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التسميات املستخدمة في مطبوعات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وطريقة عرض املواد 
فيها ال تعني بأي حال من األحوال التعبير عن أي رأي من جانب أمانة املنظمة فيما 
فيما  أو  لسلطاتها،  أو  منطقة  أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  القانوني ألي  بالوضع  يتعلق 

يتعلق بتعيني حدودها أو تخومها.

وال  أصحابها  آراء  هي  اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  مطبوعات  في  عنها  املعرب  اآلراء 
تعكس بالضرورة آراء  املنظمة. كما أن ذكر شركات أو منتجات معينة ال يعني أن هذه 
لها على سواها مما  املنظمة تفضياًل  بها من  املنتجات معتمدة أو موصى  أو  الشركات 

مياثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها. 

لألرصاد  العاملية  املنظمة  مطبوعات  من  رسميًا  مطبوعًا  التقرير(  )أو  الوثيقة  هذه  ليست 
اجلوية ولم يتم حتريرها وفقًا لإلجراءات القياسية للمنظمة. وال تتمتع اآلراء املعرب عنها في 

هذه الوثيقة بالضرورة بتأييد املنظمة.
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تقدمي
لألرصاد  الوطنية  واملرافق   ،)WMO( اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة  عاتق  على  تقع 
وثمانني  وثمانية  مائة  البالغة  األعضاء  بلدانها  في   )NMHSs( والهيدرولوجيا  اجلوية 
أحداث  وقوع  وتكرار  املناخ  تغير  إزاء  الدولية  الشواغل  وتنامي  الوعي  تزايد  مع  بلداً، 
مشتركة  مسؤولية  البشر،  من  للماليني  اليومية  احلياة  في  تؤثر  التي  املتطرفة  الطقس 
لضمان إبقاء قطاعات متزايدة باطراد من اجلمهور على علم جيد بهذه القضايا بوسائل 
خالل  من  باطراد  تتعزز  أهميتها  أن  إلى  بالنظر  املستطاع  قدر  وفّعالة  ودقيقة  سريعة 
االقتصادية  االجتماعية  بالقيمة  وعي  من  املدني  املجتمع  به  يتمتع  ملا  السريع  التنامي 
في  للتوعية  إستراتيجية  ألى  الرئيسية  املكونات  أحد  ويتمثل  واملناخ.  الطقس  لعوامل 
إقامة عالقات عمل فّعالة مع وسائط اإلعالم بغرض تيسير فهمها للظواهر العلمية ذات 
التوقيت، على أية استفسارات يثيرها  الصلة وللرد، بصورة موثوق بها وبطريقة حسنة 

أمامها. اجلمهور 

االتصال  جهات  لدى  للعمل  كأداة  لالستخدام  هذا  اإلعالم«  وسائط  »دليل  صمم  وقد 
WMO لتيسير عملها في حتقيق  املنظمة  التابعة ألعضاء  العامة  املعنية  باإلعالم والشؤون 
هذه األهداف، وفي الوصول إلى اجلمهور عامة من خالل رسائلها املتعلقة بالطقس واملناخ 

واملاء.

من  سواء  اإلعالم  وسائط  مع  التعامل  في  األساسية  والنهج  املفاهيم  إلى  الدليل  ويشير 
خالل  من  أو  اإلعالمية  اجللسات  أو  الصحفية  املؤمترات  أو  الفردية  املقابالت  خالل 
مبا  املالئمة  االتصال  وسائل  من  ذلك  غير  أو  الصحفية  البيانات  طريق  عن  األنباء  نشر 
األرصاد  »وخبراء  التنبؤات  مقدمي  مجرد  الدليل  يستهدف  وال  اإلنترنت.  ذلك  في 
الذين  اإلذاعيني  واملنتجني  واحملررين  الصحفيني  املراسلني  إلى  أيضًا  يتوجه  بل  اجلوية« 
بالطقس  الصلة  ذات  باألحداث  املعنية  القصص  تصور  التي  العامة  األنباء  يغطون 
الدليل  صمم  باستمرار،  اإلعالم  وسائط  مع  العالقات  إثراء  يتعني  ألنه  ونظراً  واملناخ. 
مساعدة  في  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  مهمة  لتيسير  أيضًا 
اجلوية  األرصاد  مجاالت  في  كبيرة  خبرات  لديهم  تتوافر  ال  قد  الذين  الصحفيني 

والهيدرولوجيا.
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وقد أدى التقدم الكبير الذي حتقق في مجال تكنولوجيا االتصال إلى اطراد تبسيط أنشطة 
للمنظمة  تقدم  التي  الطلبات  تتزايد  الوقت،  نفس  وفي  األعضاء.  لدى  اجلمهور  توعية 
جميع  تعاون  زيادة  سيتطلب  مما  احلقيقي:  الوقت  »في  ردود  إلعداد  وأعضائها   WMO
هذا  وسيشكل  ،واملاء.  واملناخ  الطقس  بقضايا  الوعي  لتعزيز  املعنيني  املصلحة  أصحاب 
التعاون عنصراً أساسيًا في زيادة الوعي العام وضمان جناح إستراتيجية اإلعالم العام واالتصال 

.WMO لدى املنظمة

التي   WMO املنظمة  إلى مواد االتصال لدى  العديد من اإلشارات  املطبوع  ويتضمن هذا 
تقدم إرشادات مفصلة عن مختلف املجاالت التي قد تكون للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية 
والهيدرولوجيا ولوسائط اإلعالم اهتمام مشترك بها. كما أنه يستكمل اإلستراتيجية العاملية 

.WMO لالتصاالت لدى املنظمة

م. جارو
األمني العام
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ما الذي حتاول قوله للترويج ملا تضطلع به من أعمال، وملاذا يتعني أن حتيط الصحفيني علمًا 
بذلك؟ ثم ما هي الكيفية التي تبلغ بهذا ذلك للصحافة بطريقة مثيرة لالهتمام ومفيدة. 
أن  تريد  مبا  الفور  العالم على  يعلم  أن  وتتوقع  بيان صحفي،  ليست مجرد كتابة  فاملسألة 
تبلغه. إذ ينبغي أن تتمثل اخلطوة األولى في التفكير بعناية فيما تريد أن تقوله ثم أفضل 

طريقة لقوله والوقت املناسب لذلك.

بتنبؤات  نطاقًا  األوسع  اجلمهور  تبلغ  أن  أو  املناخ،  تغير  بشأن  التالميذ  توعية  تريد  هل 
القرارات  نظر صانعي  أن تسترعي  إلى  قادمة؟ هل حتتاج  بعواصف  اإلنذارات  أو  الطقس 
املزارعني  توعية  تريد  املناخية؟ هل  التنبؤات  أعمال  في  االستثمار  إلى  امللحة  احلاجة  إلى 
االقتصادية  األنشطة  في  للتنبؤات  السليم  باالستخدام  القطاعات  من  وغيرهم  والصناعة 

املستدامة؟

أنت في حاجة إلى أن تعرف ما الذي تريد أن تبلغه، واملكان الذي توجه ذلك إليه. فتحديد 
ما تريد قوله ثم إلى من توجهه ميثل اخلطوات األولى األساسية قبل صياغة بيان صحفي أو 
عقد مؤمتر صحفي أو ترتيب مقابالت أو تنظيم مناسبات خاصة. فسوف ييسر لك ذلك 

البدء في أنشطتك الترويجية وإثارة االهتمام مبا تقوم به من عمل.

فقد  الشيء.  بعض  مهمتك  ييسر  املناخ،  بتغير  املتزايد  العاملي  االهتمام  أن  والواقع 
من  أكثر  متزايد  شعبي  بإدراك  حتظى  واملاء  واملناخ  بالطقس  املتعلقة  العلوم  أصبحت 
به  يضطلع  الذي  كلل  دون  العمل  إلى  كبيرة  بدرجة  ذلك  ويرجع  مضى،  وقت  أي 
والدولي.  الوطني  الصعيدين  على  املنظمات  من  والعديد  العلماء،  من  اآلالف 
املناخ  بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  منحت  التى  اإلشادة  ذلك  إلى  ويضاف 
مع اشتركت  التى   ،UNEP/WMO واملنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  بني   املشتركة 
في  »جلهودهما   2007 لعام  للسالم  نوبل  بجائزة  الفوز  فى   Albert A. Al Gore Jr  .
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األساس  ووضع  الصنع  البشري  املناخ  تغير  عن  املعارف  من  أكبر  قدر  ونشر  جتميع 
التغيير«. لهذا  للتصدي  الالزمة  للتدابير 

وتغير املناخ يشكل قضية إخبارية كبيرة، وثمة طلب كبير على القصص التي تدور حول 
جميع القضايا احمليطة باملشكلة. وتتابع مدونات وخدمات إخبارية عن البيئة ومواقع شبكية 

ال حصر لها كل تطور في مجال تغير املناخ.

كلما ازدادت معارفنا عن مناخنا القادم، حتسنت قدرتنا على االستعداد له. وحتتاج، 
لكي تعزز من معارفنا، إلى االستثمار في عمليات مراقبة املناخ والتنبؤ به. ويتعني سد 
املناخية  باملعلومات  احمللية  املجتمعات  لتزويد  الرصد  املوجودة في عمليات  الثغرات 

الالزمة للتخفيف والتكيف.

وثمة حاجة ملحة إلى توفير آليات تعاونية لتلبية احتياجات الرصد لدى البلدان النامية 
لتحسني اإلنذارات املبكرة بالطقس املتطرف، ولالرتقاء بنوعية وكفاءة ممارستها بشأن 

إدارة املخاطر املناخية.

وستتحدد استدامة وكفاءة القرارات االجتماعية االقتصادية باطراد من خالل إدراج 
العلوم املناخية. وسوف تفضى عمليات اتخاذ القرار حسنة االستنارة واملعتمدة على 

العلم الى إنقاذ األرواح وتتجنب النكسات االقتصادية. 

)WMO( الرسائل اخلاصة باملناخ التي تقدمها املنظمة



�

وما أن تنتهي من صياغة ما تريد قوله، يحني وقت اتخاذ القرار بشأن كيفية نشر هذه الرسالة 
وتوقيتها. وتهدف األقسام التالية في هذا الدليل إلى توفير دليل لصياغة رسالتك وجتنب 

العثرات.

إنقاذ األرواح واملمتلكات من األخطار الطبيعية.  ß

إدارة مخاطر الكوارث.  ß

حماية سبل العيش وحتسني نوعية احلياة.  ß

حتقيق التنمية االجتماعية االقتصادية املستدامة.  ß

إدارة املخاطر املناخية لتجنب النكسات االقتصادية.  ß

وضع احللول الفّعالة للتحديات الناشئة عن الطبيعة التي تواجه الناس في كل   ß

يوم وفي كل مكان.

