


 شكش ٔ عشفبٌ

ِِ ٔ يب ) ش ًَ ٍْ ث هْتُّ اْيِذيُٓى افاَل يَْشُكُشٔنِيِبُكهُٕا ِي ًِ (ٌْ َع  

 َذًذ هللا ٔ َشكشِ عهى اتًبو ْزا انعًم انًتٕاضع

تُبثشث انكهًبث دبشا ٔ دبب عهى صفبئخ االٔساق نكم يٍ عهًُي ٔيٍ اصال غيًت 

 جٓم يشسث بٓب بشيبح انعهى انطيبت

 ٔ نكم يٍ اعبد سسى ياليذي ٔ تصذيخ عثشاتي ابعث تذيت شكش ٔ عشفبٌ انيكي 

 استبرتي انكشيًت 

:ٔأخص ببنزكش  

  إراعت انشهف انًذهيت 

 جًعيت دَيب نذًبة انبيئت

 اصف كهًت شكش انى كم يٍ ْى بجبَبُب بذٌٔ سبب ٔ بذٌٔ ششٔط ٔ يصبنخ



داء ــــإه

 

: نهدي هذا العمل المتواضع 

 .اوالـــــدينإلى  ... إلى  من الذي  علمنا  العطاء بدون  انتظار  

 إلى... إلى  من كان  دعابها  سر  نجاحً،  إلى  معنى  الحب  والتفانً 
 .أمـــهاتنا

. إلى  من شجعنا وساعدنا فً اتمام  هذا  البحث

إلى صدٌقاتً ... إلى  من كانوا  رفقتا  فً الحٌاة

. إلى أهلنا وأحبابنا

.إلٌهم جمٌعا  نهدي هذا  العمل  البسٌط  
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 :المقدمة

ارتبط التطور الحضاري لالنسان بمستوى تطور استغالله لمختلف الموارد البٌبٌة 

فً الثروات الطبٌعٌة، وكان تأثٌر اإلنسان على البٌبة الٌكاد ٌذكر فً العصور األولى، 

ومع بداٌة الثورة الصناعٌة ودخول اإلنسان عصر التطور العلمً والتكنولوجً الكبٌر 

فً مختلف نواحً الحٌاة ، أصبحت ظاهرة التدهور التً تصٌب مختلف العناصر البٌبٌة 

 .واضحة بشكل بارز

وقد اعتبر التدهور البٌبً أثر حتمً للتقدم الصناعً إذ أنه لم تتفطن البشرٌة  

لألثار السلبٌة والتدهور البٌبً إال مع النصف الثانً للقرن العشرٌن، على إثر مجموعة 

من الكوارث البٌبٌة التً هزت العالم، وفً هذا اإلطار تعالت األصوات المنادٌة  

بضرورة المحافظة على البٌبة و حماٌتها من التدهور، كما أصبحت محل أبحاث العلماء 

والباحثٌن  للحد من هذا التدهور أو التقلٌل منه، وأمام تزاٌد مهام وأعباء دولة فً مجال 

حماٌة البٌبة والمحافظة علٌها، قامت بفسح المجال أمام المؤسسات والمنظمات 

والجمعٌات إلشراكها فً عملٌة إدارة البٌبة، باعتبار مسألة البٌبة مسألة تقتضً جمٌع 

الجهود، حٌث أصبح لألفراد المشاركة قوٌة فً حماٌة البٌبة وهذا ما جسده المٌثاق 

، وتجسدت هذه المشاركة بإنشاء 1973السوٌد عام * بستوكهولم * العالمً للطبٌعة 

الجمعٌات التً تتبنى مبادئ حماٌة  البٌبة والمحافظة علٌها ورفع مستوى الوعً البٌبً 

 : لدى المواطنٌن، ومن هنا نطرح التساؤل األتً 

 ما هو الدور الذي تلعبه الجمعٌات فً مٌدان حماٌة البٌبة؟ 



 اإلطار المنهجي 
 

4 
 

 :أسباب اختيار الموضوع .1

 .المٌول الشخصً للمواضٌع البٌبٌة  -

الرغبة فً التطلع أكثر عن ما تعانٌه الطبٌعة، من تلوث بٌبً  واإلستراد المفرط  -

 .لمواردها 

 . نظرا ألهمٌة الموضوع الذي ٌعتبر الحً الذي ال ٌموت 

 :األهداف .2

  ًتسلٌط الضوء على ماتعانٌه الطبٌعة جراء ما خلفه اإلنسان، من تطور تكنولوج

 .واستنزافه للموارد الطبٌعٌة 

  النظر فً الحلول التً وضعتها الدولة و محاولة عرضها لإلستفادة منها. 

 التطلع على عمل الجمعٌات البٌبٌة ومدى مساهماتها فً حماٌة البٌبة. 

 :النوع الصحفي المختار .3

قمنا باختٌار الربورتاج المصور كان نوع صحفً، لكونه األنسب لطبٌعة موضعنا - 

 .ولمرونته فً الطرح الذي ٌمزج بٌن الوصف والسرد 

ٌعتبر الربورتاج من األنواع الصحفٌة اإلستطالعٌة الوصفٌة التً تعتمد على عمل المٌدانً 

والمقاالت، باإلضافة أنه ٌعتمد على نقل الواقع كما هو باستخدام الصوت والصورة، وهذه 

الممٌزات تتوافق مع موضوعنا الذي ٌعتمد على الخرجات المٌدانٌة المسجلة بصوت 

 .والصورة وكما هً علٌه
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 تعريف البيئة: المطلب األول

 ٌعود األصل اللغوي لكلمة بٌبة فً اللغة العربٌة إلى جذور نبرا الذي أخذ الفعل المادي :لغة

.باء أي حال و نزل و أقام 
1
 

باء الى الشٌا ٌبوء بوءا أي رجع " : لسان العرب "  و قال ابن منظور فً معجمه الشهٌر 

 . نزل وقام ، تبوأ فالنا أي اتخذ منزال : و تبوأ 

 أي اتخذا، وٌقال أباءه "أَْن َتَبَوَءا لَِقْوِمُكَما ِبمِصر ُبُيوًتا : " وردت فً القرأن الكرٌم اآلٌة

منزال 
2
. 

