكز حول معرفة عادات اجلمهور وخصائصه املختلفتة وطبيعتة األفكتار

والرسائل املوجهة إليه ،وميكن القول بأن أفضل األساليب لتحديد القنوات املناسبة يتطلب معرفة األمور التالية الكيفيتة

ال يبحث اجلمهور من خالهلا عن املعلومات واإلرشادات ،مصادر املعلومات ال تتمتع مبصداقية عالية وميكن الوصول

إليها بسهولة ،وأي القنوات تستخدم بني فئات معينة ودرجة تأثريها؟ أي القنوات تقدم أو ميكن أن تقدم رسائل متعلقتة
باملوضوع ضمن براجمها؟

يعتمد حتديد االستراتيجيات اإلدارية والتنظيمية جلهود اإلعالم الفين ،على فيما إذا كانت وظيفة قطاعيتة أو يف إطتار

مشروع حمدد .وبشكل عام فإن االستراتيجية اإلدارية التنظيمية ترتكز على إعداد األجهزة التنفيذية الىت تعمتل علتى
تنسيق جهود الربامج الوطنية مثل وزارة التخطيط ،املؤسسات الىت تقدم اخلربة الفنية يف جماالت اإلعالم والبيئة واهلندسة،

ومنها األجهزة احلكومية واجلامعات ومؤسسات اخلربة من القطاع اخلاص ،وأجهزة تنفيذية معنيتة بعمليتات التترويج
والتعبئة وتقدمي اخلدمات ،مثل أجهزة اإلعالم ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية واملنظمات التطوعية.

حتدد املوارد املتاحة واجلدول الزمين ت كلفة نشاطات وفعاليات االستراتيجية من حيث املوارد املتاحة والنفقات املتوقعتة،
وال تشمل إ عداد الدراسات املختلفة واالختبارات القبلية والبعدية والتقوميية ،إضافة إىل إعداد الرسائل واملواد اإلعالمية
التعليمية واالتصالية  .وجتدر اإلشارة هنا ،إىل أمهية حتديد عنصر الوقت لكل مرحلة من مراحل االستراتيجية ،مع اآلخذ
بعني االعتبار ،اعتماد فترات زمنية واقعية ،تتي فرصة مناسبة إلعداد وتنفيذ مراحل االستراتيجية املختلفة .

 2-4بناء خمطط االستراتيجية املقترحة

تتضمن هذه االستراتيجية مزجيا من الرسائل وأمناط االتصال من ناحية ،ووسائل االتصال اجلماهريي الشخص من ناحية

أخرى ،من أ جل الوصول إىل األهداف احملددة بفاعلية وكفاءه ،وعلى أساس الواقع البيئ واالستراتيجية اإلعالمية املطبقة
حاليا ،فأننا نعرض االستراتيجية املقترحة على النحو املوض خريطة تدفق ( )1خطوات االستراتيجية املقترحة.
 3-4جماالت عمل االستراتيجية

تدعو االستراتيجية الوطنية للتعليم والتوعية واالتصال البيئ  ،كافة املؤسسات واملنظمات املهتمة بربامج التوعية البيئية أو

ذات العالقة هبا وصناع القرار كل يف موقعه وختصصه ،أن يأخذوا بعني االعتبار عند التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ
لرباجمهم البيئية ،كل األمور اآلتية أو بعضها-:

 1 .3 .4جماالت عمل عامة

 وضع آلية لتبادل اخلربات واملعلومات ،حتديد أولويات العمل واملسئوليات ال حتتاج هذه اخلربات واملعلومات.
 إعداد مؤشرات جناح للربامج البيئة ،تعتمد األداء ونتاجات العمل ونوعيتها وتغري السلوكيات.

 حتديد جمموعة من املفاهيم والقضايا البيئية الرئيسية ،لتكوين فهم مشترك لدى خمتلف قطاعات اجملتمع.
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حتديد األهداف و تنوعها

أهداف كمية

أهداف عامة

زيادة درجة الوع  ,زيادة نسبة املمارسة

رفع مستويات املعرفة ,االجتاهات ,املمارسات

حتديد فئات اجلمهور املستهدف
حتديد مستويات التغيري املرغوبة
العوائق و الدوافع لفئات اجلمهور
حتديد أنشطة اإلعالم و االتصال
حتديد الرسائل املالئمة
حتديد الوسائل
حتديد املوارد املالية و البشرية
املطلوبة

حتديد اجلدول الزمين
خريطة تدفق ( )1خطوات االستراتيجية املقترحة
 استحداث وظائف بيئية متخصصة ،وحتديد مواصفات ومعايري هذه الوظيفة.