ة لألرصاد اجلوية واملرافق الوطنية ي ة - املنظمة العامل الرسائل األساسي
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا عنصران أساسيان ملا يلي: 
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أو  للتجاهل  يتعرض  بأن  يرضى  صحفي  يوجد  ال 
التهميش متامًا. فالصحفيون يريدون، بداًل من ذلك، 
تزويدهم باملعلومات وإعداد قصص جيدة، والوصول 
أنت  تسعى  الذين  األشخاص  نفس  إلى  بالرسالة 
ملساعدتهم. ولم يكن اإلعالن عن عملك أكثر يسراً 
أبداً  مما هي عليه في هذا العصر الذي تستمر فيه دورة 

األخبار على مدار الساعة. فلماذا تسأل؟

إعداد  في  الصحفيون  يعمل  احلاالت،  معظم  وفي 
حيث  باليوم  اخلاصة  النوعية  واملناخ  الطقس  قصص 
يحتاجون إلى ردود متسقة ومباشرة بشأن عدد قليل مختار من األسئلة. وهناك مناسبات 
قد يسأل فيها احملررون املتخصصون أسئلة حتتاج إلى قدر أكبر من االستدالل. وقد ينطوي 
ذلك على فائدة كبيرة للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا لديك حيث الفرصة 

سانحة إلطالق املعلومات عن إجنازاتك ومشاريعك بالتفصيل.

مهامًا  متثل  احتياجاتهم  وتلبية  الصحفيني  مع  التحدث  فإن  الوسيلة،  كانت  وأيهما 
اإلعالم  وسائط  تأثير  من  االستفادة  أيضًا  وينبغي  شأنها.  من  التقليل  ميكن  ال  حيوية 
في تلبية احتياجات جمهور يتعطش إلى احلصول على معلومات عن الطقس. وميكن 
وتساعد  حتصى،  وال  تعد  ال  أرواحا  والعواصف  بالفيضانات  اإلنذارات  تنقذ  أن 
حتقيق  للحكومات  وتتيح  املناسبة،  احملاصيل  زراعة  على  املزارعني  الفصلية  التنبؤات 
أجازاتهم.  قضاء  أماكن  حتديد  على  املسافرين  وتساعد  للمياه،  استخدام  أفضل 
تهدد  فاألعاصير  كبيرة.  وجيوسياساتية  اقتصادية  انعكاسات  واملاء  واملناخ  فللطقس 
هذين  ولكال  الطاقة.  إلى  احلاجة  من  يزيد  املمتد  البارد  والطقس  النفط.  حقول 
املوضوعات  من  املثاالن  وهذان  واقتصادياتهم.  السكان  على  مباشرة  تأثيرات  املثالني 

األنباء. لصناعة  الثابتة 

الذي  احمللية  األنباء  من  »اجلزء  هو  الطقس 
أي  من  أكبر  السكان  من  عدد  يشاهده 
أنباء أخرى« وفقًا ملا جاء في مقال نشر في 
النيويورك تاميز يوم 18 شباط/فبراير 1996. 
»ويشاهدونه كما لو كانت حياتهم معلقة 

به، وهو كذلك في كثير من األحيان«.

العمل مع وسائط اإلعالم 2
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فالصحفيون  والثقة.  التوافر  في  اإلعالم  وسائط  مع  اجليدة  العالقات  جذور  وتكمن 
من  يتمكنوا  وأن  املعلومات،  مصادر  إلى  عائق  دون  الفوري  النفاذ  إلى  يحتاجون 

املعلومات. هذه  صحة  على  االعتماد 

الزمن.  مع  سباق  في  ويعملون  مشغولون  شأنك،  شأنهم  الصحفيون،  واملراسلون 
إعصار  نشوء  مثل  العاجل،  فالنبأ  األخبار.  على  احلصول  يريدون  فإنهم  كذلك 
نفسه  والصحفي  التوقيت.  وحسنة  دقيقة  حتديث  عمليات  إلى  يحتاج  إستوائي، 
من  ممكن  عدد  أكبر  ويستمع  ويقرأ  يشاهد  أن  في  ملساعدتك  االستعداد  أهبة  على 

العملية. لهذه  حتديث  عمليات  من  به  تقوم  ملا  الناس 

ملمني  غير  مرة  ألول  الطقس  عن  نبأ  يغطون  الذين  الصحفيون  املراسلون  يكون  وقد 
والفهم.  الدقة  يضمن  أن  ميكن  موجز  تفسير  تقدمي  فإن  ولذا  الفنية.  باملصطلحات 
تفسيرها  يساء  قد  حيث  والغامضة  الفنية  املصطلحات  جتنب  ميكن،  حيثما  وينبغي 

فهمها. أو 

احملررون  ويطلب  املصورة.  أو  املطبوعة  للمواد  قيمة  أصواًل  متثل  البصرية  واملعينات 
واملخططات. البيانية  والرسوم  واخلرائط  واألفالم  الصور،  دائمًا  التلفزيون  ومعدى 

إشارة  تقدمي  هنا  ينبغي  ضرورية،  اإلعالم  وسائل  مع  الودية  العالقات  أن  حني  وفي 
أيام األسبوع. واملواد  حتذير. فاملراسل الصحفي يعمل على مدار الساعة يوميًا وطوال 
مسائل  تنشأ  قد  أنه  إاّل  بالطقس،  التنبؤات  عن  اليومي  املوضوع  تكون  ال  قد  السرية 
أكانت  سواء  أنباء  التلقائية  املالحظات  تصبح  وقد  املنظمات،  جميع  في  حساسة 
كبيرة أو صغيرة. فما يقال سراً أو بصورة غير رسمية قد يصبح مادة لقصة في وقت 

آخر.
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وهناك طرق عديدة للعمل مع الصحافة. وكلها تشير إلى وضع أو حاجة محددة- خاصة 
أو  صحفيًا  مؤمتراً  أعقد  أن  ينبغي  »هل  األحيان  بعض  في  تتساءل  فسوف  بهم.  أو  بك 
أصدر بيانًا صحفيًا؟«. وقد تكون اإلجابة كليهما. وجتيب األقسام التالية على تلك األسئلة 

وغيرها.
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اإلذاعة والتلفزيون هما الوسيلة الرئيسية في كثير من األسواق لتلقي املعلومات. فالتلفزيون 
وتوفر  املنازل.  فى  املاليني  إلى  مباشرة  بصورة  الضرورية  واملعلومات  احلية  بالصورة  يأتي 
وجود  ال  أو  سيئة  اإلنترنت  وصلة  تكون  حيث  املوارد  منخفضة  األحوال  في  اإلذاعة، 
التي  للمعلومات  األساسي  املصدر  الثمن،  باهظة  التلفزيون  وأجهزة  مرتفعة  واألمية  لها، 
تصل إلى املجتمعات احمللية، ويشكل وصلة حيوية إلى املراكز اإلقليمية والعواصم والعالم 

اخلارجي.

ومتثل شبكات اإلذاعة قنوات فّعالة إلبالغ معلومات الطقس. وخصصت بعض البلدان شبكات 
إذاعة للطقس توفر املعلومات على مدار الساعة وتصدر اإلنذارات عن الطقس القارس من 
خالل أجهزة استقبال مجهزة بنظم لإلنذار. واإلذاعة عنصر أساسي في نظم اإلنذار املبكر 

التي تصدر اإلنذارات بشأن األعاصير وتنقذ األرواح.
  

ة بشأن املقابالت املسجلة  يسي نقاط رئ

التحدث بأسلوب »الدردشة« بالنظر إلى أنه جذاب ومقنع؛   ß

جتنب احلديث بصوت شديد االرتفاع أو خفض صوتك إلى حد الهمهمة؛   ß

اشرح دون أن تفقد أسلوبك العادي في احلديث، جتنب الصياح باملعلومات وتذكر   ß

أن تلتقط أنفاسك. 

وتتضمن العيوب الفنية رطم امليكروفون املثبت في سترتك في التلفزيون أو اإلخفاق في أن 
تظل على الهواء بالنسبة مليكروفونات اإلذاعة.

التلفزيون واإلذاعة 3
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األشكال املختلفة للمقابالت اإلذاعية 

مقابالت رسمية مع فرد بشأن مجموعة من القضايا في األستوديو أو فى مكتبك؛    ß

الظهور في مجموعة مع اثنني أو ثالثة من املشاركني؛    ß

وقوفًا خارج قاعة االجتماعات في الشارع أو في مواقع أخرى مخصصة؛    ß

مقابالت عن بعد مع الشخص الذي يجري املقابلة في أحد املواقع مع شخص جتري   ß

معه املقابلة في موقع آخر .

ولإلطالع على املبادئ التوجيهية للمقابالت، انظر القسم 8 »إجراء املقابالت«.
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ير معلومات الطقس إلذاعتها توف
يؤثر الطقس في أنشطتنا املهنية، وصحتنا وأوقات فراغنا، وخطط سفرياتنا وغير ذلك من 
قريبة:  تبدو  البعيدة  األحداث  من  يجعل  والتلفزيون  اليومية.  بحياتنا  املتعلقة  القرارات 
ميكن  البلدان  بعض  أو  املناطق  بعض  في  تؤثر  التي  الطقس  أحوال  أن  يدرك  فاجلمهور 
معلومات  تقدمي  عن  التالية  واملعلومات  فيها.  يعيشون  التي  املباشرة  البيئة  إلى  تصل  أن 
حتسني  إلى  تهدف  التي  العمل  وحلقات  التدريب  فى  إستخدامها  ميكن  لبثها  الطقس 

اخلدمات اإلذاعية.

فالعرض الفعلي للتنبؤات بالطقس ميكن أن ينطوي على عمل يربو قلياًل على الساعتني. 
وعلى الرغم من أن كل مقدم لتنبؤات الطقس في كل قناة له صورته وأسلوبه اخلاص، فإن 
من الضروري أن يشمل عمل املقدم اخلطوات العشر املؤدية إلى »إذاعة األرصاد اجلوية« )انظر 

اإلطار الوارد في الصفحتني 14 و15(. 

تطور إذاعة التنبؤات بالطقس 

عروضًا  النامية  البلدان  من  كثير  في  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  تقدم 
العرض  أسلوب  تعالج   WMO املنظمة  التلفزيون. وكانت  الطقس على شاشات  ألحوال 
للمساعدة في ضمان أن تعد هذه العروض وتوزع بطريقة واضحة وفعالة ومثيرة لالهتمام 

قدر املستطاع.

هل  اجلوية.  األرصاد  عن  محاضرة  إلى  وليس  أساسية،  ملعلومات  املشاهدون  ويحتاج 
الوقت  بارداً؟ وفي نفس  الطقس  الشمس؟ وهل سيكون  السماء؟ وهل ستشرق  ستمطر 
لتوضيح  الطقس  أحوال  مقدم  يستخدمها  أن  ميكن  فعالة،  تعليمية  أداة  التلفزيون  فإن 
من  يقدمه  فيما  طفيفة  بصورة  فنية  مواد  إدراج  زيادة  خالل  من  الطقس  معلومات 

عروض.

4
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اختيار املرشحني: ينبغي أن يكون لدى مقدمي أحوال الطقس احملتملني مهارات    :1

علمية جيدة وطرق عرض واتصال حسنة. 

جتارب األداء: ينبغي إجراء جتارب أداء للمرشحني الذين أظهروا كفاءة في التنبؤ    :2

بالطقس. 

اختبار في األستوديو لدقيقة واحدة: يعتبر ذلك مؤشراً مفيداً لتحديد ما إذا كان    :3

املذيع احملتمل لديه الشخصية الالزمة ومعرفة باملوضوع لكي ينجح.  

تقدمي موجز واملوضوع الرئيسى لليوم: يتعني على املذيع استناداً إلى مشورة مكتب    :4

األرصاد احمللي أن يؤكد املوضوع املتعلق بالطقس لليوم، وأن يجيب على األسئلة 
اجلوهرية التي يطرحها اجلمهور. 

