
حملة بيئتنا مسؤوليتنا

مقرر تصميم الحمالت اإلعالمية واإلعالنية

إعداد الطالبات

فاتن الشهري-العنود الحـبل 

الهـذالدالل -أمل القرني 

شادن السبيعي

:إشراف

سعيد بن صالح الغامدي. د



«مشاكل البيئة » الظاهرة أو المشكلة 

تلوث التربة تلوث الهواء تلوث المياه والمنتزهات



محافظتهمقلة وعي المواطنين وقلة اهتمامهم بنظافة البيئة المحيطة وعدم 

على الشتالت واألشجار المزروعة ورمي النفايات في الطرق العامة 

.خصوصاً لدى األطفال والشباب



شعار الحملة



رؤية الحملة

بيئتنا مسؤوليتنا

نحو رياٍض أرقى وبيئة أنقى وأزهى وأن 

ز نسعى إلى تنمية الوعي البيئي وتعزي

ظة على السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالمحاف

فتها واجباً البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بص

ال المقبلة وطنياً لبناء المستقبل البيئي لألجي

.والمحافظة على بيئة أكثر نظافة



رسالة الحملة

بيئتنا مسؤوليتنا

أسس استشعار الفرد بأهمية البيئة وترسيخ

ة إلى تنشئة باإلضاف, السلوك البيئي في نفوسهم

وفير كثير يسهم في ت, جيل منتج وصديق للبيئة

من الطاقة والوقت والجهد الرامي لحماية 

ن البيئة واستدامتها إزاء تضررها اليومي م

.  يئينشاطات اإلنسان في ظل غياب الوعي الب

سهولة والوضوح وباإلنقرائيةوتتسم رسالتنا 

هور قراءة المحتوى لتتناسب مع طبيعة الجم

.المستهدف



نماذج على الرسائل اإلعالنية

..إجازة سعيدة نتمناها لكم

يفبعد ما تنتهي من رحلتك، تأكد أنك تركت المكان من حولك نظ

..وتذكر أن الحفاظ على البيئة مسؤوليتنا جميعًا

بيئتنا مسؤوليتنا

رسائل تهدف إلى

التعاون
رسائل ارشادية

والمحافظة على البيئة... تعاونكم هدفنا

بيئتناـمسؤوليتنا#..غايتنا

بيئتنا مسؤوليتنا



نماذج على الرسائل اإلعالنية

حافظ على نظافتها

...وخضارها

يعة أظهرت عدة دراسات أّن قضاء بعض الوقت في الطب

ئاب أو مشاهدة مناظر طبيعية يحسن المزاج، ويبدل االكت

والتوتر إلى الهدوء والتوازن

بيئتنا مسؤوليتنا

تذكير المجتمع بالبيئة وأهميتها



أهـداف الحملة

تعميق الوعي البيئي بين 

المواطنين وتعريفهم بخصائص

.  عالبيئة ومدى ارتباطها بالمجتم

ر تعديل سلوك المواطنين ونش

المعارف وتنمية المهارات 

في والسلوكيات البيئة القويمة

. المجتمع

ة تعميق اإلحساس بأهمية الرعاي

تنمية البيئية كأساس في عملية ال

.المتواصلة للمجتمع

توجيه األفراد نحو المحافظة على 

البيئة والمساهمة في حمايتها من 

.واإلندثارالتلوث والتدهور 



الجمهور المستهدف

بيئتنا مسؤوليتنا

الجمهور المستهدف من هذه الحملة هم سكان 

منطقة الرياض من الشباب واألطفال عامة في 

كال الجنسين وباألخص الذين يتراوح أعمارهم 

. سنة٢٥سنوات إلى ٩بين 

ة لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعي

للمحافظة على البيئة وتحسينها لدى مختلف 

.شرائح المجتمع



وقت انطالق الحملة

لمدةوتستمرنبيوميللبيئةالعالمياليومقبلالحملةستبدأ

٢٠20يونيو15وحتىيونيو٣تاريخمن،سبوعينأ

.ويوني٥تاريخيصادفللبيئةالعالمياليومنإحيث

الجامعاتفيوتحديداً ،الرياضفيالحملةمكان

وأماكنوالحدائقكاألسواقالعامةماكنواأل،والمدارس

والمطاعممقاهيالتجمعماكنأوالمشيرياضةممارسة

.المستهدفالجمهورمنممكنألكبرعددللوصول



استراتيجيات الحملة

بيئتنا مسؤوليتنا

يسيتم استخدام استراتيجية التوزيع الزمن

ستمر حيث ت( استراتيجية التوزيع المستمر ) 