 حتديد معايري ومؤشرات جناح ألنشطة املؤسسات املهنية ذات العالقة باألثر البيئ .
 دعوة املؤسسات إلعداد مشاريع بيئية ذات صبغة استثمارية.
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 اجراء دراسات وحبوث تعتمد قياس االجتاهات ،لدى الفئات املستهدفة بالربامج البيئية.

 تشجيع إنشاء تنظيمات بيئية متنوعة ،مبا فيها األندية البيئية وشبكات اإلعالميني البيئيني.

 تطوير برامج بيئية خاصة بصناع القرار ،ملساعدهتم على اختاذ قرارات بيئية حتقق التنمية املستدامة.
 حث الوزارات واملؤسسات ،على إنشاء وتعزيز قواعد البيانات الوطنية البيئية.

 إقامة شبكة معلومات بيئية على الصعيد الوطين ،لتيسري رصد تنفيذ الربامج واألنشطة اخلاصة بالتوعية البيئية.
 تعزيز املشاركة الكاملة لكافة قطاعات اجملتمع ،ال سيما املرأة على مجيع مستويات صنع القرار البيئ .
 2 .3 .4جماالت عمل خاصة بالتوعية البيئية

 معاجلة كافة وسائل اإلعالم لقضايا البيئة بكل شفافية ومشولية ،لتعميق الوع البيئ لدى املواطن.
 دعوة وسائل االتصال الوطنية ،لالستفادة من اخلربات والتقنيات اإلقليمية والعاملية.

 استحداث تشريعات تضمن توفري املعلومة البيئية مبا ينعكس ذلك إجيابا على التنمية املستدامة .
 إشراك اإلعالميني يف صنع القرار البيئ .

 دعوة اجلامعات إىل إعداد وتقدمي مساب قات بيئية متنوعة ،تؤكد اجلانب الفين واملهاري املالئم لسو العمل.
 تعريض الطلبة ألمناط تدريس صفية تعتمد على مالحظة البيئة وتكوين تصور حول املواقع البيئية.
 إطالع الطلبة على كيفية تعامل الثقافات املختلفة مع البيئة.

 توظيف استراتيجيات تدريس تعتمد املقارنة بني الطريقة الوقائية والطريقة العالجية والطريقة الكلية للقضايا البيئية.
 توجيه برامج التعليم البيئ إىل تعديل السلوك اإلنساىن  ،وتقدمي ممارسات فعلية تؤدي إىل حتسني نوعية احلياة.

 زيادة الوع باملسائل البيئية ذات األولوية من خالل محالت توعية ،مع استخدام الدراما والشعر.

 استحداث آلية تشجع على مشاركة كافة شرائ اجملتمع يف كافة األنشطة والفعاليات والقرارات املرتبطة بالبيئة.
 حتديد أولويات التدريب لغايات رفع مستوى الوع البيئ لدى كافة شرائ اجملتمع .
 4 .4تصنيف فئات اجلمهور املختلفة

يتم تصنيف فئات اجلمهور املستهدف إىل عدة جمموعات رئيسية ه جمموعة ربات البيوت ,طلبة املدارس واجلامعات

جمموعة املزارعون ,التجار ,عمال املصانع ,السائقون ،جمموعة املدرسني ,املوظفون و رجال الدين ،جمموعة متخذي القرار
و مسؤلو االتصال والتوعية.