حترير نبأ الطقس: ترجمة مصطلحات األرصاد اجلوية املعقدة إلى أسلوب يفهمه    :5

املشاهدون واملستمعون ويستفيدون منه.  

الرسائل  لتعزيز  ضرورية  االختيار  حسنة  واخلرائط  الصور  البيانية:  الرسوم  إعداد    :6

لها  ليس  التي  امليدانية  الرسوم  استعمال  وينبغي عدم  منطقية.  بصورة  الشفهية 
تأثير على الرسالة املوجهة. 

10 خطوات ملقدمي األحوال اجلوية عن طريق اإلذاعة  
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بسالسة  الطقس  برنامج  سير  لضمان  ضروريًا  أمراً  البروفات  تعتبر  البروفات:    :7
خالل  املثالية،  الناحية  من  البيانية،  الرسوم  استخدام  وينبغي  ووضوح. 

البروفات. 

وكل  باألستوديو،  كاملة  دراية  اكتسب  خدمتك:  فى  يعمل  األستوديو  جعل    :8
بعيداً  سليمة  مسافة  على  الكاميرا  أن  من  وتأكد  داخله،  فرد  وكل  شيء 
املكان  في  املوجود  السريع  )املونوتر(  الراصد  تشاهد  أن  تستطيع  وأنك  عنك 

الصحيح. 

النصوص اإلذاعية: عليك االهتمام لدى كتابة نص إذاعي حتى يصدر ذلك في    :9
شكل قصة  حتكى وليست قراءة من نص. 

االستعراض املتواصل: النقد الذاتي والتحليل عنصران مهمان لضمان فعالية ما    :10
تقوم به من إذاعة أحوال الطقس وتقدمي خدمة عامة.

 

مستخلصة بتصرف من الفيديو املعنون »10 خطوات إلذاعة األحوال اجلوية«.
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وهناك منطان رئيسيان للتقارير املتعلقة بالطقس:

تقرير يعده ويقدمه مذيع األحوال اجلوية؛   ß

واآلخر يقدمه صحفي أو شخصية إعالمية.   ß

وكالهما يفرض على مقدمي األحوال اجلوية غير املتمرسني تعلم مجااًل جديداً:

إذ يتعني على مقدمي أحوال الطقس أن يكونوا على دراية بالصحافة والتلفزيون حتى   ß

تلبي املعلومات التي يعدونها احتياجات املشاهدين ومدراء الشبكة؛ 

أن يكونوا على معرفة جيدة  الذين يغطون األحوال اجلوية  الصحفيني  ويتعني على   ß

كافية باملوضوع لكي يفهموا حتليالت األرصاد اجلوية التي يتعاملون معها.  

إذ يسلم خبراء  ذاته.  برنامجًا في حد  اجلوية  األحوال  إذاعة  البلدان ال تشكل  بعض  وفى 
الهواء مباشرة. وفي  الذي يقرأه على املشاهدين على  النص ملذيع األخبار  األرصاد اجلوية 

بلدان أخرى، يضطلع خبراء األرصاد اجلوية املذاعة بدور نشط ويظهرون أمام الكاميرات.

وخالل البث اإلذاعي، كانت املعلومات تقرأ في البداية بواسطة »متحدثني«. ثم بدأ املدراء 
تطلب  أن  إلى  احملطات  ببعض  ذلك  وأدى  تطوير.  إلى  يحتاج  اإلذاعي  البث  أن  يدركون 

أصوات شخصيات إعالمية.

وحدثت تطورات مماثلة في التلفزيون. فقد دفع التطور السريع لهذه الوسيلة بخبراء االتصال 
إلى تغيير صورة اإلذاعات احلية مع االعتماد في نفس الوقت على املرافق الوطنية لألرصاد 

اجلوية والهيدرولوجيا في توفير معلومات األرصاد اجلوية.
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اجلوية من خالل مضاعفة  األحوال  تقرير  فعالية  زيادة  إلى  التطورات  وأفضت جميع هذه 
جميع  في  املشاهدين  الطقس  أحوال  تقارير  تربط  واآلن  للجمهور.  املقدمة  املعلومات  

البلدان بعلم يجرى تبسيطه.

وتقوم قنوات عديدة بإعداد عروض ألحوال الطقس أكثر إتقانًا إال أنها غير رسمية. وتعمل 
هذه القنوات على إتقان الرسوم البيانية والتطورات البحثية وإدراجها في اإلبالغ عن حاالت 
الطقس. ويقدم نشرة أحوال الطقس في هذه القنوات مقدم أحوال الطقس الذي يصبح، 

بدوره، صورة ممثلة للنشرة وللقناة.

وقد أصبحت تقارير أحوال الطقس املتلفزة اآلن »عمليات جتارية كبيرة« مع هذا التوسع 
املطرد في امليدان السمعي البصري في العالم. ففي السابق كانت تقارير األحوال اجلوية في 
الكثير من البلدان تدرج كفاصل في نهاية نشرة األخبار. أما اآلن فإن هذه التقارير أصبحت، 

في كثير من األحيان، برامجًا في حد ذاتها.  

ة والشبكات املتخصصة  ا السمعي التطورات في التكنولوجي

أدى إلغاء القيود عن الوسائل السمعية البصرية، والتكنولوجيا اجلديدة، والطرق الرئيسية 
للمعلومات واجلصول على فترات اإلذاعة قليلة التكلفة إلى تغيير معالم الوسائل السمعية 
املتقدمة  األجزاء  عبر  والكابلية  الساتلية  االتصاالت  في  املطرد  النمو  وأسفر  والبصرية. 
والنامية من العالم عن إقامة شبكات متخصصة مبا في ذلك القنوات املتخصصة في أحوال 

الطقس.
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وتتمثل أهم العوامل في تقرير أحوال الطقس فيما يلي:

مدخالت املعلومات الكثيرة التواتر؛   ß

العروض الشخصية املنحى؛   ß

التحسني املستمر في الرسوم البيانية لزيادة الوضوح والتثقيف في العروض.   ß

التلفزيون.  في  عنهما  غنى  ال  جانبان  اجلوية  األحوال  ومقدم  الطقس  أحوال  وتقرير 
العالم  نظر  ووجهات  معارف  تأثير  ويبني  اإلنسانية،  اللمسة  يعرض  فاملقدم 

اخلارجي.



تتراوح وسائط اإلعالم املطبوعة بني املطبوعات مثل الصحف، واملواقع الشبكية ذات الصلة 
واملجالت، ووكاالت األنباء وهي تخدم مهمة هامة في تثقيف وإعالم اجلمهور عن الطقس 

واملناخ واملاء.

تستخدم  الطقس  عن  يومية  صفحات  الشبكية  ومواقعها  الصحف  من  الكثير  وتخصص 
وتغلفها   ،NMHS والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  من  املقدمة  املعلومات 
في  التفاعلية  البيانية   والرسوم  اخلرائط  ما تستخدم  وكثيراً  القراءة،  بطريقة جذابة وسهلة 

حاالت املواقع الشبكية.

وهناك العديد من وكاالت األنباء الدولية الرئيسية التي ميكن أن توجه إليها املعلومات الهادفة 
املتعلقة بالطقس. فهذه الوكاالت سريعة في إعالن األنباء العاجلة، كما أنها تعد املقاالت 
األنباء  وكاالت  إقناع  ويكفل  مرن.  وقت  عنصر  على  تنطوي  التي  تعمقًا  األكثر  الطويلة 
الصحف  إن  النطاق حيث  واسع  االنتشار  الطقس في منطقتك  أو أحداث  أنباءك  بتغطية 
السلكية في  اإلنترنت تعتمد بشدة على اخلدمات  والتلفزيون ومنافذ  واملجالت واإلذاعة 

بث األنباء الرئيسية واملعلومات.

ولدى الكثير من البلدان أيضًا وكاالت أنباء وطنية خاصة بها تعتمد على وسائط اإلعالم 
احمللية في احلصول على األنباء مبا في ذلك تلك املتعلقة بالطقس.

إلى  املطبوعة يتيح توصيل رسالتك يتم من خالل »رسالة  وثمة موقع في وسائط اإلعالم 
احملرر«. ويتيح ذلك الفرصة لك لنشر رسالة مهمة ملنظمتك بأسلوبك اخلاص. فهذه الرسالة 
إلى احملرر، التي تختلف عن املقال اإلخباري، يتم بأسلوبك وميكن استخدامها في أي عدد 
االنتقادات.  التطورات وللرد على أحد  امتداح أحد  املشاريع،  لتعزيز أحد  الوسائل:  من 
ويحتفظ املطبوع املعني باحلق في استخدام الرسالة أو عدم استخدامها وكذلك احلق، في 

كثير من األحيان، في تنقيحها. 
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وسائط اإلعالم املطبوعة 5
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اإلنترنت واملواقع الشبكية 6
إن االستخدام املتزايد باطراد لإلنترنت يجعل منه واحداً من أهم وسائط املعلومات املتاحة 
والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  واملرافق   WMO اجلوية  لألرصاد  العاملية  للمنظمة 
NMHS وأكثرها قيمة. فتصفح اإلنترنت، واملواقع الشبكية والبريد اإللكتروني واملدونات 
اإللكترونية تشكل أدواتًا أساسية للصحفيني الذين يسعون للحصول على املعلومات عن 

أنباء الطقس واملناخ واملاء.

وال ميكن التقليل من قيمة وجود مكان قوي من خالل موقعك على اإلنترنت، ومن الضروري 
العمل على جعله عنصراً أساسيًا في استخدامات الصحفيني. ومتثل الصفحة االستهاللية 
ملوقعك الشبكي بوابة إلى العالم، وميكن أن حتقق النجاح أو الفشل لهذا املوقع. وتشمل 

النقاط التي يتعني دراستها ما يلي:

أفضل  على  تعمل  املشوشة  وغير  والواضحة  البسيطة  املطبعية  والسطوح  األشكال   ß
وجه؛ 

عليه  التحديثات  وإجراء  باألنباء،  اخلاص  القسم  على  العثور  سهولة  من  تأكد   ß
باستمرار؛ 

لصياغة األنباء على اإلنترنت أسلوبها اخلاص ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن القراءة من   ß

على شاشات احلاسوب أكثر بطئًا ومضايقة من القراءة من الورق. وفيما يلي بضع 
نقاط ينبغي تذكرها:

 

إبقاء العناوين الرئيسية قصيرة وإدراج جميع النقاط الرئيسية   ß  

)من وماذا ومتى وأين وكيف وملاذا( في الفقرة األولى؛    

االلتزام بفكرة واحدة في كل فقرة وعدم استخدام الفقرات الكبيرة في النص؛   ß  

التزام بالصياغة السليمة )الفعل والفاعل واملفعول( واإليجاز قدر املستطاع؛   ß  
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اإلبقاء على حجم الصفحة قصيراً؛   ß  

مييل مستخدمو املوقع الشبكي إلى التحميل بداًل من القراءة،  ß  
ولذا يتعني إبراز النقاط الهامة في موضوعك   

   وإضافة الوصالت املفيدة لبعض الكلمات أو العبارات.

توفير نسخة صاحلة للطباعة قدر املستطاع؛  ß

إقامة وصالت للموقع الشبكي مع أكبر قدر ممكن من املنظمات الشريكة؛   ß

املطبوعات  URL اخلاص مبوقعك في جميع  الشبكة  تأكد من إضافة عنوان صفحة   ß
واالتصاالت وعناوين الرسائل.  