 هً مجموعة من النظم الطبٌعٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة التً ٌعٌش فٌها اإلنسان :اصطالحا

 .والكابنات األخرى والتً ٌستمٌدون منها زادهم وٌؤدون فٌها أنشطتهم 

مجموعة الضروف أو المؤثرات الخارجٌة : وأما البٌبة فً المعاجم اإلنجلٌزٌة تعنً

 .التً لها تأثٌر فً حٌاة الكابنات، بما فٌها االنسان 

 مشاكل البيئة : المطلب الثاني

 تعريف التلوث : أوال

 بالتلطٌخ أو الخلط و ٌقصد بالتلوث فً البٌبة وجود أي مادة أو طاقة فً البٌبة الطبٌعٌة :لغة

بغٌر كٌفٌتها أوكمٌتها المتعارف علٌها أو المالوفة أو فً غٌر زمنها ومكانها، بما فً شأنه 

.األضرار بالكابنات الحٌة أو باإلنسان فً أمنه أو صحته أو راحته 
3
 

 ٌستمر مصطلح التلوث أنه حالة من عدم النقاء أو عدم النظافة أو أن كل عملٌة :اصطالحا

. تنتج مثل هذه الحالة
4
 

      

 

 

 

                                                             
  .117، ص2006، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن، 1عدنان أبو مصلح، معجم علم اإلجتماع، طبعة 1
. 381س، ص.، د5ط، دار المعارف، القاهرة، ج. ابن منظور، لسان العرب ، د2

. 19، ص2007، الناشر المكتبة العصرٌة المصورة، مصر، 1أحمد موسى، الخدمة اإلجتماعٌة وحماٌة البٌبة، ط 3
، 2004القاهرة، . ط، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرٌة.عبد الرؤوف الضبعن علم اإلجتماع والقضاٌا البٌبٌة، د 4

. 145ص
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 تلوث الهواء : ثانيا

 هو تواجد شوابب أو ملونات وضعت فً الهواء بفعل الطبٌعة أو اإلنسان، وبكمٌات :تعريفه
كبٌرة ولفترات عدٌدة تخل براحتة الكثٌر من المعرضٌن لهذا الهواء وٌمس بالصحة العامة 

. أو بحٌاة اإلنسان والحٌوان والنبات والممتلكات
1
 

  :مصادر تلوث الهواء

العواصف والبراكٌن، وأخر : تلوث طبٌعً مثل: ٌنقسم تلوث الهواء إلى قسمٌن
 : كل ماهو ناتج على اإلنسان، ومن أهم ملوثات الهواء ماٌلً: اصطناعً

 . وتعتبر الواسابل الجوٌة، البرٌة والبحرٌة من أخطر الملوثات الجو : وسائل النقل .1

 تعد الصناعة ثانً أكبر ملوثات الهواء بعد وسابل النقل ، ذلك أن أكثرها : الصناعة .2

 . ٌعتمد على الوقود األحفوري 

 ٌتم هذا األخٌر عن استخدام اإلنسان لبعض المعادن : المصادر النووية اإلشعاعية .3

 .الٌورانٌوم فً مجال تولٌد الطاقة و صناعة األسلحة النووٌة : المشعة مثل 

 لقد سعى اإلنسان الى تطوٌر األسلحة الكٌماوٌة من : األسلحة الكيماوية و البيولوجية.4

 . أجل استخدامها فً الحروب 

 ٌعد من أخطر المظاهر على اإلنسان بالدرجة األولى وعلى البٌبة بالدرجة : التدخين.5

 . الثانٌة 

تتسبب أعمال البناء فً تلوث الهواء عن طرٌق تصاعد :  أعمال البناء و اإلنشاءات.6

 . كمٌات كبٌرة من الغبار و األتربة والرمال الناتجة عن المحاجر والمقالع إلى الهواء 

 تلوث المياه : ثالثا

 . سورة األنبٌاء 30اآلٌة  " َو َجَعْلَنا ِمَن الَماِء ُكلَ َشْيٍئ َحي"  قال هللا تعالى :تعريفه

ٌمكن تعرٌف تلوث المٌاه الماء بوجود أي مواد داخلٌة كشوابب تغٌر من الخواص الفٌزٌابٌة  

أو الكٌمٌابٌة أو الحٌوٌة للمادة، وهذه المواد قد تكون نتٌجة لنشاط اإلنسان أو نتٌجة لبعض 

النواحً البٌوفٌزٌابٌة
2

.  

 : تشمل ماٌلً  (العذبة و المالحة  ) إن أهم مصادر تلوث المٌاه :مصادر تلوث المياه

                                                             
، المكتب 1سحر فتحً مبروك، نحو دور فعال للخدمة اإلجتماعٌة فً تحقٌق التربٌة البٌبٌة، ط. عصام توفٌق قمر 1

 .70ب، ص.ن.الجامعً الحدٌث، د
  .24سحر فتحً مبروك، نحو دور فعال للخدمة اإلجتماعٌة فً تحقٌق التربٌة البٌبٌة، مرج سابق، ص. عصام توفٌق قمر2
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 وهو كل ما ٌكفً من ملوثات فً المٌاه من قاذورات ناتجة عن : مصادر منزلية.1

 . استخدامات منزلٌة 

 وتشمل ظروف تلوٌث اإلنسان للمٌاه نتٌجة إلستخدامه غٌر : مصادر بشرية و حيوانية.2

استحمام اإلنسان فً األنهار والبحٌرات وقضاء حاجاتهم : العقالنً والواعً لها مثل

 . البٌولوجٌة داخل موارد مابٌة 

 تتكون مٌاه الصرف الصحً من مجموعات المٌاه المستعملة : مصادر الصرف الصحي.3

مٌاه المطابخ والحممات، وكذلك المٌاه التً تحمل الفضالت من دورات : فً المنازل مثل

 .الخ ... المٌاه 

 :  من أهم الملوثات المابٌة نذكر ما ٌلً: مصادر كيميائية.4

 .المبٌدات و األسمدة الكٌماوٌة  -

 .مٌاه المجاري  -

 .تداخل المٌاه الصالحة  -

 .التخلص السطحً من النفاٌات  -

أبار الحقن -
1

.  