 5-4آلية التقييم واملتابعة لإلستراتيجية

من منطلق أن عملية تقييم برامج التربية والتوعية واالتصال البيئ عمليه عديدة املتغريات ،تستهدف فئتات خمتلفتة يف

ثقافاهتا وخلفياهتا وذات ميول واجتاهات متباينة ،ونظرا ألن طبيعة هذه الربامج ختتلف يف حمتواها وتتنتوع يف أستاليب
تنفيذها ،لذا ال ميكن االعتماد على وسيلة تقييم واحدة ،ويف هذا اجملال تدعو االستراتيجية اجلهات املعنية هبذه الربامج،

أن تراعى التقييم واملتابعة األمور التالية -:

 االستعانة جبهات حملية أو خارجية لتقييم الربامج.
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 حتديد مؤشرات جناح لكل برنامج بيئ  ،ليصار إىل تقييمه وفق األداء.

 استخدام أدوات قياس ملعرفة مدى تغري االجتاهات ،واستخدام العينات الضابطة.
خطوات تطبيق

فئة أ

فئة ب

فئة ج

فئة د

 .1حتديد فئات اجلمهور

ربات البيوت ,طلبة

املدارس و اجلامعات

املزارعون ,التجار,
عمال املصانع,

املدرسني ,املوظفون و

متخذي القرار و

 .2حتديد مستوى التغيري

معريف ,اجتاه ,

متكني % . 3من

 .3حتديد العوامل احمليطة

عدم اإلدراك الدقيق

الستراتيجية
املستهدف

املطلوب

سلوك  ,وممارسة.

السائقون

إدراك أمهية احلد من
التلوث.

التوعية

متكني %.5من توفري

متكني  %..1منهم

الفنية و تبىن األفكار.

و معاجلتها.

االستشارات ,املعرفة

عدم املعرفة بقضايا البيئة نقص املهارات الفنية

معرفة املشاكل و جتنبها
نقص اإلمكانات املادية

وعدم أمهية املوضوع.

للتعامل مع البيئة.

 .4حتديد أنشطة اإلعالم

تعليم ,إقناع ,حفز

تعليم ,إقناع ,حفز

تعليم ,تدريب

تعليم ,تدريب

 .5حتديد الرسائل

التلوث يؤثر على

التلوث يؤثر على

حتديد املشكلة و

حتديد املشكلة و

املوارد الطبيعية

الطبيعية

املالئمة

 .6حتديد الوسائل
املالئمة

ملشكالت البيئية.

رجال الدين

مسؤلو االتصال و

الصحة نضوب

دورات ,حماضرات,
مطبوعات ,إعالم

الالزمة للمعاجلة.

الصحة نضوب املوارد

معاجلتها تطور

املهارات و تطبيقها

و تطبيقها

إعالم

ورش عمل ,دورات,

ورش عمل ,دورات,

(راديو وتليفزيون)

مطبوعات

معاجلتها تطور املهارات

مطبوعات

جدول ( ) 1اخلطوات املتبعة لتطبيق االستراتيجية املقترحة على الفئات املختلفة للجمهور
 أن حيدد التقييم املستخدم ،اخلطوات اإلج رائية الالزمة لتصحي مسار الربنامج أو تعديله أو تعزيزه وتوسيعه ،وعلى
كافة ومراحل تنفيذ املشاريع ،وأن يكون التقييم دوريا ومستمرا .

 6-4مؤشرات جناح االستراتيجية

يتوقع أن حتقق االستراتيجية نتائج ملموسة إذا طبقت املؤسسات احلكومية وغري احلكومية خطة عمتل االستتراتيجية،

ووجهت نشاطاهتا حنو جماالت عملها ،ومن أبرز مؤشرات النجاح املتوقعة ما يل -:

 األنظمة والقوانني البيئية املعمول هبا تعدل لتصب أكثر فاعلية يف حتقيق التنمية املستدامة للبيئة.

 تعظيم موازنات القطاع العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية واملراكز العلمية والبحثية واملتخصصة.
 مالحظة وجود مؤشرات كمية تدل على حتسن يف عناصر البيئة واستخدامها.
 جناح اجلمعيات البيئية يف عملها ،وازدياد يف إعداد املنتسبني إليها.

 التنسيق الواض بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية عند التعامل مع القضايا البيئية.

 وجود مركز تدرييب يتضمن مصادر تعلم متنوعة ويوظف أمناط تدريب تستخدم تقنيات حديثة.
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 إسهام مؤسسات اجملتمع املدين يف نشر الوع البيئ وحل مشكالت البيئة.
 تطوير احلس البيئ لدى املدرسة واجملتمع احملل .

