دور المنظمبت الدولية في حمبية البيئة
مسعد نذير،
جامعة مستغانم
مقدمة:
إن فكره مماةررة يئةةمررة مررن يئجرهيمم يئمهتكةررة ةمن اهم ررةما مررن م ررم يئن رراةا
يئتررأ م ررةم يئمجتمررل يئررمائأ م تمررا ة رراه فررائت اه يئررنة تتعرره

ئن

ئ ر يئةةمررة نتةجررة

رة يئ رناةةة ايئتنرمم يئتكنائرراجأ فرأ رني يئع رهه ةراا مكرك ة ةائمةررةه ال

تعتهف ةائممام يئسةاسةة ئنئك مظةا ةا تمام مائأ.
ايئم ر ررل ةن ر رراا ةر ر ر ن ي

اهيئممة ر ررة ةائةةم ر ررة ال تن ر ررا

ر ر ر يه ة ر ررن يئن يوة ر رراا

ايئمررها ه امررن ررني يئمن ررل ةنررم يئم ر تمه ي اا ئ ةةمررة فررأ ممةنررة يسررتاك ائم
7912ه مة رره ت ررار ة ررماه إةر ر ن يئةةم ررةه اق ررم هك ررو ة ررن م ررل ي نس رران ف ررأ

يئمهةررة ايئمسررااي اظررهاف يئمةررا يئ منررةه افررأ ن ررى ي

رراه فائمنظمرراا يئمائةررة

ي تم ررا مة ررا ةمج رراا إ ر ر ا مماة ررة قانانة ررة ة ررن يئةةم ررةه انئ ررك ةاةتة رراه ررن

يئمنظمراا ك رهف فاةرا امساسرة أ يئتنمةرة يئمسرتميمةه مةره من يئجمعةرة يئعامررة
ئألمرررم يئمتمر ررم منك ر ر ا ةمر ررة فهةةر ررة متمل رررة فر ررأ ةهنر ررام ي مرررم يئمتمر ررم ئ ةةمر ررة

)(PNUEه ك ر ر رنئك يئمنظمر ر رراا يئمائةر ر ررة يئمت

ر ر ررة ان ر ر رص يئر ر ررنكه منظمر ر ررة

ي غنةةايئو يهةررةه ايئمنظمررة يئعائمةررة ئ تجرراه ه ايئمنظمرراا يئمائةررة غةرره يئمكامةررة
ك رران ئ ررا جانر ر

يئممة ة ة ا 1ر

1هةا

مة ررا م ررن نامة ررة ي تمام ررا ةمج رراا مماة ررة يئةةم ررة م ررن يئجر رهيمم

ح يةا يئع اه مماةة يئةةمة من منظاه يئنانان يئمائأ يئعامه ميه يئجامعة

يئجمةم ه م هه 2009هص .77
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إن ك ررا ررن يئج ررام ج ررا ا م ررن مج ررا تهس ررة فك رره تمم ررا يئمسر ر ائةة ئ ررم
يئررماا فررأ مجرراا مماةررة اتمسررةن يئةةمررة ئألجةرراا يئما رره ايئمسررتنة ةةه اك

ررا

ة ررن هة ررل يئتنمة ررةه ام ررن ررني يئمن ررل ن ررهح تس ررا ئنا ي تأ م ررا م ررم تر ر لةه

يالت اقةاا ايئمنظمراا يئمائةرة فرأ إ ر ا يئمماةرة يئنانانةرة ة رن يئةةمرة ةاةتةاه را
تهيه مكتهك ئإلنسانةة ؟
ائك ررأ نع ررائ ما رراةنا مم ررا يئم يهس ررة ت هقن ررا ف ررأ تنس ررةم إئ ررن مم رراهةنه

ف ررائمماه ي اا تناائن ررا فةر ر ج ررام يئمنظم رراا يئمائة ررة ف ررأ مج رراا مماة ررة يئةةم ررةه
ايئممرراه يئلررانأ ةائجنررا فةر ماه يالت اقةرراا يئمائةررة فررأ إ ر ا يئمماةررة يئنانانةررة
ة ن يئةةمة.