����

وسائل لنقل رسالتك 7
يتوافر العديد من الوسائل التي ميكنك استخدامها للترويج لعمل منظمتك مثل البيانات 
خدمات  باستخدام  اخلاصة  واملناسبات  الفردية  واملقابالت  الصحفية  واملؤمترات  الصحفية 

املنظمة WMO. ويلقى القسم التالي نظرة على كل وسيلة من هذه الوسائل وغيرها.

املؤمترات الصحفية 

عنه،  سيعلن  مهم  أمر  هناك  يكون  أن  في  الصحفية  للمؤمترات  األساسية  القاعدة  تتمثل 
ووجود شخصية مهمة ستعلن ذلك- فالصحفيون في حاجة إلى شيء مثير لالهتمام )وهو 
النبأ من الناحية املثالية( للكتابة عنه، ومصدر محدد االسم، وهو من الناحية املثالية رئيس 

منظمتك أو خبير لكي يستشهد به.

ة للمؤمتر الصحفي املثالي  يسي العناصر الرئ

املوضوع: االلتزام برسائل موجزة وواضحة دون اخلروج عن املوضوع.   ß

من  مبكر  وقت  في  الصحفية  املؤمترات  عقد  املثالية  الناحية  من  ينبغي  التوقيت:   ß

الصباح إلتاحة الوقت الكافي للصحفيني إلعداد تقاريرهم. واأليام من االثنني إلى 
األحداث  مراعاة  أيضًا  وينبغي  الصحفية.  املؤمترات  لعقد  املثلى  األيام  اخلميس هي 
األخرى ذات  الصلة والتي قد حتدث في نفس وقت مؤمترك، حيث إن األمر يستحق 
أن تدرس ما إذا كان ميكن أن تضيف هذه األحداث إلى املناسبة اخلاصة بك أو حتول 

أنظار وسائط اإلعالم عما تزمع أن تطلقه.   

)خمس  موجزة  مقدمة  من  ويتألف  دقيقة   30 عن  الصحفي  املؤمتر  يزيد  ال  املدة:   ß

دقائق( تعقبها األسئلة والردود. 
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ال تزحم املنصة: ينبغي أن يكون رئيس املنظمة أو ممثل كبير حاضراً ورمبا موظف آخر   ß

أو ضيف وموظف إعالم أو شؤون عامة إلدارة وقائع املؤمتر. 

اإلعداد للمؤمتر الصحفي 

إصدار إخطار: ينبغي من الناحية املثالية إبالغ الصحفيني عن موعد املؤمتر الصحفي   ß

ومكانه قبل أسبوع من املؤمتر، وما اليتجاوز ثالثة أيام قبله؛ 

توجه  أن  ميكن  بعناية  تكتب  احلديث  نقاط  من  مجموعة  حدد  احلديث:  نقاط   ß

املتحدثني في إبداء التعليقات القصيرة واحلافلة باملعلومات للصحفيني خالل املؤمتر 
الصحفي؛  

اإلجابات  مع  األسئلة،  أصعب  من  ذلك  نحو  أو  نشرات  إعداد  والردود:  األسئلة   ß

من  كان  أو  جدل  موضع  املوضوع  كان  إذا  والسيما  توقعها  ميكن  التي  الدقيقة، 
املوضوعات احلساسة؛ 

إعداد بيان صحفي: توزيع بيان صحفي يعتبر أمراً مفيداً. فهو يضع حدود املناقشة،   ß

حقائق  أو  مفاهيم  أية  ويوضح  املوضوع،  عن  للصحفيني  موجزة  معلومات  ويقدم 
إلى توجيه أسئلة بشأن  أو أرقام فنية ضرورية، وجتنيب املخبرين الصحفيني احلاجة 
إعداد  في  اخلطأ  احتماالت  وجتنيبهم  الصحفي  املؤمتر  خالل  األساسية  النقاط  هذه 

تقاريرهم؛  

قائمة احلضور: أداة مفيدة ميكن توزيعها على الصحفيني مللئها خالل املؤمتر الصحفي   ß

مما يعطيك قائمة مبمثلي وسائط اإلعالم املهتمني مبوضوعاتك. كما ميكن أن تتضمن 
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القائمة أسماء ووظائف املتحدثني في املؤمتر ملساعدة الصحفيني في احلصول على هذه 
التفاصيل بصورة صحيحة؛ 

الصحفيني  يساعد  املتحدثني  بأسماء  لوحات  إعداد  املتحدثني:  أسماء  لوحة   ß

وأنواع  لألسماء  السليمة  التهجية  على  واحلصول  األسئلة  توجيه  على  
الوظائف. 

التوسيم/اإلبراز: عرض شعار منظمتك بصورة بارزة خالل املؤمتر الصحفي خلف   ß

مكانة  إبراز  من  يزيد  مما  التلفزيون  وأطقم  املصورين  أنظار  يجذب  املتحدثني 
املنظمة. 

نصيحة بشأن الرد على األسئلة 

ال تتجنب الرد على سؤال: إذ يعتقد البعض أن الردود الطويلة حتول دون األسئلة   ß

تقدم  لم  الردود  مادامت  توجه  الشديدة  األسئلة  فستظل  خطأ  وهذا  املعاكسة. 
أن  وتذكر  تتخطاه.  أو  املوضوع  تتجنب  أنك  على  البعض  ينظر  وقد  عليها، 
الذي  املوضوع  استكمال  ميكنهم  حتى  شاف  رد  هو  الصحفيون  يحتاجه  ما 

يتناولوه. 

التخفيف من األسئلة العنيفة: الرد على جوهر ما ينطوي عليه سؤال شديد بطريقة   ß

إيجابية ميكن أن يخفف من املوقف من خالل تقدمي الرد املطلوب مع مواصلة السيطرة 
على وقائع املؤمتر. 
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بعد املؤمتر الصحفي

املقابالت على الواقف: قد يطلب الصحفيون والسيما التلفزيون واإلذاعة مقابالت   ß

للمنفذ  خاصة  صوتية«  »لقطة  لتسجيل  الصحفي  املؤمتر  بعد  الواقف  على  موجزة 
اإلعالمي املعني. وميكن أن يتم ذلك في غرفة شاغرة مجاورة أو خارج املبنى أو حيثما 
الزمني حلاضري املؤمتر  الوقت في اجلدول  يبدو مالئمًا. وتأكد من تخصيص بعض 

لهذه املقابالت اإلضافية. 

البيان الصحفي: يوزع البيان الصحفي على الصحفيني الذين لم يتمكنوا من حضور   ß

املؤمتر الصحفي للحصول على تغطية أوسع نطاقًا. وإذا أسفر املؤمتر عن أنباء إضافية، 
ميكن أن ينظر في إصدار بيان إضافي.

ة للوسائط اإلعالمية  اجللسات اإلعالمي

مراسلني  يتضمنان  أنهما  هو  اإلعالمية  واجللسات  الصحفي  املؤمتر  بني  الوحيد  التماثل 
صحفيني مدعووين للنظر في مسألة معينة ولتوجيه أسئلة. وفي حني أنه ينظر في كثير من 
األحيان إلى االثنني على أنهما متماثالن، فإن هناك اختالفًا بينهما في أسلوبهما ومسارهما 

والغرض منهما.

ففي حني أن املؤمتر الصحفي ساحة لإلعالن رسميًا عن أحد التطورات، تتسم اجللسات 
مبعلومات  الصحفيني  لتزويد  وتستخدم  الرسمية  من  أقل  بقدر  عمومًا  اإلعالمية 
إلى مزيد من  األنباء، ويحتاج  اهتمامًا في  أثار  أساسية عن موضوع معني قد يكون قد 

التوضيح.
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العناصر الرئيسية

املؤمتر  من  العكس  على  الصحفيني  من  صغيرة  مجموعة  عادة  يضم  املشاركون:   ß

الصحفي، وتشمل مسؤولني يقدمون معلومات عن اخللفية دون أن يشار إليهم؛ 

االنتظام: تقيم بعض املنظمات جلسات إعالمية منتظمة مثل األمم املتحدة حيث تتاح   ß

الفرصة للمنظمات الدولية إلطالق املعلومات للهيئات الصحفية احمللية والدولية؛ 

املواضيع املتخصصة: ميكن أن تنظم جلسة إعالمية عن مشروع أو برنامج معني تشعر   ß

بأنه مثار اهتمام عام من جانب الصحفيني. 

هو  هذا  يكن  لم  وإن  املنشورة  الرئيسية  األنباء  األحيان  بعض  في  ذلك  عن  تسفر  وقد 
الهدف بالضرورة. فاجللسات اإلعالمية قد تكون ملا تراه أنت مفيداً: اإلطالع على عمل 
وأقل  األهمية  منخفض  طابع  ذي  موضوع  عن  صحفي  إعالن  األفكار،  تبادل  املنظمة، 
إثارة لالهتمام أو اإلبالغ عن أمر سيحدث في املستقبل القريب مثل زيارة رسمية يقوم 
بها رئيس منظمتك إلى بلد آخر أو وصول وفد إلى بلدك فى وقت قريب. وتساعد هذه 
أنشطتك عن  متابعة  إلى  مياًل  أكثر  الصحفيني وجعلهم  العالقات مع  إقامة  اجللسات في 

كثب.

الندوات الدراسية وحلقات العمل 

توفر الندوات الدراسية وحلقات العمل حسنة اإلدارة التي يحضرها مزيج من موظفي املرافق 
ممتازة  فرصًا  اإلعالم  ووسائط  املدعووين  واخلبراء  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية 



��

لإلبالغ والتثقيف والتعلم. كما أن هذه املناسبات تعزز فهم مسؤوليات كل طرف وأهدافه 
ومشاكله.

والندوات الدراسية، التي هي عبارة عن فصول تعليمية باملعنى احلرفي بشأن موضوع وفكرة 
رئيسية مختارة؛ تتسم بالسهولة املعقولة في التنظيم واإلدارة. والندوات الدراسية مبا حتتويه 
من أفكار رئيسية معدة تنطوي على أهمية حيوية، كما أنها مبشاركة معلم أو محاضر أو 

اثنني، أقل تفاعلية من حلقات العمل.

وتشجع حلقات العمل املشاركة العملية. وجتري عادة ملدة تتراوح بني ثالثة وعشرة أيام، 
وميكن أن تغطي عدداً من املجاالت أو األفكار الرئيسية. وحتدث عمليات تبادل وجهات 
النظر واخلبرات أثناء جلسات املناقشات العامة حيث تتوزع األفرقة سابقة التنظيم إلجراء 
التدريب العملي في مختلف املجاالت. ومن األمثلة على ذلك إعداد وبث التنبؤات بالطقس 
عبر اإلذاعة أو التلفزيون، أو مناولة حالة طوارئ ذات صلة بالطقس من خالل جمع احلقائق 
وتقدميها إلى اجلمهور عبر وسائط اإلعالم. وتقدم األفرقة تقاريرها في اجللسة العامة التالية 

حللقة العمل بشأن نتائج تدريباتهم.

وينبغي التزام احلذر في اختيار اخلبراء، ويتعني اختيار خبراء االتصال املالئمني. وعليك أن 
تراقب جدول أعمالك أيضًا. فإن ازدحامه بعدد كبير من احملاضرات أو البنود قد يؤدي إلى 

اختصار أو إلغاء اجللسات، وإصابة املشاركني باإلرهاق.