 توافر خطط طوارئ ملشكالت البيئة لدى املؤسسات املعنية.

 وجود حتسن ملموس يف حالة البيئة يف مصر ويف نوعية احلياة.
 .5أنشطة املركز القوم لبحوث املياه يف تفعيل االستراتيجية

و حتقيقا ملا سبق فقد بدأ املركز القوم لبحوث املياه – يف مصر  -تطبيق هذه االستراتيجية أمال يف إجياد مردود إجيتا

يعود على املركز مبعاهده مث الوزارة بكل تطور حمسوس .وجدير بالذكر أن املركز القوم لبحوث املياه مكون من اثتىن

عشر معهد كل ذات طبيعة عمل خمتلفة ،وأن كان هناك بعض األعمال املشتركة بينهم ,و على هذا فقد قام املركز بتفعيل
أدوار العاملني به و خاصة املهندسني واملهندسات باملعاهد املختلفة يف نشر الوع البيئ  ،وكيفية التعامل مع العامة وخاصة
الفئات املستهدفة مثل املرأة والطفل .وسوف نذكر بعض هذه الدورات وورش العمل واملشاريع ال روع فيها نشتر

الوع البيئ وتفعيل دور املرأة .

 .1مشروع إدارة املياه و حتسني نوعيتها

قام املشروع بتعاون احلكومة املصرية متمثلتة يف
الوزارة واملركز القوم لبحوث امليتاه وبعتض
معاهده (معهد حبوث النيل ,معهد حبتوث امليتاه

اجلوفية ,معهد حبوث الصرف ,املعامل املركزيتة)
مع احلكومة الكندية .و يهتدف املشتروع إىل

دراسة نوعية املياه يف هنر النيل ودراسة إمكانيتة
إعادة استخدام مياه الصرف يف الزراعة مبتنطق

ترعة السالم و جنوب احلسينية .إنشتاء شتبكة

معلومات متمثلة ىف بناء قاعدة بيانات ويداوهلا بني هيئات الوزارة املختلفة من خالل االنترانت .و املشروع مقستم إىل

مكونات كل مكون خمتص بعمل معني خيدم املوضوع الرئيسى ومن أهم املكونات مكون  4والذي خيص شبكة املعلومات

(شبكة كمبيوتر و دورات مكثفة و ورش عمل للمهندسني و املهندسات العاملني باملشروع.

و من أبرز ما مت ىف التدريب و ورش العمل ,ما هو مفهوم النوع االجتماع ( , (Genderمعىن و كيفيتة املقابلتة و

املناقشة االجتماعية و البؤرية بغرض كيف وملاذا يفكر و يسلك الناس بطريقة ما و كذلك الكشف عتن اجتاهتاهتم و
احتياجاهتم املرتبطة مبوضوع البحث .أيضا القواعد التنظيمية للمناقشة اجلماعية .تضمن التدريب جلسات العصف الذهين

و مناهج و أدوات البحث امليداين (تقييم استمارة البحث و اختيار عينة البحث) و أخريا كيفية عمل توعية بكافة وسائلها
تدريب ,لقاءات فردية و مجاعية  ,نشرات توعية...اخل .ومن أهم النتائج ال مت الوصول إليها:

 .1دمج مفهوم النوع االجتماع يف كافة مراحل املشروع (تصميم ,تنفيذ ,متابعة ,تقييم ,استمرارية)
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 .2إجياد أدوار غري تقليدية للمرأة يف مشروعات إدارة املخلفات الصلبة و الزراعية.
 .3زيادة مشاركة املرأة العمل البيئ األهل .

 . 4حتسني السلوكيات اخلاطئة إجتاه البيئة من خالل رفع وعى املرأة والرجل و الشباب وكذلك األطفال.
 .2تعميق املعرفة البيئة ىف جمال اجملتمعات الريفية
قام قسم حبوث التوعية البيئية باملعهد بالتعاون

مع إدارة التوعية الطالبية جبهاز شئون البيئة
التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بعقد ورشة

عمل لرفع مستوى املعارف والتقنيات البيئية

و املائية .