المحور األول  :جهود المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة
ت عرر

يئمنظمر رراا يئمائةر ررة ما يه امر ررا فر ررأ مجر رراا مماةر ررة يئةةمر ررةه مةر رره تنر ررام

ة نك ة متعمم مرن مجرا تمنةرل رني يئغره  .اتم رك رن يئمنظمراا يئعمةرم مرن
يئاساما كإةميم يالت اقةاا يئمائةةه اايج يه يئم يهسراا اي ةمراه يئ ومرةه ااي رميه
يئمع رراةةه يئمناس ررةة ئمماة ررة يئةةم ررةه ام ةر ر يه إ ر رميه يئتا ررةاا ايئنر ر يههيا ايئ ر رايمم
ايئتاجة اا ااينكا ي ج و يئ ومة ئنئك.
اة ن نئك فرإن يئمنظمراا يئمائةرة تر مة ما يه فعراال فرأ مجراا مماةرة يئةةمرةه
سراي مرن يئنامةرة يئناةمةرة (انئرك ةرن هةرل تةنرأ يئعمةرم مرن ي ةمراا يئنانانةرة
كائتا ةاا ايئ ايمم ايئن يههيا ايئمعا ميا يئتأ تت رمن تنظةمرا ئكة ةرة يئممافظرة
ة ررن يئةةمررة )ه ما مررن يئنامةررة يئ ةك ةررة (انئررك ةررن هةررل إنكررا ةع ر

ي ج ررو

يئمك ررة ةائعمررا ة ررن تمنةررل نئرركه ملررا ةهنررام ي مررم يئمتمررم يئررنة ينك ر ةررام
.) 7912
 -1برنامج األمم المتحدة لمبيئة :
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إن ني يئةهنام

ا يئج او يئ هةرأ ئ منظمرةه اقرم ينكر ئة رتص ةائمسراما

يئمتع نة ةائةةمةه اةتكان ني يئةهنام من مج ى ئإلميه ا را ج راو مكرامأ ةترائن
هسرم سةاسررة ةهنرام ي مررم يئمتمرم ئ ةةمررةه ا ررا مسر اا ةررن يئتعراان يئررمائأ ةررةن
يئمكامرراا فررأ مجرراا يئةةمررةه اتاجة ر منك ر ة اسةاسرراا ي مررم يئمتمررم فررأ ررني

يئمجررااه امتاةعررة مائررة يئةةمررة فررأ يئعررائمه اتنةررةم ملرره يئسةاسرراا يئا نةررة ايئمائةررة
يئةةمة ررة.ك ررنئك ن رراك ممان ررة ما س رركهةتاهةة يئةةم ررةه ا ررأ يئج رراو ي ميهة ئةهن ررام

ي مررم يئمتمررم ئ ةةمررةه مةرره ة مهس ر مررمةه تن ةررنة يئررنة ةتررائن مس ر ائةة ي كررهيف

ة ن يئةهيم يئمتع نة ةائةةمةه اتنسرةل يئعمرا ةرةن مج رو ي مرم يئمتمرم ااكاالت را
يئمت

ة ايئمنظماا يئمائةة ي

كررنئك ةتكرران مررن

ه يئمسنم إئة ا يئنةام ةتن ةن يئمكهاةاا.1

ررنمال يئةةمررة ائجنررة يئتنسررةله امررن م ررم يئاظررامف يئمنررا

ة ررا تنمة ررة يئتع رراان يئ ررمائأ ف ررأ مج رراا يئةةم ررةه اا ررل يئ ررنظم ي هك ررامةة يئعام ررة
ئتاجة ر يئة رهيم يئةةمةررة اتنسررةن ا فررأ إ رراه منظمررة ي مررم يئمتمررم امتاةعررة تن ةررن
يئةر رهيم يئةةمة ررة .ام ررن ررني يئمن ررل ةت ررم ئن ررا من ررني يئةهن ررام يئ ررنة يتةعتر ر
منظمة ي مم يئمتمم ةملا

ا جماةةة نما مماةرة يئةةمرة يئعائمةرةه كرنئك مكرم

ة ررن يئع ق ررة يئالةن ررة ة ررةن يئتنمة ررة يالقت ررامةة ايالجتماةة ررة م ررن نامة ررة امماة ررة
يئةةمررة مررن نامةررة م رره ه امن ر ةتعررةن إتامررة يئم رايهم يئ ومررة ئإلس ر يه فررأ تمنةررل
يئتنمةررة ئ ررماا يئنامةررة ر افررأ ن ررى يئسررةال ةنررما منظمررة ي مررم يئمتمررم م ر تمه