 تلوث التربة : رابعا

 تعتبر التربة من أهم المكونات الطبٌعٌة للبٌبة، ومن ضرورٌات الحٌاة بالنسبة :تعريفها

لإلنسان ألنها تعطٌه أهم احتٌاجاته أال وهً الغذاء فهً تعتبر من أهم المدخوالت الدولٌة 

رغم أهمٌة هذة األخٌرة إال أنها لم تسلم من أطماع األٌادي البشرٌة، حٌث أنهكت 

األراضً لً مصالح التوسع العمرانً واإلنفجار السكانً الذي ٌشهده العصر، وكذلك 

األغراض الصناعٌة المتمثلة فً إنشاء مصانع كٌمٌابٌة وفٌزٌابٌة فً منتوجاتها، والتً 

 . تؤثر سلبا على التربة و تقلل من مساحاتها 

 : هناك العدٌد من أسباب التً أدت الى تلوث التربة منها:أسباب تلوث التربة

تلوث التربة بالمواد النفطٌة الخام والمصنعة والتً تتسبب فً التأثٌر على التربة  -

 .سلبا من الناحٌة الكٌمٌاوٌة والفٌزٌابٌة 

 .تلوث التربة بالمبٌدات الكٌمٌاوٌة والمخلفات الصناعٌة والكٌمٌاوٌة  -

                                                             
االردن، . عماد محمد ذٌاب الحفٌظ، البٌبة، حماٌتها، تلوثها، مخاطرها دار الصفاء للنشر و التوزٌع ، عمان 1

 .129، ص1435.2014
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ضعف فاعلٌة العناصر الغذابٌة للنباتات فً التربة كونها أصبحت فً حالة غٌر  -

صالحة لالستخدام من قبل النبات، مما انعكس سلبا على جاهٌزٌة المحاصٌل 

 .الزراعٌة وإنتاجها

.سوء استخدام مٌاه الري واإلسراف فٌه دون اعتماد الطرق العلمٌة الحدٌثة -
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 ماهية اإلعالم البيئي : المبحث الثاني

 تعريف اإلعالم البيئي: األولالمطلب 

هو اإلعالم الذي ٌسعى لتحقٌق أغراض : "ٌعرف محمد منٌر حجاب اإلعالم البٌبً

حماٌة البٌبة من خالل خطة إعالمٌة على أسس علمٌة سلٌمة وتخاطب فٌه الوسابل 

"اإلعالم
1

.  

 استخدام كافة وسابل العالمٌة المكتوبة والمربٌة والمسموعة فً إٌصال :اإلعالم البيئي

المعلومات والحقابق واألراء بقضاٌا البٌبة إلى األفراد والجماعات فً المجتمع
2

.  

وٌقصد باإلعالم البٌبً بأنه عملٌة إنشاء ونشر الحقابق العلمٌة المتعلقة بالبٌبة بواسابل 

 .اإلعالم إلٌجاد درجة من الوعً البٌبً وصوال للتنمٌة المستدامة 

" اإلعالم البٌبً هو أحد تخصصات الصحافة واإلعالم، وبدأ ٌظهر بعد مؤتمر البٌبة فً 

، وهو ٌختص بالقضاٌا و الموضوعات ذات صلة بالطبٌعة والبٌبة 1972عام " ستوكهولم 

الصحٌة ، اإلقتصادٌة، العلمٌة، السٌاحٌة ، : وانعكاس حالتهما على مجمل حٌاة البشر 

الثقافٌة والتراثٌة وغٌرها
3

...  

وهو أٌضا حلقة وصل بٌن العلوم المتعلقة بالبٌبة والجمهور، و ٌهدف الى تشكٌل رأي عام 

 . للمجتمع فً هذا االتجاه 

                                                             
. 63، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزٌع، القاهرة، 1 محمد منٌر حجاب، المعجم اإلعالمً، ط 1
، 2004ط، دار النهضة العربٌة، القاهرة، .صالح مدكور، اإلعالم البٌبً بٌن النظرٌة والتطبٌق، د. زوزان القلٌنً 2

. 54ص
 .2016 ناٌف بن صالح السلهوب، اإلعالم والتوعٌة البٌبٌة، الملتقً اإلعالمً األول للبٌبة والتنمٌة المستدامة، القاهرة،  3
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 أهمية و دور اإلعالم البيئي : المطلب الثاني 

 : أهمية اإلعالم البيئي . 1

اإلعالم البٌبً من أدوات التغٌٌر الواعً الموجه نحو خلق مجتمع متوازن قادر على  -

 .التفاعل إٌجابا مع البٌبة من خالل تنمٌة الشعور بالمسؤولٌة حٌال البٌبة 

الحفاظ على البٌبة مسألة تعلمٌة بالدرجة األولى ال تنظمها القوانٌن وحدها وٌرتكز  -

وٌتطلب ... نجاحها على برمجة توعٌة بٌبٌة تشارك فٌها فبات المجتمع ومتخذو القرار 

ذلك حث فبات المجتمع على نهج سلوك قوٌم إتجاه البٌبة من جهة وإلتزام أصحاب 

 .القرار بمرعاة الجانب البٌبً من جهة أخرى 

ال تأتً أهمٌة اإلعالم البٌبً فً كونه عنصر أساسً فً بناء الوعً البٌبً ونشر  -

مفهوم التنمٌة المستدامة بل أهمٌته تكمن فً حالٌا فً نشر ثقافة الكوارث والوعً بها 

وبناء قدرات التكٌف لدى اإلنسان لمواجهتها مواجهة عقالنٌة، فمع التغٌٌرات المناخٌة 

لم تعد أي دولة أمنة من الكوارث الطبٌعٌة 
1

 . 

إن اإلعالم البٌبً هو تنمٌة القدرات البٌبٌة وحماٌتها بما ٌحقق معه تكٌٌف وظٌفً سلٌم  -

إجتماعٌا وحٌوٌا للمواطٌنٌن ٌنتج عنه ترشٌد السلوك البٌبً فً تعامل اإلنسان مع 

محٌطه وتحضٌره للمشاركة بمشروعات حماٌة البٌبة والمحافظة على الموارد البٌبٌة 

وأهمٌة تعاظم اإلعالم البٌبً ودوره فً اإلنذار المبكر ورصد خلل بٌبً ٌحدث ، 

وتحرٌكه للرأي العام و زٌادة الوعً البٌبً عند السكان 
2
. 