قام فريق العمل التابع جلهاز شتئون البيئتة
بتقدمي ندوة تعريفية عن البيئة ومشاكل البيئة

وأمهية املشاركة اجملتمعية ىف احلفاظ على البيئة

كما مت تكوين جمموعات من املشاركني لتنفيذ بعض األنشطة البيئية العملية الىت هتدف إىل تعميق الشعور بالبيئة وقتد مت

إنتاج ثالث جداريات تعبريية عن البيئة املائية وعامل البحار.

مت يف الندوة عرض بعض إمكانات جهاز شئون البيئة يف جمال توفري مشروعات بيئية مناسبة للشباب والنساء مثل زراعة

عيش الغراب  .كما مت استعراض املشاكل البيئية ال تواجه املشاركني ىف الندوة وخاصة مشاكل تلوث املياه والتخلص
من املخلفات الصلبة واملخلفات الزراعية وأيضا إمكانية تشجري وجتميل املنطقة  .مت تنظيم مسابقات بيئيتة للمشتاركني

وإعطاء مطبوع ات مقدمة من كل من جهاز الدولة لشئون البيئة ووحدة اإلعالم املائ  .قام فريق عمل قستم حبتوث
التوعية البيئية برصد وتوثيق وحتليل املنهجيات املستخدمة ىف الندوة هبدف تطوير أساليب التوعية البيئية ىف جمال اجملتمعات

الريفية .

 .3تقييم اآلثار البيئية ملياه الشرب باملناطق الريفية ( الطلمبات اليدوية )
يف إطار نشر الوع البيئ و تفعيل دور التعاون
بني املعاهد و اهليئات داخل الوزارة فقد قتام
معهد حبوث املياه اجلوفيتة( املركتز القتوم
لبحوث املياه ) – املعامل املركزية للرصد البيئ
(وزارة املوارد املائية و الري) باملعونة مع هيئتة
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املعونة اإليطالية وعلى مدى ثالث سنوات و مستمر حىت اآلن على البدء ىف مشروع تقييم اآلثار البيئية مليتاه الشترب
باملناطق الريفية ( الطلمبات اليدوية ) مبنطق عزبة عرب العيايدة ( حمافظة القليوبية ) و عزبة مشرف ( حمافظة الغربية )
و من أهم أهدافه وضع أسس حلماية املياه اجلوفية الضحلة ال يتم استخدامها للشرب باملناطق الريفية .األهداف

التفصيلية -:

حتديد املشاكل ذات العالقة بغياب الصرف الصح يف املناطق ال تستخدم الطلمبات اليدوية .و حتديد إمدادات التلوث
للمياه اجلوفية الضحلة واقتراح معايري حلمايتها ,وضع توصيات تراع عند تنفيذ الطلمبات اليدوية باملنتاطق املختتارة.
إعداد وتنفيذ برامج توعية شعبية ,إعداد معايري إرشادية إلنشاء الطلمبات اليدوية .و قد أجنز املشروع عن املشاركة :يف
إدارة البئر بعد استالمه من املعهد -املشاركة باألرض – اختيار املوقع ,احلقو  :توفر مياه شرب نقية.
 .4ندوة تقييم اآلثار البيئية ملشروعات املوارد املائية للمهندسني مبشروع قناطر جنع محادى اجلديدة

ىف إطار دعم التعاون بني مؤسسات الوزارة املختلفة قام قسم حبوث التوعية البيئية مبعهد حبوث البيئة والتغريات املناخية

بالتعاون مع اإلدارة العامة للبيئة مبشروع قناطر جنع محادى اجلديدة التابعة لقطاع اخلزانات والقناطر الكربى بتنظيم ندوة

عن أسس تقييم اآلثار البيئية ملشروعات املوارد املائية .

وتعد هذه الندوة هى أوىل الندوات الىت ينظمها قسم حبوث التوعية البيئية يف قطاعات الوزارة املختلفة  ،وقد رؤى البدء

مبشروع قناطر جنع محا دى اجلديدة نظرا ملا يتمتع به املشروع من ممارسات بيئية على مستوى عامل متميز ،وكذلك نظرا
للتدريب األكادمي واخلربة املهنية ال يتمتع هبا فريق العمل ىف جمموعة البيئة باملشروع .