ريو دي جانيرو ةرام  7992مراا يئةةمرة ايئتنمةرة يئرنة م رل ة ةر قمرة ي ه
) (Sommet de la planèteيئررنة

ررمه ةن ر إة ر ن هةررا مرراا يئةةمررة

ايئتنمةررةه ايت اقةررة ةك ر ن تغةةرره يئمنررال ايئتنررا يئةةائرراجأه ااية ر ن مةرراما مماةررة
يئغاةراا ر كررا ررني ة كررم يالهتةررا يئالةرل ةررةن يئةةمررة ايئتنمةررةه اة كررم مة ررا ة ررن
ج ام منظمة ي مم يئمتمم .
1هةا

ح مةا يئع اه مهجل ساةل يئنكهه ص .707
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 -2المنظمات الدولية المتخصصة:
إن يئمنظماا يئمائةة يئمت

ة أي

ره كران ئ را يئرماه يئ عراا فرأ تنمةرة

يئرراةأ يئررمائأ مرراا مجرراا مماة رة يئةةمررة مررن يئج رهيمم يئممة ررة ة رراه ان ررص يئررنكه
منظمررة ي غنةررة ايئو يهةررة امررمةلا يئمنظمررة يئعائمةررة ئ تجرراه ايئجررمةه ةائررنكه من ررن

يئمنظماا ترهتة ةرا مم يئمتمرم ةرن هةرل يئمج رى يالقت رامة ايالجتمراةأه افرأ
ني يئ مم ة ةنا ي كاه إئن كا ايمم ة ن مم .
 منظمة األغذية والزراعة
إن ررن يئمنظمررة يئتررأ ينكررما ةررام 5491ه كرران ررمف ا تجسررةم يئتنررا يئةةمررأ

انئك ةائةمه فأ ظهاف يئوهيةة ايالستنهيه فأ يئسال يئعائمةرة ئ منتجراا يئوهيةةرةه

ام يهسرة م ررامه يئمةررا ايئتهةرةه كمررا تعمررا ة رن هفررل مسررتا سركان يئهةررف اتواةررم م
ة ررائ ة يه اي م ررا يا اوة ررام م ررامه ي نت ررار ئمس رراةه يهت ررا يالس ررت كه ك ررنئك
ةم ررا ررن يئمنظمررة يئمائةررة يئمت

ررة ة ررن مايج ررة ظررا ه يئت ررمه ا ررني ةررن

هةل إةهيم يالت اقةة يئمائةة ماا يئت مه فأ جاين  5449منة رة ة

يئس ر ةةة يئعائمةررة يئتررأ تررنجم مررن ظررا ه يئت ررمه يئتررأ ةتعرره

راه يئتر لةهيا

سرركان ا ئ نرره ات يوةررم

يئ جه.
كنئك ت هقا إئن مكك ة نمه يئمةا يئ رائمة ئ كره ه مةره من رني يئمكركا

م ررةم مه ررةة

ر يه ةررائمأ ئ م رراا ة ررن منرراةل مةررا ي ن رراهه اقررم كرران ررني
ة ةرن هةرل يئمكراهكة فرأ يئم تنرن

يئتاج من هف يئمنظمة يئمائةة يئمت

يئعررائمأ ئسررنة  7991اقررم تررم يالت ررال فة ر ة ررن

رراه نررمه ررن يئمررام اةعررم ا

يئمائأ كما ت هقا مة ا إئن مجاا يئم راظ ة رن يئغاةرااه ا رني مرن مجرا ممرة
يئ رررائم يئعرررام ي نسرررانأ مةررره يقتهمر ررا منظمرررة ي غنةرررة ايئو يهةر ررة ايئ ر ررنمال

يئعر ررائمأ ئ ةةع ر ررة ف ر ررأ هة ر ررف  7992إقامر ررة مج ر ررى ئمس ر ررن تس ر ررةةه يئغاة ر ررااه

ات سرةى يئمج ررى فررأ مكتراةه  7991يئررنة مقررام ةررماه معراةةه فررأ تنةررةم يسررتميمة
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يئعم ةراا يئغاةةرة يئ ا ررة1ه افرأ ن ررى يئ رمم ت هقرا منظمررة ي غنةرة ايئو يهةررة
إئررن مجرراا ي سررماك ةررمةات ا إئررن يئم ررامقة ة ررن ممانررة س ر اك مررن مجررا

ررةم

مس ااه امفل يئم سساا إئن إةماا يئممانرة ئتسرةةه يئمسرمكاا اتعةرةن منراةةى
يئتسررةةه يئررميمم يئتررأ تن ةررل ة ة ررا اينتنررا يئتنظةمرراا يئم ررة ك ر ام يئمسررمكاا

يئتأ تمتهم يئمناةةى.