وتنظم املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية WMO، من خالل برنامجها اخلاص باإلعالم والشؤون 
العامة وبرنامج اخلدمات العامة للطقس )PWS( وبدعم من املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية 
املنظمة  أقاليم  جميع  من  مبشاركني  االتصال  عن  تدريبية  عمل  حلقات  والهيدرولوجيا، 
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)WMO(. ولهذه احللقات تركيز خاص على تقدمي معلومات الطقس في وسائط اإلعالم 
املذاعة مبشاركة الروابط املهنية.

أحوال  تقدمي  عن  املسؤولني  اجلوية  األرصاد  خبراء  قدرات  من  املناسبات  هذه  عززت  وقد 
استكملت  وقد  اإلعالم.  وسائط  مع  املنتظم  التعامل  أو  التلفزيون  شاشات  على  الطقس 
املنظمة WMO شريطًا مصوراً تدريبيًا صمم لتوفير هذه املعلومات الضرورية ألولئك الذين 

ال يستطيعون حضور حلقات العمل.

يانات الصحفية  ب ال

لوسائط  إبالغها  تريد  أنباء  لديك  يكون  عندما  إال  الصحفية  البيانات  إصدار  ينبغي عدم 
اإلعالم. وينبغي أن تكون عن شيء ميكن أن تتصور أنه سوف يجتذب اهتمام الصحفيني، 
إما أن يكون شيئًا عاجاًل ال تستطيع معه االنتظار إلى أن تدعو إلى مؤمتر صحفي وتنظمه 

مثل نتائج اجتماع مواضيعي أو أن يكون إعالنًا عاجاًل عن حالة طقس متطرف.

وخالف ذلك، فإن معظم البيانات الصحفية تعد ملصاحبة املؤمترات الصحفية واإلعالنات 
عن أحداث رئيسية تكون قد نظمت سلفًا.

يان الصحفي  ب العناصر الضرورية في ال

قصير: ينبغي أن يكون البيان الصحفي موجهًا إلى املوضوع مباشرة وسهل الفهم.   ß

ال  موجزة  ومقدمة  قصيرة  عناوين  في  واضحة  بصورة  األنباء  عنصر  وضع  وينبغي 
ينبغي  إذ  الكتابة  في  تفرط  وال  املعلوم.  بصيغة  عادة  وتصاغ  كلمة،   40 عن  تزيد 
من الناحية املثالية أن يقع البيان الصحفي في صفحة واحدة أو على وجهي صفحة 
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واحدة. وعليك أن تختار اخللفية بعناية حتى تضمن أن ال يكون البيان »ثقياًل« على 
القراءة؛

ما الذي تبرزه: يفضل الصحفيون الكتابة عن أشياء تكون هي »األولى« و »األضخم«   ß

و »األحدث« وبأسلوب آخر شيء ميثل تغييراً. ولذا عليك التأكد من العمل، قدر 
املستطاع، على إبراز هذه العناصر بصورة واضحة؛ 

الوظائف  )مثل  للكلمات  الطويلة  التجميعات  جتنب  واملختصرات:  املصطلحات   ß

الصحفي  يفقد  بأن  تخاطر  إنك  حيث  املفرطة  الفنية  املفردات  أو  الطويلة( 
االهتمام؛ 

املرفقات: ميكن أن تساعد هذه املرفقات في ضمان توافر جميع املعلومات التي ترى   ß

أنها ضرورية للصحفيني إال أنها أبقيت خارج البيان الصحفي الذي ينبغي أن يكون 
بسيطًا وموجهًا نحو املوضوع مباشرة وسهل الفهم؛    

اللغات: ينبغي قدر املستطاع أن يتوافر البيان الصحفي باللغة احمللية فضاًل عن اللغة   ß

التي تستخدمها البلدان األخرى التي تريد نشر أنباءك فيها؛ 

الذي  املوعد  الصحفية  البيانات  تتضمن  أن  ينبغي  واملوقع:  النهائي  املوعد   ß

املقر  تستضيف  التي  )املدينة  ذلك  فيه  يتم  الذي  واملوقع  األنباء  فيه  تنشر 
اجتماع  مكان  أو  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  للمرافق  الرئيسي 

منظمتك(؛  حتضره  هام 
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بيان املهمة: ينبغي أن يدرج في جميع البيانات الصحفية فقرة محكمة تتناول هدف   ß

وتذكير  سياق  مبثابة  لتكون  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  ومهمة 
للصحفيني بجميع ما تقوم به املنظمة؛ 

عناوين االتصال: ينبغي أن يتضمن البيان الصحفي رقم الهاتف والفاكس وتفاصيل   ß

البريد اإللكتروني جلهات االتصال احملددة وموظفي االتصال؛ 

أو  البيانية  والرسوم  الفيديو  الفوتوغرافية وأشرطة  الصور  أن تساعد  الصور: .ميكن   ß

املواد األخرى املتضمنة رسوم جرافيك الصحفيني على استيفاء تقاريرهم. وفي حالة 
توافر هذه العناصر، ينبغي اإلشارة إلى مصدرها في نهاية البيان الصحفي. 

والبيان الصحفي املعد بعناية واملصاغ بصورة جيدة وحسن التوقيت ميكن أن يزود املراسل 
الحتياجاته.  وفقًا  بسرعة  صياغته  وإعادة  تنقيحه  ميكن  بنص  أو  جاهزة  بأنباء  الصحفي 
كذلك فإن البيان الصحفي يزودك بسجل مكتوب للتوزيع على نطاق واسع على الشركاء 

واملنظمات الشقيقة.

و ثمة إضافة تستحق التنويه إلى هذه الفئة تتمثل في مذكرة املعلومات إذ ميكن استخدام 
هذا البيان املتعدد اجلوانب بصورة متكررة دون إغراق املراسل الصحفي أو احملرر مبواد غير 

منتقاة أو وضع معلومات غريبة في البيانات الصحفية.

املذكرات اإلعالمية 

تصدر املنظمة WMO، مثلما احلال بالنسبة للبيانات الصحفية، مذكرات إعالمية تستخدم، 
القضايا ذات  املعلومات األساسية عن  األنباء اجلارية، في توفير  الترويج ألحداث  بداًل من 
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واملشورات  إطالقها،  سبق  التي  املعلومات  حتديث  وتتولى  واملاء،  واملناخ  بالطقس  الصلة 
املقدمة من وسائط اإلعالم واإلخطارات املسبقة باألحداث واجلوانب الرئيسية للشخصيات، 
املعلومات  أداة مفيدة في نشر  املؤسسية. واملذكرات اإلعالمية  الذاتية واإلعالنات  والسير 
عن املوضوعات التي ليست من األنباء القوية إال أنها تظل مع ذلك مهمة بالنسبة ملنظمتك. 
كما ميكن أن تستخدم كوثائق مرجعية يستخدمها الصحفيون عند احلاجة إلى معلومات 

أساسية عن التقارير التي يعدونها.

املقاالت الوصفية 

إال  اإلعالم  وسائط  مع  للعالقات  احلياة  شريان  تكون  ال  قد  واألفكار  املوضوعات  مقاالت 
أنها ميكن أن تساعد في احملافظة على الصالت املنتظمة مع هذه الوسائط. وكثيراً ما تواجه 
الصحف ووكاالت األنباء واملجالت صفحات بيضاء ليس من السهل ملئها دائمًا وخاصة في 
األيام التي تكون فيها األنباء »هادئة«. ومن هنا فإن املراسلني الصحفيني يرحبون باإلمدادات 
املنتظمة من املواد الوصفية. فالتدفق املنتظم للمقاالت واألفكار ال يعزز فحسب من روابط 
العمل بينك وبني وسائط اإلعالم بل سيساعد أيضًا في إبقاء القضايا ذات الصلة بالطقس 
للمنظمة  دينامية  صور  تكوين  في  وتساعد  باستمرار.  اجلمهور  أعني  أمام  واملاء  واملناخ 

WMO واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا.

واإلذاعية  التلفزيونية  اللقطات  بشأن  األحيان  األفكار في كثير من  املقاالت تشحذ  وهذه 
القصيرة التي يحبذها املذيعون.

واملقاالت الوصفية ال تتسم بنفس العجلة التى لألنباء شديدة التأثير، وميكن إجراء البحوث 
بشأنها وكتابتها وتنقيحها عندما يكون موظفو اإلعالم أقل انشغااًل. ونظراً ألنها حتفظ في 
كثير من األحيان للنشر في وقت الحق، البد أن يكون لهذه املقاالت عنصر وقت »مرن« 

حتى ال يعفو الزمن عليها. 
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مكونات املقاالت الوصفية 

األسلوب: تكتب بأسلوب حي تصوري مزود باأللوان واألنباء واملعلومات املقتضبة.   ß

ويعتبر التركيز على عنصر مصلحة  البشر ، والكيفية التي يؤثر بها الطقس في الناس، 
من النهج اجليدة؛ 

الطول: ميكن أن يصل طول املقاالت الوصفية حتى 1000 كلمة؛   ß

الصور: تساعد الصور الكاشفة والرسوم البيانية وغير ذلك من الصور في توضيح النبأ   ß

وتوفير خيارات التصميم للمحررين؛ 

عناوين االتصال: إذا كان منفذ وسائط اإلعالم مهتمًا باستخدام فكرة املقالة الوصفية   ß

التي وضعتها، قد يرغب في إعادة صياغتها ورمبا احلديث مع اخلبراء أو املسؤولني من 
وكالتك للحصول على مزيد من التعليقات. 

شرائط الفيديو واألفالم واملقتطفات )الكليبات( 

سوف جتتذب شرائط الفيديو أو األفالم أو املقتطفات )الكليبات( القصيرة )بحد أقصى 
15 دقيقة( التى يجري إنتاجها مبناسبة اليوم العاملي لألرصاد اجلوية أو أي حدث آخر مهم 
لوكالتك، التغطية من جانب الوسائط اإلذاعية. وميكن أيضًا عرض هذه الشرائط الفيلمية 
خالل »األيام املفتوحة« التي تنظمها مرافق األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا في اليوم العاملي 

لألرصاد اجلوية.

وتسري املقترحات الواردة أعاله واملبادئ التوجيهية العملية أيضًا على االحتفاالت باأليام 
الدولية األخرى مثل اليوم العاملي للمياه )22 آذار/مارس(، واليوم العاملي ملكافحة التصحر 
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واجلفاف )17 حزيران/يونيو(، واليوم الدولي للمحافظة على طبقة األوزون )16 أيلول/
تشرين  شهر  من  الثاني  )األربعاء  الطبيعية  الكوارث  من  للحد  الدولي  واليوم  سبتمبر(، 

األول/أكتوبر( وغير ذلك من املناسبات العاملية.

التلفزيون احمللية  وميكن أن توزع هذه األفالم وأي أشرطة أخرى ذات صلة على محطات 
األشرطة  هذه  كانت  فإذا  التلفزيونية.  لألشرطة  الرئيسيني  املوزعني  على  أو  الستخدامها 
تتعلق بنبأ أو حدث تريد أن تروجه، عليك أن تقدم بيانًا صحفيًا على األقل يوضح املسألة 
املعروضة في الفيلم وأحد النصوص والتفاصيل احملددة للمكان الذي التقط فيه هذا الشريط، 

ومن الذي يتحدث في الشريط.