وملاذا ننفذ عملية تقييم التأثري البيئ  ،وأي من املشروعات تتطلب تقييماً للتأثري البيئ  ،و ما هو تقرير تقييم التأثري البيئ ،
وقانون البيئة .كما تتضمنت الندوة حتديد متراحل املعلومات املطلوبة الىت ميكن أن تستخدم لتحديد شروط مرجعيتة

إلجراء تقييم كامل لألثر البيئ  ،يف قطاعات خمتلفة مثل مشروعات الري والصرف .مع توضي إلرشتادات العمتل

إلجراء تق ييم بيئ كامل ملشروعات الري والصرف هبدف تقليل اآلثار البيئية الضارة عند تنفيذ املشروعات اجلديتدة أو
التوسع ىف املشروعات القائمة ،ةالىت ميكن إجيازها ىف املراحل اآلتية - :وصف املشروع املقترح ،وصف البيئة احمليطتة،

االعتبارات القانونية والتنظيمية ،حتديد اآلثار املتوقعة للمشروع املقترح ،بدائل املشروع املقترح ،إعتداد خطتة إدارة
لتخفيف اآلثار السلبية ،عمل خطة للمتابعة (خطة رصد) ،التنسيق مع اهليئات األخرى واشتراك األهايل واملنظمات غتري

احلكومية ،وتقرير التقييم البيئ .
اخلالصة

هتدف االستراتيجية الوطنية للتوعية البيئية إلىاالسهام يف حتقيق التنمية املستدامة .وقد اعتمدت على جمموعة من املربرات
الوطنية والتارخيية ،واستند يف بنائها على دراسة واقع التوعية البيئية من حيث مواطن القوة فيها واملعوقات ال واجهتها.

وقد حدد لبناء هذه االستراتيجية عشر مراحل متثلت يف حتديد األهداف ،واجلمهور ،والتغري املطلوب يف سلوك الفئتات
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املستهدفة ،والعوامل احمليطة ،واألنشطة اإلعالمية واالتصالية ،وخليط القنوات األكثر مالءمة ،واالستراتيجية اإلداريتة

والتعليمية ،واملوارد املتاحة ،واجلدول الزمين ،ودعت االستراتيجية الوطنية املؤسسات املعنية لتوجيه جماالت عملها حنتو
أولويات لتحقيق أهدافها ،وأظهرت الربامج مؤشرات جناح هلا واقترحت جمموعة من املشاريع الريادية املمكن تنفيتذها
لتحقيق التنمية املستدامة ،وأن يعاد النظر يف تقييم براجمها ليشمل التقييم قياس التغري يف اجتاهات الفئات املستهدفة حنتو

محاية البيئة ،واقترحت كذلك منوذجا هلذه الغاية .ولقد بنيت االستراتيجية اعتمادا على دراسة متفحصة لواقع التوعيتة

البيئية وحتليال دقيقا لذلك الواقع  .و د أظهرت نتائج رائعة على الرغم من أهنا ما زالت يف بدايتها حيث أن بعض املعاهد
و ليست كل املعاهد وعلى هذا حني يتم التعاون الكامل بني اهليئات املختلفة بالوزارة ومع زيادة الوع البيئ للعملتني
أوال بالوزارة و املركز مث اجلمهور سيكون هلذه االستراتيجية أكرب مردود اقتصادي إجيا بيئ على اجملتمع كله وبنقتل

اخلربات العلمية سيكون هلا أكرب األثر يف حياة الفرد واجملتمع.
قائمة املراجع

د .أمين بطيشة وآخرون )" ،(6..2تطوير آليات التوعية البيئية للتعريف بالكوارث الطبيعية يف الوطن العر  -دراستة

حالة الكوارث الطبيعية املائية :السيول ،والفيضانات ،واجلفاف" ،احللقة الدراسية "الكوارث الطبيعيتة ودور البحتث
العلم يف التحسس هبا وتقليل خماطرها" وال نظمتها أكادميية البحث العلم والتكنولوجيا بالتعاون مع احتتاد جمتالس

البحث العلم العربية ،خالل الفترة  8 - 6أغسطس مبدينة القاهرة ،مصر.