 المنظمة العالمية لمتجارة:
تت ر ررم ا يئسةاس ر رراا يئةةمة ر ررة ف ر ررأ ت

ر ررةص إميه يئمر ر رايهم يئةةمة ر ررة ئت

ر ررةا

يس ررتعمائ ا يئعن نر ررأ ايئمس ررتميم ا كرررني ت ر ر مم مر ررل تة رراهيا يئتةر ررامالا يئمائةر ررةه

فائممافظ ر ررة ة ر ررن يئةةم ر ررة س ر رراف ت ر ررل الممائ ر ررة ناة ر ررا جمة ر ررمي ةس ر ررمن يئمماة ر ررة
ر يه ه افررأ ررني يئ ررمم تناائررا يئمنظمرة يئعائمةررة ئ تجرراه مجرراا يئةةمررة انئررك

يئ

ةمماةت ررا م ررن يئجر رهيمم يئممة ررة ة ررا اق ررم مك رراها إئ ررن نئ ررك ف ررأ يئم ررام  20م ررن
يالت اقةة يئمنظمة ئ را مةره سرعا إئرن مماةرة

رمة ي نسران ايئمةراين ايئنةاتراا

ايئمايهم غةه يئمتجمم ه انئك ةن هةل يئسماح ئ رماا ة ره

يئهسرام يئجمهكةرة

ا كررني كاسررتلنا مررن مجررا مماةررة يئةةمررة كمررا ممهجررا مة ررا من يئتنمةررة يئمسررتميمة
مهتة ة ةائم اظ ة ن يئةةمة ا ني فرأ يئرنص يئت سةسرأ ئ منظمرة يئعائمةرة ئ تجراهه

ايئررنة ينعكررى ة ررن يئن رراةا يئةةمةررة ةا ررل ئجنررة يئتجرراه ايئةةمررةه ة ررمف تنمةررة
إنتررار اتجرراه يئسر ل ايئ ررمماا مررل يئسررماح ةاالسررتعماا ي مسررن ئ مرايهم يئعائمةررة
ةنا ئ مف يئتنمةة يئمستميمة ايئممافظة ة ن يئةةمة فأ ن ى يئاقا .2
 -3المنظمات غير الحكومية:

1

ةاح يئعكااةه يئمس ائةة يئمائةة ةن مماةة يئةةمةه ميه يئ مانةةه يئجويمهه 2070ه ص

.712

 2ةمهةة يئعا أه ماه يئمنظماا يئمائةة فأ ت اةه يئنانان يئمائأ ئ ةةمةه يئكاةاه مج ة
يئمنال يئسنة يئتاسعةه يئعممه 7991ه ص . 51
250

انمرن ة ررمم م يهسررتنا ئ رني يئما ررا ن مررظ من يئمنظمراا غةرره يئمكامةررة

ةائج ر ررا مج ر رراا مماة ر ررة يئةةم ر ررةه ان ر ررص يئ ر ررنكه يئ ر ررنمال يئ ر ررمائأ ئ ةةع ر ررة (

( wwfاسة

ي تمام ا ا إمهيك ا ةمم

كاكة تايون يئةةمراا يئ ةةعةرةه كرنئك

ئعةررا ماه ررام فررأ تكرركةا اةررأ ةةمررأ فررأ يئ ةمرراا يئمائةررة ئ تنمةررة يئمسررتميمةه

اكملرراا ة ررن نئررك كررةكة ةمررا يئمنررال  ) RACتترراةل ةررن قرره تن ةررن إج ر يه يا
ةهاتاكاا اكةا ماا يئتغةره يئمنرا أ اتنرمم تمائةرا مرن مجرا يت ران ي جر يه يا

يئممكنر ررة ئ ك ر رراح

ر ررم يالمتةر رراى يئم ر رهيهةه اةسر ررة

يمتهيفةر ررة يئمنظمر رراا غةر رره

يئمكامةة ئم تعم تهتكو فن ة ن قات را يئتجنةمةرةة ن يئ رعةم يئرمائأه ةرا مة را

ة ن قمهت ا ة ن يئتم ةا ايئت كةه ايالقتهيح .
إ

امن ني يئمن ل نه من يئمنظماا يئمائةة ةكتن مناية راه ي تمرا ةمجراا

ا يئمماةة يئنانانةة ة ن يئةةمةه اتنمةة يئاةأ يئمائأ من ن يئنامةرة انئرك

فأ سةةا تمنةل تنمةة مستميمة.