وتتضمن  استخدامها  في  تفكر  أن  ميكن  أخرى  أداة  الفيديوي«  اإلخباري  »البيان  و 
مجموعة من األشرطة ورمبا مقابلة مع رئيس املنظمة ونص أو بيان صحفي وإرسالها بعد 
»إعالنات  إذاعة  في  املذيعني  بعض  ويرغب  للمذيع.  مجمع  أنباء  بند  شكل  في  ذلك 
إلى   15 بني  الطول  في  عمومًا  وتتراوح  لعملك،  للترويج  منظمتك  تعدها  عامة«  خدمة 

60 ثانية.

ويتعني النظر في الصيغة التى يعد بها الفيلم اعتماداً على املنطقة التي تعتزم أن تستخدمه 
فيها. فأمريكا الشمالية، مثاًل، تستخدم صيغة » NTSC« وأوروبا » PAL«. وفي كثير من 

  .»SECAM« األقاليم النامية مثل أفريقيا، يسمى الشكل املستخدم

بث الشبكي  ال

البث الشبكي عبارة عن مؤمتر صحفي على اخلط الشبكى املباشر يصل إلى الصحفيني غير 
القادرين على حضور مؤمتر صحفي حقيقي أو مقابلة حقيقية وفي حني أن ثمة حاجة إلى 
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قدر معني من تكنولوجيا املعلومات، فإن املنافع قد تكون جديرة بالتحقيق من حيث تغطية 
وسائط اإلعالم. كما تتيح نفس التكنولوجيا للمرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا 

بث اخلطب مثاًل.

بريد اإللكتروني  ال

إن إرسال البيانات الصحفية واملذكرات اإلعالمية، واملقاالت الوصفية اإلعالمية والنشرات 
اإلخبارية واملشورات عبر البريد اإللكتروني أداة سريعة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، غير أن 

من املهم تذكر العديد من النقاط:

إقامة قواعد بيانات كبيرة ومرنة عن عناوين االتصال وحتديثها بصورة منتظمة؛     ß

ال تغرق نقاط االتصال معك بكل معلومة مفردة، عليك أن تعرف احتياجات املتلقي،   ß

وابعث بكل بند مرة واحدة فقط؛  

قم بصياغة رسائلك مثلما تفعل في رسائل البريد العادى. فالبريد اإللكتروني ليس   ß

ذريعة للخطأ في قواعد النحو أو املنهجية مما ينعكس بصورة سيئة على منظمتك؛ 

ال تضيف مرفقات كبيرة. فقد ال يكون املتلقني قادرين على حتميل هذه املرفقات.   ß

عليك بوضع هذه املواد على صفحة منفصلة أو موقع شبكي، وزود املتلقي بالعنوان 
ذي الصلة. 

اإلعالم  وسائط  من  اإللكتروني  البريد  رسائل  على  الرد  أهمية  من  التقليل  ميكن  وال 
األسئلة  معاجلة  وضمان  مالئم  اتصال  خط  يقيم  فذلك  بسرعة.  العام  اجلمهور  أو 
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أن  ويفضل  عليه  يعتمد  شخص  يتولى  أن  ضرورة  ذلك  ويعني  بسرعة.  والقضايا 
اإللكتروني  البريد  رسائل  مراقبة  اإلعالم  وسائط  باحتياجات  إدراك  على  يكون 

بانتظام. القادمة 

ة واملنتديات ي املدونات اإللكترون

ميكن أن جتتذب إقامة مدونة أو منتدى على اخلط املباشر أو غرفة تبادل احلديث على موقعك 
والعلماء  الطقس  وخدمات  اإلعالم  وسائط  منافذ  أقامت  وقد  الزوار.  من  املزيد  الشبكي 
زيادة  يتيح  مما  واملاء  واملناخ  بالطقس  تتعلق  إلكترونية  مدونات  كثيرون  وغيرهم  املتلقون 
التعليقات  التي يجري نشرها واألهم من ذلك تيسير  الرسمية واملعلومات  التعليقات غير 

والتفاعل من جانب اجلمهور.

املناسبات اخلاصة 

سواء أكانت املناسبات اخلاصة بغرض اإلعالن عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية أو املرافق 
مع  جديدة  وصالت  إقامة  أو  االهتمام  وزيادة  والهيدرولوجيا،  اجلوية  لألرصاد  الوطنية 
الصحافة واجلمهور )أو الثالثة معًا(، فإنها حتتاج إلى خيال وحماس على إقامتها، والوقت 

والطاقة لدعمها. والبد أن يكون لها مادة ومعنى، وأن تكون هادفة.

ويقام   ،WMO للمنظمة  السنوي  البارز  احلدث  ميثل  الذي  اجلوية  لألرصاد  العاملي  فاليوم 
في 23 آذار/ مارس مركزاً على موضوع رئيسي معني في كل عام، يهدف إلى استثارة وعي 
اجلمهور بأهمية األرصاد اجلوية والهيدرولوجيا سواء للتنمية طويلة األجل للدول أو للحياة 

اليومية للناس.

اإلعالم  ووسائط  السياسات،  صانعي  تستهدف  ترويجية  مواداً   WMO املنظمة  وتعد 
جانيرو  دي  ريو  في  والتنمية  للبيئة  املتحدة  األمم  مؤمتر  أعقاب  وفي  العام.  واجلمهور 
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مع  حتالف  إقامة  في   WMO املنظمة  بدأت  األرض«،  »قمة  باسم  واملعروف   1992 عام 
العاملي  لليوم  الدعم  لتعبئة  والتلفزيون  اإلذاعة  ممثلي وسائط اإلعالم - والسيما مذيعي 
لألرصاد اجلوية. والهدف من ذلك هو إقامة حتالف عاملي للمهنيني العاملني في وسائط 
اإلعالم يلتزم باستثارة الوعي من خالل إذاعة البرامج عن القضايا التي تؤثر في كل فرد: 
لتغير  احملتملة  والتأثيرات  األوزون،  طبقة  استنفاد  وتزايد  واملاء،  واملناخ  الطقس  موارد 
املتطرفة  الطقس  وأحداث  البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع  العاملي،  االحترار  مثل  املناخ 
من  والتخفيف  املناخ  تغير  مع  التكيف  ألنشطة  والترويج  واجلفاف،  الفيضانات  مثل 

تأثيراته.

واليوم، يضع، الكثير من اإلذاعيني اليوم العاملي لألرصاد اجلوية في موقع متقدم من جداول 
أعمالهم املتعلقة باألنباء أو بشأن يوم 23 آذار/مارس.

العامة  والشؤون  اإلعالم  مجال  في  بالتنسيق  املعنية  االتصال  نقاط  تقوم  أن  وينبغي 
في  األعضاء  البلدان  في  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  في   )IPA(
اليوم  ملوضوع  األولوية  منح  على  املذيعني  بتشجيع  بلداً،   188 عددها  البالغ  املنظمة 
اإلعالم  لوسائط  ممثل  أو  مذيع  كل  دفع  هو  ذلك  من  والغرض  اجلوية،  لألرصاد  العاملي 
اليوم في  العاملي سواء من خالل تخصيص وقت لبث فكرة  التحالف  إلى  إلى االنضمام 
والبرامج  واألفالم  التسجيلية  واألفالم  األنباء  في  إدراجه  أو  بالطقس  املتعلقة  العروض 

لترفيهية. ا

ة للمناسبات اخلاصة  مجموعات اللوازم الصحفي

تعتبر مجموعات اللوازم الصحفية أو اإلعالمية عناصر قيمة في الترويج للمناسبات اخلاصة 
وميكن أن تشمل:
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بيان صحفي؛   ß

مقاالت عن جوانب مواضيعية حسنة الصياغة للنشر أو في شكل أفكار للتلفزيون   ß

واإلذاعة؛ 

نشرات احلقائق؛   ß

كتيب إرشادي وملحق بشأن موضوع اليوم العاملي لألرصاد اجلوية على سبيل املثال؛   ß

صور ورسوم بيانية، ومن الناحية املثالية أشرطة مصورة.    ß

يانات وسائط اإلعالم والرصد  قواعد ب

قائمة  لديك  يكون  أن  بها  تضطلع  التي  العامة  العالقات  جلهود  الضروري  من 
على  فاحلصول  اإلعالم.  وسائط  مع  االتصاالت  عن  ومستكملة  النطاق  واسعة 
ميثلون  الذين  بالصحفيني  اخلاصة  والهاتف  اإللكتروني  بالبريد  املتعلقة  التفاصيل 
رئيسي  عنصر  واإلذاعة(  والصحف  )التلفزيون  الرئيسية  اإلعالم  وسائط  جميع 
املعنيني  باملراسلني  اخلاصة  االتصال  عناوين  جتد  أن  املثالية،  الناحية  من  يتعني، 
مالحظة  فإن  كذلك  وكالتك.  بأنشطة  أقوى  اهتمامًا  يبدون  الذين  والعلوم  بالبيئة 
على  تساعد  بها،  املتصلة  القضايا  أو  منظمتك  عن  يكتبون  الذين  الصحفيني 

املستقبل. في  إليهم  الرجوع 

األنباء  سير  تتبع  في  املنشأة  اإلعالم  وسائط  من خدمات رصد  العديد  يساعد  أن  وميكن 
املتعلقة مبنظمتك أو من خالل وسائل مخصصة بدرجة أكبر مثل تصفح شبكة اإلنترنت 
بنفسك للبحث عن األنباء ذات الصلة بعملك، إذ ميكنك من خالل البحث عن اسم املرافق 
املواد ذات الصلة الصادرة  التابعة لك حتديد موقع  الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا 

عن وسائط اإلعالم بسرعة.
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ينها:  رصد وسائط اإلعالم مفيد لعدة أسباب من ب

معاجلة  يتيح  مما  للمعنيني  املواد  تقدمي هذه  والسلبية. وميكن  اإليجابية  املواد  تتبع   ß

وسائط  مع  التعامل  في  إستراتيجيتك  وضع  لدى  ويساعدك  بسرعة  السلبي  النشر 
اإلعالم؛ 

الوطنية  الشركات  من  فالعديد  جناح:  من  اإلعالم  وسائط  أنشطة  حتققه  ما  رصد   ß

وتقدم  اإلعالم،  وسائط  بها  تقوم  التي  الصلة  ذات  التغطية  وتوزع  ترصد  والدولية 
إحصاءات مالئمة. غير أن ذلك ال يتم دون مقابل. 

 )WMO( ة لألرصاد اجلوية ي استخدام املواد التي تعدها املنظمة العامل

الورقية  WMO مجموعة واسعة من املطبوعات  العاملية لألرصاد اجلوية  تنتج أمانة املنظمة 
بصورة  والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  بها  تسهم  أن  ميكن  واإللكترونية 
العديد من  مباشرة أو تستخدمها كجزء من أنشطتها اإلرشادية لوسائط اإلعالم. ويتوافر 
هذه املطبوعات بلغات األمم املتحدة الرسمية الست )العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية 
والروسية واإلسبانية(. وتقدم األمانة أيضًا خدمات مثل اخلدمات اإلرشادية لوسائط اإلعالم 

ملساعدتك في الوصول برسالتك إلى اجلمهور عمومًا.