 : دور اإلعالم في حماية البيئة . 2

ٌعتر اإلعالم أحد المقومات األساسٌة التً تسعى للحفاظ على البٌبة، حٌث ٌتوقف 

إٌجاد الوعً البٌبً وإكتساب المعرفة الالزمة للتغٌر وجهات النظر حول قضاٌا البٌبة 

 . وإعداد الجمهور لً ٌكون وسٌلة فً التوعٌة لنشر قٌم الثقافة البٌبٌة 

ومن هنا ٌتضح أن أهم أهداف اإلعالم البٌبً هو تحقٌق الوعً وتنمٌة الحس بالبٌبة لدى 

 . الجمهور المتلقً باإلختالف فباتهم وطبقاتهم حتى ٌصبح الجمهور من الفاعلٌن حقا

وٌقوم اإلعالم البٌبً باستخدام جمٌع الوسابل اإلعالمٌة لتوعٌة االنسان وتزوٌدٌه 

 .بالمعلومات التً من شأنها أن توجه سلوكه وتعرف من مستواه الفكري حول قضاٌا البٌبة 

ولعل أهم دور ٌمكن أن تقوم به وسابل اإلعالم هو التربٌة البٌبٌة ونشر الوعً عن 

طرٌقها ألن التربٌة مسألة قومٌة بالدرجة األولى، وبهذا فال ٌمكن أن تفلح الجهود الفردٌة أن 

تحدث أثرا ملحوظا فً هذا الشأن، بل تحتاج فً سبٌل تحقٌقها إلى وسابل اإلعالم المكتوبة 

                                                             
 زهٌرعبداللطٌف عابد،احمد العابد ابو السعٌد، االعالم و البٌبة بٌن النظرٌة والتطبٌق، الطبعة العربٌة، دار الٌازوزي  1

 .137، ص2014العلمٌة للنشر والتوزٌع،عمان، 
  .70ب، ص.ن.ط، المكتب الجامعً الحدٌث، د. عصام الدٌن الحناوي، البٌبة والوعً البٌبً، د 2
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والمسموعة أو المربٌة، حٌث أنه ٌجب أن نتشارك فً عملٌة التوعٌة واإلقناع كافة أجهزة 

. التربٌة و التعلٌم سواء كانت رسمٌة كالمدارس، أو غٌر رسمٌة كوسابل االعالم المختلفة
1
 

                                                             
 70سحر فتحً مبروك، نحو دور فعال للخدمة االجتماعٌة فً تحقٌق التربٌة البٌبٌة، مرجع سابق، ص. عصام توفٌق قمر 1
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 دور الجمعيات في حماية البيئة:المبحث الثالث 

 تعريف الجمعيات البيئية: المطلب األول 

 12 الموافق ل 1433 صفر 18 المؤرخ فً 06_12 حسب القانون :مفهوم الجمعيات

 :2012جانفً 

الجمعٌة إتفاقٌة تخضع للقوانٌن المعمول بها، وٌجتمع فً إطارها أشخاص طبٌعٌون "

أو معنوٌون على أساس تعاقدي، ولغرض غٌر مربح، ٌشتركون فً تسخٌر معارفهم 

ووسابلهم لمدة محددة او غٌر محددة، من أجل ترقٌة األنشطة ذات الطابع المهنً، 

."اإلجتماعً العلمً و الدٌنً، التربوي الرٌاضً، البٌبً الخٌري واإلنسانً 
1
 

 الجمعٌة هً جماعة من األفرد إنبثقت عنهم رغبة للقٌام بنشاط معٌن :و في تعريف أخر

 كان موجودا من قبل أو غٌر موجود لفابدتهم أو لً فابدة مجتمعهم فً إطار من التعاون

 و تطوع وممارسة األنشطة وعالقات التً تقوم بها الجمعٌة ترباوٌا وثقافٌا وفنٌا 

واجتماعٌا ورٌاضٌا، وهذا ٌؤدي إلى خلق دٌنامٌكٌة ونشاط بٌن مجموعة من األفراد، 

فوجود تنظٌم ٌعنً وجود أفراد تربطهم عالقات وٌقمون بأنشطة تتحقق األهداف المسطرة 

فً القانون األساسً للجمعٌة وهو الذي ٌضمن االستمرار واالستقرار خالل مدة صالحٌة 

 .  المكتب المسٌر، ثم الفاعالٌة التً تشٌر إلى القدرة على التنظٌم والهٌكلة وتحقٌق األهداف 

 دور الجمعيات في حماية البيئة : المطلب الثاني 

تعد مجاالت تدخل جمعٌات حماٌة البٌبة غٌر محدودة، ألن المعٌار األساسً الذي 

ٌتحدد على ضوبه إختصاص الجمعٌات هو الهدف المحدد فً قانونها األاسً، المتمثل فً 

ترقٌة التربٌة البٌبٌة واإلعالم البٌبً، وهنا سوف نعرض بعض األمثلة عن تدخل الجمعٌات 

 : البٌبٌة

تقدٌم طلبات فتح دعوة لتصنٌف حظٌرة وطنٌة أو محمٌة طبٌبعٌة، وإنشاء المساحات 

الخضراء من خالل المشاركة فً إعداد المخطط التوجٌهً للتهٌبة والتعمٌر ومخطط شغل 

.  المتعلق بالحظابر الوطنٌة 87 / 143 من المرسوم 03األراضً، حسب المادة 
2
 

                                                             
 02 الصادرة فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 2012 جانفً 12 ، الموافق لـ1433 صفر 18 المؤرخ فً 06-12 القانون  1

 .4 المادة 2012 جانفً 15بتارٌخ 
 صباحا،11:00: ساعة 2021اوت22: ، جاريخ الحصفح2015 جانفي 17 السبث  2

http//:researche1504.blogspot.com/2015/01/blog-post_17.html?m=1 
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حفظ الصحة الحٌوانٌة والمساهمة فً استبصال األمراض الحٌوانٌة حسب المادتٌن 