دون انقطاع خالل المدة الزمنية للحملة ويمكن

، كما أن تحقيقها بكثافة معينة تبعاً لإلمكانيات

بمعنى البداية كانت مبنية على التوازن والثبات،

أن تتساوى وتثبت فيه المواد اإلعالمية 

على امتداد فترة ( مرئية-مطبوعة–مسموعة )

.الحملة



خطة الحملة اإلعالمية

اليوم األول

ليتنامسؤو_بيئتنا#هاشتاقإطالق 

والتعريف بالحملة مع توزيع 

ية والتوعووالبروشراتالمطويات 

في األماكن العامة

اليوم الثاني

تفعيل حملة النظافة لطالب

المدارس لمعرفة أهمية 

المحافظة على نظافة البيئة

اليوم الثالث

تفعيل حملة التنظيف في

شوارع الرياض

(في اليوم العالمي للبيئة) 

اليوم الرابع

ة تفعيل اللوحات اإلعالني

بالشوارع بشعار الحملة



خطة الحملة اإلعالمية

اليوم الخامس

زيارة عدد من الجامعات مع 

متطوعين للتعريف بالحملة

اليوم السادس

تفعيل الحملة في المراكز 

التجارية مع توزيع ارشادات 

توعوية

اليوم السابع

يوب نشر فيديو على قناة اليوت

ومواقع التواصل االجتماعي

اليوم الثامن

تفعيل حملة ألف نبته



خطة الحملة اإلعالمية

اليوم التاسع

توعية الجيل الناشئ بمخاطر 

التلوث ابتداء من المدارس 

اإلبتدائية

اليوم العاشر

إقامة حملة 

«من أجل بيئة أكثر نظافة» 

اليوم الحادي عشر

حملة تنظيم أركان للتعريف بال

قفي المراكز التجارية والحدائ

اليوم الثاني عشر

قع نشر اعالنات توعوية في موا

التواصل االجتماعي كإعالنات

يونية اليوتيوب وعلى قناة تلفز

معروفة



الوسائل االتصالية للحملة

وسائل التواصل االجتماعي

مهور كونها أكثر وسائل متابعة من قبل الج

ئل وسيتم التركيز على أكثر هذه الوسا

(توسناب شاتويتر)شهرة ومتابعة وهما 

الوسائل التقليدية

عرض إعالن)الصحف اإللكترونية والتلفزيون 

قت والو( توعوي يوضح أهمية المحافظة على البيئة

لمسلسالت بالتحديد قبل األخبار اليومية وبين فواصل ا

.األكثر مشاهدة

الالفتات اإلعالنية

ت يتم عرضها في الشوارع الرئيسية ذا

.الكثافة المرورية العالية



ميزانية الحملة

بيئتنا مسؤوليتنا

( مليون لاير 2)تقدر ميزانية الحملة حوالي 

وذلك لطبيعة نوع الحملة وتعدد وسائلها

مختلفة ورسائلها فستستخدم الحملة الوسائل ال

برسائل عديدة للوصول الى  الجمهور 

.المستهدف

درة وبناء على ذلك تم تحديد الميزانية المق

.لهذه الحملة







فيديو توعوي يوضح أهمية المحافظة على البيئة

https://youtu.be/vkSihIjg4dY

https://youtu.be/vkSihIjg4dY


«رتويت»حساب الحملة على موقع التواصل االجتماعي 



نماذج لبعض الوسائل 

المستخدمـة

بيئتنا مسؤوليتنا























بيئتنا مسؤوليتنا

. .إستماعكمشـكراً لحسن 