تستفيد  أن  ميكن  حتى  اجلوية  لألرصاد  العاملي  اليوم  مثل  اخلاصة  املناسبات  وتصمم 
السنوي  باحلدث  احمليطة  الدعاية  من  والهيدرولوجيا   اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق 
املنظمة  تنتجها  التي  املواد  واستخدام  باليوم،  احمللية  االحتفاالت  ترتيب  في  العاملي 
وملصق   WMO للمنظمة  العام  األمني  كتيب  من  املستخرجة  الرسالة  وخاصة   WMO

مصور.  وشريط 
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نشرة تصدر كل ثالثة أشهر، اجلريدة الرسمية للمنظمة،   ß

http: / /www.wmo.int /pages /publications /bulletin /

index_en.html 

نشرة عالم األرصاد التي تصدر كل شهرين، وهي عبارة عن نشرة أنباء تعتمد على   ß

الشبكة وتصدر بأسلوب PDF وميكن طباعتها من مطراف احلاسوف اخلاص بك، 
http://www.wmoint/pages/publications/meteoworld/

_en/index_en.html 

وتغطي  صفحة   12 في  تقع  سنوية  نصف  نشرة  وهى  العاملي،  املناخ  أنباء   ß

األحداث األخيرة واجلارية املتعلقة باملناخ واألحداث املناخية الشاذة وتأثيراتها 
االجتماعية االقتصادية،

http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/

documents/WCN31_E.pdf 

 WMO األنباء« على الشبكة وهي عبارة عن ورقة واحدة على موقع املنظمة«  ß

على الشبكة وتتضمن أنباء موجزة ووصالت ذات صلة على اإلنترنت، 
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news/

index_en.html#news 

لألعضاء  تتيح  اإلنترنت  على  للمنظمة  أخرى  صفحة  األعضاء«  من  »أنباء   ß

منصة مرئية بصورة كبيرة لوضع املعلومات ذات الصلة بعميلك،
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/news_members/

newsfromMember s_en.html

تشمل املواد من املنظمة WMO التي تساعد في استثارة 
ا ما يلي:  ة لألرصاد اجلوية والهيدرولوجي ي الوعي باملرافق الوطن
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التي  للمنظمة  اإلخبارية  األحداث  تبرز  إعالمية  ومذكرات  صحفية  بيانات   ß

لألرصاد  الوطنية  املرافق  األحيان  من  كثير  في  وتشمل  بها،  اإلحاطة  ينبغي 
اجلوية والهيدرولوجيا وتصدر بصورة مشتركة معها. 

»األنباء اإللكترونية« التي متثل خدمة تقدمها املنظمة WMO لتنشر، في إطار   ß

قائمة البريد اإللكتروني الواسعة النطاق مع وسائط اإلعالم، األنباء التي يريد 
أعضاؤنا نشرها. 

wmofeed.org عبارة عن منتدى للمنظمة على اخلطة مباشرة متعدد اللغات   ß

حيث ميكن ملقدمي أحوال الطقس من كافة أنحاء العالم تبادل البيانات مثل 
مهارات  ومناقشة  احللول،  وتقدمي  األسئلة،  وطرح  الصور،  أو  البيانية  الرسوم 

العرض والتكنولوجيات ذات الصلة لتحسني إذاعات الطقس. 

و»أنباء املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية« اليومية عبارة عن مجموعة من األنباء   ß

اإلخبارية تتناول املنظمة واملرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا. 
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بيان املنظمة عن حالة املناخ العاملي الذي يصدر في آذار/مارس من كل عام   ß

كانون  من  السابق  العام  في  األرض  في  أثرت  التي  املناخية  األحوال  يوضح 
الثاني/يناير  إلى كانون األول/ديسمبر. ويجري قرب نهاية كل عام توزيع 
تقرير حالة أولي على وسائط اإلعالم يبني االجتاهات الرئيسية إاّل أنه يتضمن 
النهائية سوف تصدر في آذار/مارس مبجرد أن  بأن وثيقة احلالة  أيضًا حتذيراً 

تؤخذ البيانات املناخية األخيرة للسنة في االعتبار؛ 

حتديثات عن النينيو والنينيا تشكل تقارير بتوافق اآلراء حتدد أحدث التطورات   ß

املتعلقة بهاتني الظاهرتني؛

نشرة غازات الدفيئة التي حتدد تكوين غازات الدفيئة في الغالف اجلوي؛  ß

نشرة األنباء عن طبقة األوزون في القطب الشمالي والقطب اجلنوبي وتتضمن   ß

معلومات عن تطور طبقة األوزون على قطبي األرض.

ة الكبيرة وتتضمن منشورات املنظمة WMO ذات األهمي
م ما يلي: لوسائط اإلعالم في كافة أنحاء العال
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أمثلة على أفضل املمارسات في اإلبالغ عن معلومات الطقس

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/
TD-1409.pdf

مبادئ توجيهية عن إذاعة الطقس واستخدام اإلذاعة في نقل معلومات الطقس

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1278.pdf

اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق  بني  العالقات  حتسني  بشأن  توجيهية  مبادىء 
والهيدرولوجيا ووسائط اإلعالم وضمان استخدام املعلومات املتجانسة الرسمية

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1088.pdf

الطقس على اإلنترنت والتكنولوجيات اجلديدة األخرى

http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/pdf/TD-1084.pdf

 PWS منشورات برنامج خدمات األرصاد اجلوية
للمساعدة في التعامل مع وسائط اإلعالم
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إجراء املقابالت 8
بالنسبة للكثير  مرهقًا  التلفزيون واإلذاعة أو الصحف املطبوعة أمراً  املقابالت مع  قد تبدو 
من العلماء واخلبراء الفنيني. ولكن ينبغي أن ال يغيب عن بالك إنك أنت اخلبير وتعرف 
جوهر املوضوع. وعليك أن تتعامل مع املقابلة كما لو أنك جتري حديثًا مع شخص من مجال 
آخر يريد أن يتعلم شيئًا جديداً عن عملك. عليك أن تتحلى بالصبر وأن توضح ببساطة 

املصطلحات واملفاهيم العلمية املعقدة.

املقابالت سابقة التسجيل 

باملقابالت  ليست  الصحف  أو  اإلذاعة  أو  للتلفزيون  سواء  التسجيل  سابقة  املقابالت 
مبوضوع  األحيان  من  كثير  في  تتعلق  معلومات  يجمع  صحفي  بإجرائها  ويقوم  احلية، 
موعد  في  إطالقها  بغرض  وتعد  عاجل  وقت  عنصر  على  تنطوي  ال  نطاقًا  أوسع 

الحق.

وينبغي للقائمني بإجراء املقابالت أن:

يكونوا على دراية باملوضوع؛   ß

لديهم حقائق وأرقام في متناول اليد؛    ß

لديهم رسالة أو موضوعًا ينسجونه ضمن إجاباتهم. موضوع مهم لعمل منظمتك،   ß

وتريد أن يعلم به اجلمهور؛ 

اختصر في وقت املقابلة وإن كان ينبغي أن تكون قوية؛   ß

ال تضيع الوقت في كلمات ليست مهمة وجتنب الكلمات واملصطلحات املعقدة؛   ß
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فكر في ماهية املستمع أو املشاهد ومستوى الفهم الذي قد يكون لديه أو ال يكون   ß

لديه عن املوضوع الذي يجري النقاش حوله؛ 

الحظ مظهرهم وطريقة ارتدائهم للمالبس.   ß

املقابالت عبر التلفزيون 

في حني قد تبدو كاميرات التلفزيون وامليكروفونات واالستوديوهات مثيرة للرهبة، فإن ثمة 
وسائل للتعامل معها تشعرك بعد ذلك بالراحة أمام العدسات.

من املهم خالل املقابالت عبر التلفزيون أن: 

أمام  بالراحة  ويشعر  يحاول  أن  املقابلة  يجري  من  فعلى  اجلأش.  رابط  هادئًا  تظل   ß

الكاميرات قدر املستطاع. 

ال تشعر بأنك »مثبت« بواسطة الكاميرا، تصرف بالتلقائية املعتادة، وحرك عينيك   ß

بصورة طبيعية وبانتظام. 

بعد  تقوله  أن  تريد  مبا  نفسك  تشغل  ال  واحد.  وقت  في  واحد  سؤال  تناول   ß

يتجاوز  فيما  أو  القاعدة  في  بعينيك  تتجول  وال  األسئلة،  إلى  استمع  ذلك. 
الكاميرا.  

التساؤالت  من  للغضب  مبرر حقيقي  لديك  يكون  قد  أبداً.  أعصابك  تفقد  ال   ß

هادئًا  تظل  أن  عليك  أن  إال  املقابلة  فريق  في  مجادل  عضو  من  أو  العدائية 
أو  السخرية  أو  فالتهكم  الوجه  تعبيرات  والحظ  بأدب.  ولكن  بقوة  وترد 
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أو  وجهك  تعبيرات  من  تفصيله  كل  تلتقط  فالكاميرا  بسهولة،  تنتقل  الغضب 
 . جسمك

الكرسي أو  اهتم بحركة يديك ورجليك. فعندما ميكن ضع ذراعيك على ذراعي   ß

على الطاولة أو في حجرك، ولكن ال تعبث بأصابعك فإن ذلك ينم عن التوتر. وإذا 
كنت جتلس ولكن ليس أمام طاولة، فاضمم قدميك من عند الكاحل. 

بعض  مفتوحتني  قدميك  على جنبيك. ضع  ببساطة  يديك  أترك  وقوفًا:  املقابالت   ß

الشيء لتجنب التزحلق. انظر إلى القائم على املقابلة وأصدر إمياءة بوجهك لتؤكد 
النقطة التي تتحدث عنها ولكن دون مبالغة. 

املقابالت عن بعد 

باملقابلة في مكان آخر. وميكن  املقابالت عن بعد هي عندما تكون في مكان والقائم 
ما  شخص  يبلغك  وسوف  يقال.  ما  إلى  انصت  أخرى،  ومرة  املقابالت.  هذه  قطع 
وفي  الكاميرا.  مع  غرفة  في  مبفردك  تترك  وقد  تفعله.  أن  ينبغي  مبا  تقريبًا  دائمًا 
سماعات  ترتدي  وقد  حولك.  تنظر  وال  املقابلة.  طوال  الكاميرا  إلى  انظر  احلالة  هذه 
لتسمع ما يطرح عليك من أسئلة. فإذا كانت واسعة امسكها بيد في مكانها وضعها 

سقطت. إذا  أذنيك  على 

جتنبه.  ميكن  ال  أمر  أنه  إاّل  مزعجة  الكاميرا  أو  االستديو  أضواء  تكون  أن  وميكن 
املغلقة.  األماكن  في  األحيان  من  كثير  في  وساخنة  اللمعان  شديدة  تكون  فاألضواء 
التلفزيون  عبر  واملقابالت  بيديك.  عينيك  تغطية  أو  شمس  نظارات  ارتداء  حتاول  ال 
االستوديوهات  معظم  ستصر  اإلضاءة،  لظروف  ونتيجة  عادة.  طوياًل  تستمر  ال 
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املالئمة  للمالبس  بالنسبة  املشورة  تقدمي  ميكنهم  كما  املاكياج  وضع  على  التلفزيونية 
واأللوان.