 ، و المتعلق بنشاطات الطب 1988 ٌناٌر 26 المؤرخ فً 88 / 08 من القانون 11 و5

  [ . 1988 / 4الجرٌدة الرسمٌة عدد  ]البٌطري وحماٌة الصحة الحٌوانٌة 

إنشاء منطقة أو مناطق للمحافظة على تكاثر الصٌد بعد استشارة اإلدارة المحلٌة، 

 / 83 من المرسوم رقم 2/8/11والحد من الصٌد المحظور ومحاربته، حسب المواد 

، المتعلق بالجمعٌات واإلتحادات الوالبٌة 1983 فٌفري 19 المؤرخ فً 136

  [ .1983 / 08الجرٌدة الرسمٌة عدد  ]واإلتحادٌة الوطنٌة للصاٌدٌن 

 تعريف بجمعية دنيا  : المطلب الثالث 

 .  جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة بالشلف :إسم الجمعية 

 .  مزار شارف :إسم رئيس الجمعية السيد 

 . طرٌق مسجد عثمان بن عفان حً الشقة القدٌمة بلدٌة الشلف :عنوان المقر 

 .  جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة بالشلف :صفحة الفايسبوك 

 .  شارف مزار :فيسبوك رئيس الجمعية الشخصي 

جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة بالشلف ذات طابع إجتماعً بٌبً تنشط على مستوى والٌة 

  . 18/11/2006الشلف ، تأسست ٌوم 

 : أهداف الجمعية 

العمل على رفع المستوى الوعً البٌبً لجمٌع فبات المجتمع والتدخل المٌدانً لحماٌة  .1

من مخاطر  (الهواء، النبات، المٌاه، الغذاء والتربة  )البٌبة والتراث الطبٌعً والثقافً

التلوث والضجٌج أو التدمٌر بكافة الوسابل والطرق المتاحة بتكوٌن وتنشٌط واإلعالم 

وتدرٌب األطفال والشباب بالتنسٌق مع كل الهٌبات المعنٌة والمؤسسات التربوٌة 

والشبابٌة واألحٌاء، والسعً إلى تجسٌد شعار من أجل جٌل ٌؤمن بالثقافة والبٌبة 

 .والتضامن و المحبة 

المساهمة فً النوادي ومراكز التكوٌنٌة بٌبٌة على مستوى المؤسسات التربوٌة الشبابٌة  .2

واألحٌاء وتنظٌم ومشاركة وتبادل أفكار وزٌارات ونشاطات ومعارضو ندوات 

 . ومحٌمات جامعات الصٌفٌة مع كل هٌبات والجمعٌات داخل وخارج الوطن

العمل على غرس ثقافة الزهور والمحافظة على األثار العادات و التقالٌد والسٌاحة  .3

البٌبٌة والفنون الجمٌلة وتنظٌم حمالت ودورات تطوعٌة بٌبٌة تضامنٌة ثقافٌة وسٌاحٌة 

 . بالتنسٌق مع كل هٌبة وسلطات معٌنة ... 

تدرٌب و كوٌن الشباب وشابات على االسعافاتىاألولٌة واإلحتٌاطات الالزمة والتضامن  .4

 . عند حدوث الكوارث بٌبة وطبٌعة وغٌرها بالتنسٌق مع كل هٌبة وسلطة معٌنة

 ٌتكون مكتب الجمعٌة من االعضاء االتٌة اسمابهم 

  شارف مزار ربٌس الجمعٌة 
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  حمو زروقً مفتاح نابب اول 

  محمدي بوزٌنة مناد نابب ثانٌحمٌدي محمد أمٌن المال 

 علً عباس عبد الجلٌل الكاتب العام 

  بوفلوح سمٌر مساعد الكاتب العام  

 : نشاطات  الجمعية

 .حمالت التطوع لنظافة المحٌط -

 . حماالت التطوع لنظافة المعالم االثرٌة -

 . حماالت تطوع لنظافة الشواطا -

 .المساهمة فً نظافة المستشفٌات  -

 .المساهمة فً نظافة دور المسنٌن -

 .حماالت تشجٌر  -

 . تهٌبة المساحات الخضراء -

 .احٌاء المناسبات البٌبٌة  -

 .  فٌفري من كل سنة02الٌوم العالمً للمناطق الرطبة المصادف ل  -

 . مارس من كل سنة 21الٌوم الدولً للغابات المصادف ل  -

 . مارس من كل سنة22الٌوم الدولً للمحافظة على الماء المصادف ل -

 . افرٌل من كل سنة 20 الٌوم الدولً لالرض المصادف ل  -

 .  ماي من كل سنة22الٌوم الدولً للتنوع البٌولوجً المصادف ل  -

 . جوان من كل سنة 06الٌوم العالمً للبٌبٌة المصادف ل  -

 .  جوان من كل سنة17الٌوم الدولً للتصحر المصادف ل  -

 .  سبتمبر من كل سنة16الٌوم الدولً للمحافظة على طبقة االوزون المصادف ل  -

 . سبتمبر من كل سنة 21الٌوم الدولً للنظافة المصادف ل  -

 . نوفمبر من كل سنة15الٌوم الدولً للرسكلة المصادف ل  -

 . اكتوبر من كل سنة 25الٌوم العالمً للشجرة المصادف ل  -

 . دٌسمبر من كل سنة 05الٌوم الدولً للتطوع المصادف ل  -

 .دٌسمبر من كل سنة 11الٌوم الدولً للجبل المصادف ل  -
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 مرحلة ما قبل التصوير 

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل فً العمل باعتبارها نقطة اإلنطالق : مرحلة التوثيق

فً عملٌة البحث العلمً، ففً هذه المرحلة نقوم بتحوٌل الفكرة إلى كلمات مفتاحٌة مبدبٌة 

لمباشرة عملٌة جمع المعلومات حول الموضوع، وتحدٌد مختلف الزواٌا التً سٌتم معالجتها 

فً الروبورتاج لتتضح بذلك المعالم األولٌة للروبورتاج، وفً هذه المرحلة كانت وجهتنا 

  .األولى هً المكتبة المركزٌة لوالٌة الشلف لجمع المادة العلمٌة المطبوعة

قمنا فً هذه المرحلة بمشاهدة العدٌد من الحصص التلفزٌونٌة : التغذية البصرية

والروبورتاجات المصورة المتعلقة بالبٌبة وذلك من أجل تطوٌر مهاراتنا كمحاولة إلنتاج 

عمل أكادٌمً إعالمً جٌد، كما قمنا بإنشاء عالقات مع العدٌد من الصحفٌٌن بغٌة توجٌهنا 