المحور الثاني :دور االتفاقيات الدولية في إضفاء الحماية القانونية

عمى البيئة

إن مررن ماج ر نكررا اا يئمنظمرراا يئمائةررة فررأ مجرراا مماةررة يئةةمررة نجررم إة رهيم

يالت اقةاا يئمائةة يئمتع نرة ةمماةرة يئةةمرةه اقرم كانرا مجراالا يئةةمرة يئرل ه يئةمراه

ايئ اي ايئتهةة ) مم

ةهيم يئعمةم من يالت اقةاا يئتأ مةا إئة ا يئمنظماا يئمائةرة

يئم ت ررة افررأ ررني يئ ررمم سرراف نعررائ ةع ر

يئمعا ررميا يئمائةررة يئمتع نررة ةمماةررة

يئةماه كات اقةة ئنمن يئمائةة ئمنل يئت اه ةوةرا يئةترهاا فرأ يئةمراه ةرام 7911ه

يئتأ قاما ةتممةم منا ل معةنرة ةمظره يئت رهةف يئعمرمة ئ وةرا ام اتر فة را

اتس ررهة ررن يالت اقة ررة ة ررن يئسر ر ن يئمس ررج ة ف ررأ إق ررةم مة م ررن يئ ررماا يئماقع ررة.

ك ررنئك يت اقة رراا جنة ررف ئن ررانان يئةم رراه ة ررام  7919يئت ررأ ج ررا ا ة ررمم تنن ررةن

يئنررانان يئررمائأ يئةمررهةه ايت اقةررة مماةررة يئةمرره يئمتاس ر مررن يئت رراه يئررنة مةررا
إئة ر منظمررة ي مررم يئمتمررم ةررن هةررل م ر تمه مائررأ ةةهك ر انةه انئررك مررن مجررا
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مناقكة اساما يئمماةة ئ ن يئمن نة اقم مس ه ةن نئرك تمنةرل تعراان مائرأ مرن
مجررا سةاسررة كررام ة ئمماةررة اتمسررةن يئةةمررة يئةمهةررة فررأ من نررة يئةمرره ي ةررة

يئمتاس .1

كنئك ةجمه ةنا ي كاه إئن يت اقةة يئكاةا ةك ن مماةة يئةةمرة يئةمهةرة ئ رة

يئعهةررأ مررن يئت رراه ةررام 7919ه اقررم جررا ا ررن يالت اقة رة ةهةاةررة مررن يئمررمةه

يئتن ةررنة ئةهنررام ي مررم يئمتمررم ئ ةةمررة .كمررا ةررهف يئمجتمررل يئررمائأ مة ررا ةررم

يت اقة رراا ئع ررا م ررن م م ررا يت اقة ررة جنة ررف ةكر ر ن مماة ررة يئعم رراا م ررن ي ك ررعاةاا
يئم ةنررة ةررام 7950ه اكانررا منظمررة يئعمررا يئمائةررة ررأ يئتررأ قامررا ةإةررميم ررن

يالت اقةة يئمائةةه افرأ ن رى يئسرةال ممهجرا يت اقةرة م ره تتملرا فرأ يت اقةرة فةةنرا
ئمماةرة ةنرة ي اوان ةررام 7991ه مةره تملرا ةنررة ي اوان يئرمه يئرايقأ مررن
ي له يئمممه يئنرات ةرن ي كرعة فرال يئةن سرجةةه ايئترأ رأ إمرم ي كرعة غةره
يئمهمةة ئ كمى انئك ن

ا يئمهكم يئرنة ةنرام ةامت راص امنرل ي كرعة فرال

يئةن سر رجةة نيا يئماج رراا يئن ررةه يئت ررأ ت رره ةائمة ررا  .اق ررمالمظ يئع م ررا فر ررأ
ي ان ررة ي
يئ