وتذكر خالل املقابالت اإلذاعية سابقة التسجيل أن الصحفي سوف ينقح من املقابلة. ولذا 
ميكنك التوقف في أي وقت تشعر فيه بعدم رضاك عن الرد وتطلب من املراسل الصحفي 

إعادة تفسير السؤال.

املوضوعات املتعلقة مبوضوع معني/احلصرية 

املقابالت املتعلقة مبوضوع معني أو احلصرية مع شخص واحد شكل أقل شيوعًا من املقابالت 
إال أنها مفيدة إذا كنت في حاجة إلى توجيه رسالة إلى قطاع معني من اجلمهور أو إذا كان 

لديك موضوعًا دقيقًا تريد مناقشته، وتريد أن تفعل ذلك مع صحفي موضع ثقة.

ميكن  أنها  غير  اإلذاعة.  من  معد  أو  الصحفي  املراسل  املقابالت  هذه  يطلب  ما  وعادة 
منظمتك  تريد  معنيني  أو مستمعني  معنيني  إلى  للوصول  بناء على طلبك  أيضًا  تتم  أن 
القواعد  من  متباينة  مجموعة  مبوجب  املقابالت  هذه  وتنفذ  إليهم.  احلديث  توجه  أن 
اآلخر  والبعض  الصحفي،  وللمراسل  لك  متبادلة  بصورة  مفيد  بعضها   - األساسية 
وسائط  مع  التعامل  في  عاداًل  تكون  أن  عليك  ويتعني  اآلخر.  عن  أحدهما  يفضل 
املكانة  رفيعة  اإلذاعة  شبكات  أو  الصحف  فتفضيل  املقابالت.  هذه  منح  لدى  اإلعالم 
منظمتك  بسمعة  ويضر  االستياء  مشاعر  يثير  الكافى  بالقدر  املعروفة  غير  املنافذ  على 

باملساواة. يتعلق  فيما 

ويسعى املراسلون الصحفيون إلى إجراء مقابالت حصرية مع رؤساء املنظمات وغيرهم من 
األخصائيني وذلك أساسًا ألنهم يريدون أن يكونوا املستخدمني الوحيدين لألفكار املتعمقة 

والردود التي تطرح على األسئلة اخلاصة.
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وفي حني أن من املقبول أن تطلب من املراسل الصحفي مقدمًا املوضوع العام لألسئلة التي 
ال  فالصحفيون  احلدوث.  نادر  أمر  مسبقًا  الفعلية  األسئلة  على  احلصول  فإن  سيطرحها، 
يحبذون، من حيث املبدأ، إجراء ذلك حيث إنه ميكن أن يقضي على التلقائية في تقدمي 
الردود. غير أنك تستطيع، في نفس الوقت، أن حتدد كشرط مسبق للمقابلة احلصرية، أنك 
تريد أن تعرف نوع األسئلة التي ستطرح. كما أن من املقبول أن تسجل املقابلة الستخدامها 
في سجالتك اخلاصة. إنك تصنع جمياًل في الصحفي باملوافقة على هذه املقابلة احلصرية، 
ولذا ينبغي أن يكون في نفس الوقت، متفهمًا للموقف ويعطيك هذا املوقف الفرصة لكي 

حتصل على املعلومات بصورة مالئمة قبل املوعد احملدد للمقابلة.

مقابالت خاصة  بإجراء  آخر حلظة  في  تقدم  التي  املتوقعة  غير  الطلبات  تنطوي  أن  وميكن 
على خدعة. ولذا فإنه ما لم يكن كبار املوظفني على دراية بكل من املوضوع ونوع املقابلة، 
ميكنك النظر في أرجاء املقابلة إلتاحة الوقت الكافي لشحذ أفكارك وجتميع احلقائق. غير 
أن هذا اإلرجاء قد يسفر عن فقد الصحفي أو املذيع االهتمام بإجراء هذه املقابلة مما قد يعني 

فقد فرصة لإلعالن عن عملك.

وميكن أن تستمر املقابالت املتعلقة مبوضوع واحد للفترة التي تريدها. فهي بحكم طبيعتها 
القهوة أو في املكتب أو في  أثناء تناول  غير رسمية وميكن أن جترى في أماكن مختلفة. 
في  مقابلة  تسجيل  إلى  آلخر  وقت  من  املذيعون  ويحتاج  عليك.  يعتمد  فاألمر  مطعم. 

االستديو اخلاص بهم.

ويتعني لدى االستعداد إلجراء مقابلة وضع موضوع رئيسي أو رسالة أو رسائل. وميكن، 
وهذا األمر ماثل فى الذهن، الرد على األسئلة، وإعادة املراسل الصحفي إلى املوضوع الرئيسي 

وإبراز الرسالة.
 



��

ويكون املوضوع الرئيسي أو الرسالة واضحًا إذا كانت املقابلة تدور حول صدور تقرير رئيسي 
أو حدث أو مؤمتر. وفي هذه احلاالت، ميكن، بإدراك من املراسل الصحفي، ترتيب سلسلة 
من املقابالت املخصصة عن موضوع معني مع طائفة من املراسلني. غير أن من املستصوب 
الردود  تصميم  أو  مقابلة  كل  مع  الرئيسي  املوضوع  من  يغير  أن  اخلبير  أو  املنظمة  لرئيس 
الوطنية أو اإلقليمية أو نصف الكرة األرضية للمطبوع أو محطة اإلذاعة  بحسب األصول 

التي تبث املقابلة.
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االتصال في أوضاع األزمة املؤسسية 9
يكون  وقد  اإلعالم.  وسائط  اهتمام  جتتذب  داخلية  مسألة  منظمتك  تواجه  قد 
عن  متأخر  أو  دقيق  غير  إنذار  إصدار  شكل  في  منظمتك  تتخذه  الذي  العام  اإلجراء 
بشفافية  التعامل  فإن  احلالتني،  كلتا  وفي  سلبية.  صحفية  أنباء  محور  الطقس  أحوال 
يخرج  قد  موقف  جتنب  في  ويساعد  الثقة  يبني  سوف  اإلعالم  وسائط  مع  وبسرعة 

السيطرة. عن 

إنشاء فريق إلدارة األزمة املؤسسية 

ينبغي مبجرد حتديد أن ثمة أزمة على وشك احلدوث أو بدأت، تشكيل هذا الفريق على 
الفور. ويعتبر ذلك أمراً ضروريًا إلعداد إستراتيجية لوسائط اإلعالم خاصة باملرافق الوطنية 
لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا فضاًل عن متكني أمانة املنظمة WMO من تنسيق اإلعالنات 

املؤسسية التي تصدر لوسائط اإلعالم، والرد على األسئلة املتوقعة.

ويعد تشكيل هذا الفريق ضروريًا لتعزيز التنسيق الداخلي والتجانس في اإلبالغ. وينبغي 
حتديد اختصاصات هذا الفريق مع مراعاة التوصيات واملتطلبات املشار إليها أدناه. وينبغي 

بقاء رئيس املنظمة على علم كامل في جميع األوقات.

إبالغ وسائط اإلعالم في الوقت املناسب 

اإلعالم  وسائط  »اكتشاف«  مينع  كما  واملسؤولية  بالشفافية  تتسم  املنظمة  أن  ذلك  يبني 
مسألة  على  السريع  الرد  فإن  وأخيراً  العامة.  وصورتها  املنظمة  مبوثوقية  يضر  مما  لألزمة 
وسائط  اهتمام  من  أكبر  بسرعة  واحلد  الوضع  من  التخفيف  على  يساعد  قد  مستمرة 

بالنبأ. اإلعالم 
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ية  ير معلومات شاملة دون التدخل في الوقائع القانون توف

ينبغي تزويد وسائط اإلعالم بجميع املعلومات ذات الصلة املتعلقة باألزمة مادام ذلك ال يضر 
التقارير  املوثوقية ويسهم في تقدمي  الشفافية ويكتسب  القانونية، وبني ذلك  بالتحقيقات 

الدقيقة.

وميكن أن يصبح االهتمام واسع النطاق من جانب وسائط اإلعالم باألزمة فرصة لإلعالن عن 
اإلجراءات التي اتخذت لتجنب حدوث أزمات مماثلة في املستقبل.

احلديث بصوت واحد - تعيني متحدث رسمي 

ينبغي أن تتحدث املنظمة بصوت واحد لضمان االتساق في االتصاالت مع وسائط اإلعالم. 
ويصبح ذلك أكثر أهمية عندما تظهر أزمة:

ينبغي إحالة جميع استفسارات وسائط اإلعالم إلى املتحدث الرسمي.   ß

ينبغي إحاطة جميع املوظفني والسيما املدراء بأهمية إحالة جميع استفسارات وسائط   ß

اإلعالم إلى املتحدث الرسمي. 

ينبغي إحاطة املتحدث الرسمي بأحدث املعلومات عن التطورات، وينبغي أن يتصل   ß

باملستشار القانوني للمنظمة لوضع إستراتيجية خاصة بوسائط اإلعالم. 

ينبغي أن تكون جميع االتصاالت مع وسائط اإلعالم كتابة للحد من مخاطر سوء   ß

نقل كلماتك، وأن تكون قادراً على إثبات ما قيل ومتى قيل.  



�1

نسخ البيانات التي تقدم في اجللسات اإلعالمية للصحف فضاًل عن األسئلة واألجوبة   ß
في املقابالت. 

التي قد تكون متصلة  الشريكة  واملنظمات  املعنية  للسلطات  للحديث  نقاط  توفير   ß
باألزمة لضمان االتساق في الردود.

 

ة في وسائل اإلعالم  رصد التغطي

مسترجعة  معلومات  لتوفير  لألزمة  اإلعالم  وسائط  بها  تقوم  التي  التغطية  رصد  املهم  من 
جلميع املعنيني، ولتقييم إستراتيجية وسائط اإلعالم وإجراء التغييرات الالزمة.
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اخلالصة 10
اجلوية  باألرصاد  املتعلقة  باملعلومات  عمومًا  واجلمهور  اإلعالم  وسائط  وعي  استثارة  تعتبر 
والهيدرولوجيا عنصراً ضروريًا لتعزيز السالمة والرفاهة. وفي نفس الوقت فإن ذلك سوف 
يدعم املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا مما ميكنها من زيادة حتسني منتجاتها 

وتقاسمها.

والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  واملرافق   WMO باملنظمة  اإلشادة  عموما  ويجري 
االعتراف  يتطلب  القرارات،  صانعي  من  الدعم  زيادة  أن  غير  والفني.  العلمي  إلسهامها 
أيضًا بإسهامها في التنمية االجتماعية واالقتصادية. وسوف يساعد التفاعل مع املستعملني 
للمرافق  واالقتصادية  االجتماعية  القيمة  إبراز  في  واملاء  واملناخ  الطقس  خلدمات  النهائيني 
الوطنية لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا. وقد ترغب هذه املرافق، ألغراض وسائط اإلعالم، 
تقاسم املعلومات مع األمانة، وفيما بينها، التى تبني املنافع املجتمعية امللموسة الناشئة عن 

أنشطتها. وهذا هو منط التعاون الذي يتطلبه املؤمتر العاملي اخلامس عشر لألرصاد اجلوية.

االستثمار في معلومات الطقس واملناخ واملاء من خالل املرافق الوطنية لألرصاد اجلوية 
والهيدرولوجيا استثمار في رفاهة ورخاء اجلميع
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