 . فً مسٌرتنا البحثٌة

 :و من بٌن الحصص التً شاهدناها 

 .حصة إذاعٌة عن الٌوم العالمً لألرض مع الصحفً محمد ٌحٌاوي  -

حصة تلفزٌونٌة جامعة التكوٌن المتواصل تحت عنوان البٌبة حلقة هامة لتحقٌق  -

 .التنمٌة المستدامة 

  .باإلضافة إلى مشاهدة العدٌد من الربورتاجات المتعلقة بالبٌبة على الٌوتٌوب -

 بطاقة فنية

روبورتاج مصور حول دور الجمعيات في حماية البيئة  الموضوع 

 جمعية دنيا لحماة البيئة نموذجا 

 صفحة بٌضاء فً محٌط اسود...جمعٌة دنٌا العنوان

 روبورتاج مصور النوع الصحفي

 دقٌقة26 المدة 

 Sony- Toshiba- Canon الكميرا المعتمدة 

 زٌدان سعاد، مخلوفً هاجر اعداد و تعليق 

 بورٌاح نذٌر تركيب

 Magix pro X4 برامج التركيب

 االستاذة لٌمام فتٌحة  االشراف

  أشهر 4 مدة التصوير
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 مرحلة التصوير

تسمى هذه المرحلة بمرحلة اإلستطالع تأتً بعد مرحلة إختٌار موضوع : مرحلة المعاينة

الروبورتاج، وفً هذه المرحلة قمنا بمعاٌنة األماكن التً سٌتم التصوٌر فٌها، حٌث قمنا 

بتحدٌد موعد مع الجهات التً سنقوم بالتصوٌر معها وذلك من أجل تعرٌفهم بموضوع 

البحث وعن النقاط التً سنتطرق إلٌها خالل المقابلة، وقمنا باستغالل فرصة تواجدنا معهم 

لمعاٌنة أماكن التصوٌر، كما قمنا بتحدٌد مٌعاد التصوٌر حسب ما ٌتالبم مع  جدول 

 .أعمالهم

 :قابمة المقابالت التً أجرٌناها

 2021.03.03 :  مقابلة مع السٌد شارف  مزار ربٌس جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة. 

 2021.04.25 : مقابلة مع السٌد أفوناس أبو عبد هللا ربٌس مصلحة النظافة

 .والوقاٌة لبلدٌة الشلف 

 2021.05.31 : مقابلة مع السٌدة  نزٌهة المكلفة باإلعالم ب مقر دار البٌبة. 

 2021.06.16 : مقابلة مع السٌد بوغالٌة محمد المكلف باإلعالم  بقسم محافظة

 .الغابات 

 2021.06.27 :مقابلة مع السٌدة الشاٌب عابشة مدٌرة مؤسسة الرسكلة الخاصة. 

 ( أٌام 3إعداد دلٌل المقابلة قبل الموعد ب )

و بعد حصولنا على الموافقة و ضبط المواعٌد من أجل التصوٌر المقابالت و النشاطات 

التً قامت بها جمعٌة دنٌا تم إفتتاح التصوٌر فً مدة أقل من أسبوع من الموافقة على 

 .التصوٌر و هذه المرحلة مهمة جدا تتطلب التركٌز و الدقة و اإلحترافٌة فً عملٌة التصوٌر

 : مرحلة ما بعد التصوير

بعد االنتهاء من التصوٌر، أصبحت لدٌنا مادة خام مصورة، وفً هذه المرحلة ٌكون التركٌز 

 .أكثر طلبا ألنها تتعبر أهم مرحلة فً إعداد الروبورتاج 

 وهً التً تتم فٌها مشاهدة المادة المصورة عدة مرات للتعرف على الموضوع :المشاهدة

وتحدٌد اللقطات المناسبة واإلستجوابات التً تخدم الموضوع شكال ومضمونا، وهذه مرحلة 

 .أولٌة لعملٌة التركٌب والمزج 

فقد قمنا بمشاهدة المادة المصورة أكثر من مرة حتى ٌتسنى لنا تحدٌد ما نحتاجه من 

 . اللقطات،  بعدها قمنا بترتٌب اللقطات حسب ما ٌخدم الروبورتاج 
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 تعتبر هذه المرحلة أول مراحل العمل التقنً، فبعد دراسة الموضوع حرصنا على :التركيب

تتبع و تسلسل األحداث، و التركٌب ال ٌقتصر على ربط الصور و الفٌدٌوهات فقط ، بل هو 

 .عمل تعبٌري وإبداعً ٌرمً الى توصٌل المادة السمعٌة البصرٌة 

 :تم اإلعتماد فً هذه المرحلة على البرامج المتخصصة فً التركٌب و المتمثلة فً

 وهو تفسٌر وشرح وإعطاء وجهة نظر معٌنة فً التلٌفزٌون، التعلٌق ٌزٌد للصورة :التعليق

 .قوة و توضٌح 

 :التعليق 

البٌبة هً مجموعة النظم الطبٌعٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً ٌعٌش فٌها اإلنسان والكابنات 

االخرى، وهً مجموعة الموارد الحٌوٌة والالحٌوٌة، كالما، الهواء ، التراب، وكذا الغطاء 

 .  النباتً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إن حماٌة البٌبة و تحسٌنها هً مسألة ربٌسٌة ، تؤثر على حٌاة الشعوب و على التنمٌة 

بمختلف أنواعها فً كل أنحاء العالم ، حٌث تجلت مؤخرا عوارض األزمة البٌبٌة بصورة 

عاتٌة و مقلقة خاصة فً غضون األعوام األخٌرة ، و ماشهده العالم من كوارث طبٌعٌة 

 . كاإلحتباس الحراري و الحرابق التً مست الثروات الغابٌة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٌعانً التنوع البٌولوجً فً الجزابر بدوره من التهدٌد بمختلف الثروات البٌبٌة الغابٌة 