ة رره ة ررن اج ررام لن ررا ف ررأ ررن يئ ةن ررةه اق ررم مهج ررل يئع م ررا م ررامه

رره إئ ررن يالس ررت ميم يئمة ررائل ئ مةة ررميا يئكةمااة ررة اغ رراويا يئتةهة ررمه ام ررن ررني

يئمن ررل تررم تكرركةا مجماةررة مررن يئ ة ر يه يئنررانانةةن ايئ نةررةن ةا

ررافة إئررن 77

منظمر ررة مائةر ررةه انئر ررك تمر ررا هةاةر ررة ةهنر ررام ي مر ررم يئمتمر ررم ئ ةةمر ررة []UNEPه
اةائتع رراان يئت ررام م ررل يئمنظم ررة يئعائمة ررة ئأله ررام يئجاة ررة ة ررميم ررن يالت اقة ررة
يئمائةررةه اقررم ملررا ة ررن يئت رويم يئررماا ي

رهيف ةةنام رراه كررنئك يئتويم ررا ةات رران

يئتميةةه يئتكهةعةة اي ميهةة يئمناسةة فأ مجاا مماةة ني يئغ ف يئجاة.2

1

مممم ةةم يئكهةم س مةه قانان مماةة يئةةمةه جامعة يئم ك سعامه يئناكه يئع مأ

ايئم اةله يئ ةعة ي ائنه 7991هص . 711

2
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افأ ن ى ي

اه ةجمه ةنا ي كاه إئن منر

نراك معا رميا مائةرة م رنا فرأ

متناائ ررا مج رراا ع رره ةتع ررل ةمماة ررة يئتهة ررة ان ررنكه من ررا يت اقة ررة يئج يوم رره ةكر ر ن
يئم رراظ ة ررن يئ ةةعررة ايئم رايهم يئ ةةعةررة ئعررام 7959ه اكرران نئررك تمررا هةاة ررة

يئامم ي فهةنةة ي تمام ي فهةنأ مائةا ) ايئتأ جرا ا ترنص ة رن يئترويم يئرماا
ةات رران يئتررميةةه يئ ررهاهةة ئ م رراظ ة ررن يئتهةررة ايئمةررا ايئم رايهم يئنةاتةررةه ااية ررا
مماة ررة ا رررة نر راي يئمةاينررراا ايئنةات رراا يئم رررمم ة رراالنن يه كر ررنئك ي تمر ررا
ةما ررا يئتر رويم يئ ررماا ي

ر رهيف ةائم رراظ ة ررن يئةةم ررة ايئم ررايهم يئ ةةعة ررة ا ر رأ

ة مم تمنةل يئتنمةة يالقت امةةه إ افة إئن ن يالت اقةرة نراك يت اقةرة هيمسراه
ةررإةهين يئ ا ررة ةا يه ررأ يئه ةررة ئعررام 7917هايت اقةررة ةرراهةى يئمتع نررة ةمماةررة
يئتهيه يئلنافأ ايئ ةةعأ يئعائمأ ئعام .7912

ام ررن ررني يئمن ررل نج ررم من يئمنظمررراا يئمائة ررة ةم ررا جا ررمي ة ررن تر ررافةه

يئمماة ررة يئنانانة ررة ئ ةةم ررة انئ ررك كم ررا همةن ررا م ررن ر ر ا م يهس ررتناه ة ررن هة ررل ة ررم
م تمهيا ايت اقةاا مائةة.

خاتمة:
ةنةرا يئةةمررة ق رةة ت ررم ي فرهيمه امسر ئة ت ررم كرا مائررة امنظمرة إق ةمةررة اكافررة

يئمنظمراا يئمائةررةه انئرك ةسررة

ت كررأ ظرا ه يئتعررمة ة رن يئةةمررةه اةائتررائأ مم

رني يئا رل إئرن اجرا يت ران إجر يه يا م رام ئ ت رهفاا يئترأ م رها ةائةةمررةه
انئ ررك ة ررمف إة ررام يئتر رايون إئة ررا ئ ررني كم ررا المظن ررا ف ررأ م يهس ررتنا ة ررن يئمس ررتا

يئمائأ ةنما ةم م تمهيا امةهما ةم يت اقةااه ا هجرا ةن يههيت را ان ا ر ا
يئتررأ ت ررمنا