م .نادية حممد عبد السالم عشرة -معهد حبوث النيل (" )3..2مناهج و أدوات البحث امليداىن " ورشة عمل _ املركتز
القومى لبحوث املياه _ شربا اخليمة – مصر ىف الفترة من  .3 – 29يونية .3..2

د .أمين بطيشة وآخرون )" ،(6..2االحبار حنو استراتيجيات التنمية املتواصلة احلقيقية لنهر النيل" ،املؤمتر التدويل األول
عن املياه الصحية يف العامل العر  ،خالل الفترة من  9-7يونيو ،القاهرة  -مصر.

معهد حبوث املياه اجلوفية ( " )4..2تقييم اآلثار البيئية ملياه الشرب باملناطق الريفية ( الطلمبات اليدوية )" املركز القوم
لبحوث املياه القناطر اخلريية ىف الفترة من  4..2و مستمر حىت االن.

د .أمين بطيشة وآخرون ) " ،(6..2تعظيم أدوار املشاركة اجملتمعية لصون املوارد املائية بالقرى املصرية" ،املنتدى البيئت
الدويل األول ،خالل الفترة من  3-1أبريل ،جامعة طنطا ،مدينة طنطا  -مصر.

د .أمين بطيشه ،د.حممد عبده (" ،)6..2حتليل فرص املمارسات البيئية احلديثة لتحقيق اإللتتزام البيئتى يف مشتروع

توشك "" ،املؤمتر القوم السنوي (توشك  ،6..2التحديات واإلجنازات)" خالل الفترة من  4-3يناير ،وزارة املوارد
املائية والري ،القاهرة – مصر.

د .أمين بطيشه ،أ.د.حممد نور الدين (" ،)5..2حنوتفعيل دور املهندس اإلجتماع يف دعم وإثراء مشتروع توشتك "
"توشكى  ،"5..2املؤمتر القوم السنوي توشك  ،5..2خالل الفترة من  5-2يناير ،القاهرة – مصر.

د .أمين بطيشه ( " ،)3..2الكود املصري للبيئة والطريق حنو بيئة أفضل" ،املؤمتر القوم السابع للبيئة  -حنو بيئة أفضل يف
احلاضر واملستقبل  -واملنعقد خالل الفترة من  22 – .2أبريل ،معهد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عني مشتس،
القاهرة ،مجهورية مصر العربية.
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د .أمين بطيشه ،تاج الدفتار ،د .حممد عبده ،د .ليل عابد (" ،)3..2تعميق املعرفة البيئية مدخل فعال للتنميتة األثريتة
والسياحية بالفيوم" مؤمتر الفيوم الثالث عن الواحات والصحارى املصرية عرب العصور -دراستة يف التنميتة األثريتة

والسياحية -واملنعقد خالل الفترة من  .1 – 8أبريل ،بقاعة االحتفاالت الكربى مبقر جامعة القاهرة بالفيوم ،مجهوريتة
مصر العربية.

د .أمين بطيشه د .حممد عبده ( " ،)3..2امليزان البيئ كمعيار لتقدير آثار التلوث" مؤمتر البحرية األول :البحرية عترب

العصور ،واملنعقد خالل الفترة من  6 – 4مارس ،مبجمع مبارك الثقايف مبدينة دمنهور ،البحرية ،مصر.

د .أمين بطيشه د .إبراهيم الشناوي (" ،)2..2تشييد منظومة الثقافة البيئية يف ضوء املعرفة العلمية احلديثة" ،ندوة "الثقافة
العلمية والتقانية يف الوطن العر " ،واملنعقدة خالل الفترة من  .3 – 28ديسمرب ،مبقتر أكادمييتة البحتث العلمت

والتكنولوجيا بالقاهرة ،مجهورية مصر العربية.

د .أمين بطيشه )" ،(2..2االبتكار يف املعرفة املائية – من األمثلية إىل املياه الذكية "" ،املؤمتر اإلقليم األول عن امليتاه
العربية :التحديات ،احملددات ،الفرص" ،واملنعقد خالل الفترة من  .1 – 8نوفمرب ،باملركز القوم لبحوث املياه ،القاهرة،
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