والحٌوانٌة، كما تشهد الجزابر تدهور من نوع أخر وممثل فً التكتل وتعرٌة الساحل 

وتلوث، لذلك تسعى الجزابر إلٌجاد الحلول المناسبة وفعالة لحماٌة البٌبة من مختلف 

 .المخاطر التً تهددها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 كلم غرب العاصمة، تعود لكونها 200والٌة الشلف هً والٌة تقع غرب الجزابر، على بعد 

 .منطقة فالحٌة بامتٌاز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعتبر والٌة الشلف من أجمل والوالٌات الساحلٌة الجزابرٌة، حٌث تجمع مابٌن زورقة 

 كلم، وخضرة الغابات إذ أنها تتمٌز بغطاء نباتً ثري ومتنوع ، 129البحر على طول 
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والذي من شأنه أن ٌساعد الحٌوانات على اإلستقرار فً المنطقة خاصة وأن الوالٌة تمتلك 

 .ثروة حٌوانٌة هابلة والمتمثلة فً البقر، الغنم ، الماعز والطٌور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحتل الوالٌة موقعا استراتٌجٌا ٌغلب علٌه الطابع الجبلً، حٌث تنحصر الوالٌة بٌن سلسٌلتً 

جبال الظهرة والونشرٌس، مما ٌجعلها ذات طابع رٌفً أكثر منه حضري، كما تتمٌز 

 . الوالٌة أٌضا بطابع سهلً ٌتوسطها أطول واد فً الجزابر و هو وادي الشلف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تزخر الوالٌة أٌضا بالعدٌد من الموارد المابٌة، أبرزها سد الكرٌمٌة و سد سٌدي ٌعقوب، 

 . باإلضافة الى الشالالت شالل التراغنٌة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رغم هذا لم تسلم هذه االخٌرة من التلوث البٌبً بمختلف أنواعه ، وخاصة الحرابق التً 

مست غابات بلدٌة تاجنة و مصدق مؤخرا باإلضافة إلى النفاٌات التً تعمل على تشوٌه 

 .وجه الغطاء النباتً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و للحد من المشاكل البٌبٌة تبنت الوالٌة عددا من البرامج التنموٌة المتعلقة بالبٌبة، وعلى 

رأسها بناء مراكز الردم التقنً، التً من مهامها إعادة تدوٌر النفاٌات، و إقامة حمالت 

 .التشجٌر للتعوٌض عن الغابات المتضررة من الحرابق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قامت و الٌة الشلف بتسطٌر برامج و مخططات من أجل حث الشباب على العمل البٌبً، 

 .واإلنخراط فً المشارٌع البٌبٌة التً تقدمها وكالة دعم و تشغٌل الشباب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٌلعب المجتمع المدنً دورا مهما فً حماٌة البٌبة و المحٌط األخضر، وذلك عن طرٌق 

التوعٌة والتحسٌس لمحاربة التلوث، ومن بٌن الجمعٌات الفاعلة فً والٌة جمعٌة دنٌا لحماة 

بدأت تلعب الجمعٌة هذا الدور من خالل محاولة القضاء على كل النقاط السوداء ... البٌبة 

التً تعانً منها البٌبة المحلٌة، بما فٌها األحٌاء والطرقات وحتى الشواطا ومحمٌات 

 .األثرٌة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فضاء ذو أهمٌة بٌولوجٌة، دفع جمعٌة دنٌا إلى تفعٌل نشاطات التوعٌة والتحسٌس، تجاه 

جمٌع شرابح المجتمع وهذا من أجل نشر الوعً البٌبً وترسٌخ قٌم الثقافة البٌبة، باإلضافة 

الى التنظٌف وتجمٌل األماكن المشوهة وكذا تشجٌع إنشاء النوادي الخضراء، عبر مختلف 

 .المؤسسات التربوٌة وتكرٌم المؤسسات التً نجحت فً غرس التربٌة البٌبٌة لدى تالمٌذها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقٌت جمعٌة دنٌا إقباال ملحوظا من طرف الشباب و المواطنٌن، حٌث ساهموا فً مختلف 

نشاطات الجمعٌة وقدموا ٌد العون لألعضابها كمبادرة طٌبة لتشجٌع الجمعٌة على مواصلة 

 .نشاطاتها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدور الكبٌر الذي تلعبه جمعٌة دنٌا ٌقتضً تكاثف الجهود وزٌادات النشاطات، حٌث أصبح 

للجمعٌة مشاركة قوٌة فً حماٌة البٌبة، وهذا ماتجسد فً حمالتها وخرجاتها التوعوٌة 

 . المنسقة بٌن مختلف الجهات الرسمٌة التابعة لقطاع البٌبة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعد مجاالت تدخل فً جمعٌة دنٌا لحماٌة البٌبة غٌر محدودة ومن أقوى أهدافها ترقٌة 

التربٌة البٌبٌة، وغرس قٌم الثقافة البٌبٌة لدى االفراد من خالل الفعالٌات المقامة بصفة 

 .دورٌة منظمة و أخرى عشوابٌة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسيقىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رغم إبرام العدٌد من اإلتفاقٌات البٌبٌة فً العالم، وسن مجموعة من القوانٌن فً الجزابر 

مفادها حماٌة البٌبة، إال أنه ٌبقى الوضع البٌبً فً تدهور مستمر، وذلك راجع إلى عدم 

التطبٌق الفعلً للقوانٌن فً أرض الواقع، وإلفتقاده الصفة اإللزامٌة والردعٌة، وتبقى 

المحافظة على البٌبة ضرورة حتمٌة وجبت على جمٌع أفراد المجتمع دون استثناء، و ٌبقى 

الدور الربسً الذي تلعبه الجمعٌات هو غرس قٌم الثقافة البٌبٌة لدى هؤالء المواطنٌن للحد 

 .من ظاهرة التلوث البٌبً 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجنيريك+ موسيقىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هو عملٌة تقنٌة تقوم بمزج الصوت والصورة بشكل متناسق ومتكامل كذلك هو :المزج 