ررهاه مماةررة يئةةمررة اقررم تهت ر

ةررن ررن يئم يهسرراا يئمائةررة يئتررأ

ت مف إئن مماةة يئةةمة ة ن يئمسرتا يئرمائأ ظ راه قايةرم قانانةرة مائةرة جمةرم
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كر ررأ ت ر ررة س ر ر اك مك ر ر اص يئمجتمر ررل يئر ررمائأه ةر ررا اكر ررنئك س ر ر اك مك ر ر اص
يئمجتمعاا يئمي ةةه من مجا يئم اظ ة ن يئةةمة.
كما يةتةرها يئجرهيمم يئةةمةرة مرن رهف يئمنظمراا يئمائةرةه مرن م

ره يئجرهيمم

مةه من ا التعتهف ةائ ايهل يالقت امةةه اال يئممام يئسةاسةة اال تمةرو ةرةن مائرة
فنةرره امائررة غنةررةه امررن ر ا م يهسررتنا تةررةن ئنررا ةا رراح يئررماه يئررنة ئعةت ر

ررن

يئمنظمرراا يئمائةررة انئررك ةإسر ر ام ا فررأ إةررميم يئعمة ررم مررن يئمكرراهةل ايالت اقة رراا

يئمائةرة نيا يئ ر ة ةمماةررة يئةةمرةه سراي مررن نامةرة مماةرة يئةةمررة يئةمهةرة ما مررن
نامةررة مماةررة يئ اي ايئتهةرة مررن يئت رراه اكررا ي
ةجمه ةنا ي كاه إئن ةع

رراه يئممة ررةة ا .افررأ ي

يئتا ةاا ايالقت يهمراا يئترأ نره

رهاه ي

ةرره
رن ة را

فأ مجاا مماةة يئةةمة

 .7إن يئممافظررة ة ررن يئةةمررة ةسررت وم يئررمةم يئررنيتأه ايئممافظررة ة رن مكانرراا
يئةةمة اتنا ي جناى مل تكجةل يئتماا إئرن منتجراا اتننةراا سر ةمة مرن
يئت اه.

 .2مررن يئايج ر

تغةةرره جمةررل مكرركاا يئتنمةررة فررأ يئعمةررم مررن يئررمااه ةإة ررا

يئموةم من ي مةة ئ عايما يئةةمةة.
 .1إن ن يئمنظماا يئمائةة ةائهغم من ج ام ا فرأ مجراا مماةرة يئةةمرةه إال
من يالت اقة رراا يئت ررأ مةهمت ررا ايئمك رراهةل يئنانانة ررة يئت ررأ ج ررا ا ة ررا ت تن رره
ئعن ه ي ئويمه اةائتائأ ال ةتهت
ةج

ةن ي

ا ة ا يئمسر ائةة يئمائةرةه ئرني

ت مةن ا فأ يت اقةاا مائةة م ومة.

 .9ت اةه ةهيم يئتاةةة ايئتهةةة يئةةمةة اتكجةل إنكا جمعةاا غةه مكامةة
ئمماةة يئةةمةه ات عةا كا يئمنتهماا يئتأ تنمم ا يئمنظماا يئمائةة.

 .1افأ ي

ةه ناج يئمةا إئن يئةاملةن ة هاه يالستمهيه فأ إج يه

يئةماه ايئمهيساا يئةةمةة مان ك ا ام اه
مس ئة هفا ةة ةا مس ئة مةا ما ماا.
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ن مس ئة مماةت ا ئم تعم

قائمة المراجع:
أوال :الكتب بالمغة العربية:
 .7مممررم ةةررم يئك رهةم س ر مةه قررانان مماةررة يئةةمررةه جامعررة يئم ررك سررعامه يئناكرره يئع مررأ
ايئم اةله يئ ةعة ي ائنه .7991
 .2ةمهةة يئعا أه ماه يئمنظماا يئمائةة فأ ت راةه يئنانرةن يئرمائأ ئ ةةمرةه مج رة يئمنرال
يئسنة يئتاسعةه .7991
 .1هةا

ر ح مةرا يئع راه مماةرة يئةةمرة مرن منظراه يئنرانان يئرمائأ يئعرامه ميه يئجامعرة

يئجمةم ه م هه .2009
.1

ةاح يئعكااةه يئمس ائةة يئمائةة ةن مماةة يئةةمةه ميه يئ مانةةه يئجويمهه .2070

ثانيا :المواقع اإللكترونية
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