 .األمر بالنسبة للموسٌقى والتعلٌق 

 تعد الموسٌقى أهم عنصر فً اللغة السٌنٌمابٌة فهً تزٌد فً جمال الروبورتاج :الموسيقى 

 إلى جانب المؤثرات الصوتٌة األخرى وقد إعتمدنا فً ربورتاج على موسٌقى بٌانو هادبلة

 شارة البداية

 

 

 

 

 

 

 شارة النهاية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية اإلجتماعية

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة علوم اإلعالم و اإلتصال

 تقدم

 روبورتاج مصور حول دور الجمعيات في حماية البيئة

 صفحة بيضاء في محيط اسود...جمعية دنيا : بعنوان 

 :كنتم مع

 فضاء ابيض في محيط اسود... جمعية دنيا: ربورتاج مصور حول

 من إعداد وتقديم                                                         تحت اشراف

 زيدان سعاد                                                                       ليمام فتيحة 

 مخلوفي هاجر 

 تصوير وتركيب

 بورياح نذير 

 شكر خاص إلى 

 إذاعة الشلف الجهوية 

 وإلى جمعية دنيا لحماة البيئة 

 من انتاج

 جامعة مستغانم

 2021سبتمبر
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DECOUPAGE TECHENIQUE 

 المشهد اللقطة  الصوت المحتوى الوقت

--البٌبة -- فٌدٌوهات عملٌات تشجٌر والتضامن+صور --جنرٌك  البداٌة    ثا10د 01

 الطبٌعة

جنرٌك  موسٌقى

 البداٌة

01 

 حٌوانات ترعى+مناظر طبٌعٌة ..تصوٌر جوي من السماء --لقطات عامة   د02

التلوث الصادر عن المصانع والحرابق  + صورحرابق الغابات +

 والمفرغات العمومٌة للنفاٌات

لقطات  2تعلٌق +1تعلٌق+موسٌقى

 عامة

02 

لقطة  موسٌقى دار البٌبة لوالٌة الشلف--- زوم للخلف   ثا07

 عامة

03 

لقطة  حوار م مدٌرة دار البٌبة الشلف.نزٌهة  حوار مع  ثا50

plan 

taille 

04 

 لقطات وصور  عن والٌة الشلف   د02

 الحرابق/ لقطات عن مفرغات النفاٌات 

تعلٌق  + 1تعلٌق+موسٌقى 

2 

لقطات 

 عامة

05 

لقطة  موسٌقى زوم للخلف بلدٌة الشلف ثا20

 عامة

06 

 مسؤول قسم النظافة والوقاٌة ببلدٌة الشلف--- حوار مع  افوناس بوعبدهللا   ثا50

 

لقطة  حوار

plan 

taille 

07 

لقطة  حوار م مدٌرة دار البٌبة الشلف.نزٌهة  حوار مع   ثا46

plan 

taille 

08 

تعلٌق  + 1تعلٌق+موسٌقى  عملٌة التشجٌر/ مراكز الردم التقنً /لقطات عن مفرغات النفاٌات   د01

2 

لقطات 

 عامة

09 

 P حوار مدٌرة مؤسسة رسكلة النفاٌات---حوار مع  شاٌب عابشة   د01

poitrine 

10 

لقطات  1تعلٌق+موسٌقى  عملٌات تنظٌف من طرف الجمعٌة/ لقطات عن جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة   ثا40

 عامة

11 

 P حوار حوار مع شارف مزار ربٌس الجمعٌة  ثا10د 02

poitrine 

12 

لقطات  1تعلٌق+موسٌقى  عملٌات تنظٌف من طرف الجمعٌة/ لقطات عن جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة  ثا50

 عامة

13 
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لقطة  1تعلٌق+موسٌقى  لقطة عن ابتدابٌة الشهٌد بوهراوة الحاج  ثا20

 عامة

14 

 حوار مع شارف مزار ربٌس الجمعٌة  ثا40 د 03

 لقطة عن حظٌرة جمعٌة دنٌا لحماٌة 

 P حوار

poitrine 

15 

لقطات  1تعلٌق+موسٌقى  عملٌات تنظٌف من طرف الجمعٌة/ لقطات عن جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة   ثا20

 عامة

16 

 P حوار حوار مع  عضو الجمعٌة   د01

poitrine 

17 

عملٌات تنظٌف من طرف الجمعٌة / لقطات عن جمعٌة دنٌا لحماة البٌبة   د30

 خرجات لمدٌنة تنس 

لقطات  1تعلٌق+موسٌقى 

 عامة

18 

 P حوار م مدٌرة دار البٌبة الشلف.نزٌهة  حوار مع   ثا15 د 01

poitrine 

19 

 مسؤول قسم النظافة والوقاٌة ببلدٌة الشلف--- حوار مع  افوناس بوعبدهللا   ثا30 د 01

 

 P حوار

poitrine 

20 

لقطات  1تعلٌق+موسٌقى  لقطة عن محافظة الغابات لوالٌة الشلف  ثا40

 عامة

21 
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:الخاتمة   

ٌواجه العالم قضاٌا بٌبٌة حرجة تتمثل فً المٌاه والتصحر والتدهور البٌبً والتلوث 

بمختلف أنواعه، باالضافة إلى التهدٌدات البٌبٌة الناشبة وازدٌاد الكوارث الطبٌعٌة باعتبارها 

 وسبب هذا التدهور راجع الى انعدام الوعً البٌبً ،ترتبط ارتباط وثٌقا برفاهٌة اإلنسان

 و هذا ما ،والثقافة البٌبٌة من خالل االمباالة واالمسؤولٌة من قبل االفراد و حتى الهٌبات

د من االتفاقٌات العالمٌة والدولٌة التً تقضً يجعل العالم ٌستفٌق من غفلته حٌث ابرمت العد

 كما اشركت المجتمع المدنً فً ذلك باعتبار ان نشاط الجمعٌات فً المجال ،بحماٌة البٌبة

بحاجة الى الدعم ٌزال فتً ال لكن ٌبقى عمل المجتمع المدنً  ،البٌبً امر هام وضروري

 اذا  خاصة القانونً والمادي وٌبقى موضوع حماٌة البٌبة هو مسؤولٌة جمٌع افراد المجتمع

 .كان هناك وعً بٌبً وتربٌة بٌبٌة  ما
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