
  

 

  :تقدمي إشكايل

 القيام ضرورة املدين اتمع ومؤسسات احلكومات على يفرض أصبح مما توازناا، واختالل البيئة بتدهور التلوث حدة تفاقم يهدد

 تساهم أصبحت إذ والدويل، اإلقليمي املستوى على احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات دور تزايد اإلطار هذا ويف عاجلة، عاملية بيئية بثورة

  .البيئة تتهدد اليت باألخطار للتحسيس البيئي النقاش أفق توسيع يف أساسي بدور

  احلكومية؟ غري واملنظمات باجلمعيات املقصود فما 

  الدولية؟ احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات أهم هي وما 

I  - العاملي الصعيد على وتطورها احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات مفهوم:  

  :احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات مفهوم معرفة -  1

 إقليمي أو قطري أو حملي أساس على مواطنون ينظمها الربح، تستهدف ال تطوعية جمموعة هي :احلكومية غري اجلمعيات واملنظمات

 مسائل حول اجلمعيات واملنظمات هذه بعض عمل ويتمحور مشتركة، اهتمامات ذو أشخاص ويقودها معينة، مهام حول ويتمحور دويل، أو

 الوضعية خالل من اجلمعيات واملنظمات هذه مفهوم تبلور وقد ،...الطفل  أو املرأة أو الصحة أو البيئة أو اإلنسان حقوق قبيل من حمددة

 املشاريع تنفيذ يف الوحيد امللجأ هي اجلمعيات واملنظمات هذه بأن االعتقاد أصبح وقد املتحدة، األمم منظمة له كرستها اليت القانونية

  .والدويل اإلقليمي املستوى على دورها وتزايد أجهزا، وشلل الدول عجز مواجهة يف اإلنسانية

  :ومهامها احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات تطور -  2

 عدة م، فقد اختذت هذه اجلمعيات واملنظمات2004و 1874 بني ما العامل يف احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات من عدد تطورت

  :منها البيئة حلماية مداخل

تنفيذها،  على واحلرص البيئة حلماية املالئمة التشريعات سن واضحة، وكذا بيئية سياسة القرار، وذلك بصياغة أصحاب يهم مدخل �

 .البيئية والثقافة العلمي البحث إىل جانب تشجيع

 ووسائل تقنيات البيئة، واعتماد لشؤون املوارد من جزء واخلاص، وذلك بتخصيص العام بالقطاع االقتصاديني الفاعلني يهم مدخل �

 .البيئية االختالالت معاجلة كلفة يف واملسامهة البيئي التلوث من البيئية، وكذا التخفيف التأثريات من للحد

 يف اإلسهام طريق عن البيئية الثقافة البيئية، ونشر محاية جمهودات يف للمشاركة احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات يهم مدخل �

  .البيئية التوازنات باختالل دد اليت األخطار كل ومواجهة البيئية التربية برامج

II - البيئة جمال يف الدولية احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات دور:  

  :بالعامل البيئية احلكومية غري املنظمات و اجلمعيات أهم - 1

 اجلنوبية وأمريكا بأوربا دولة 40 حوايل يف ممثلة حكومية غري تطوعية منظمة وهي :والسلم البيئة حلماية األخضر السالم منظمة �

 حيث األرض، سطح على البيئية بالقضايا تم العامل، أرجاء مبختلف موزعني عضو آالف ثالثة إىل أعضائها ويصل والشمالية،

 استعمال عن والتخلي النووية، األسلحة من واحلد الطبيعية والثروات املوارد على واحملافظة والغابات البحار محاية إىل دف

 .السامة الكيماوية املبيدات

 العامل عرب منخرطيها عدد ويصل دولة، 26 يف فروع على تتوفر حكومية غري وهي منطقة: الربية احليوانات حلماية العاملية ةاملنظم �

 إنشاء يف واملسامهة باالنقراض، املهددة وخاصة الربية احليوانات أنواع مجيع حبماية املنظمة هذه منخرط، تم مليون 7.4 حوايل إىل

  .التدهور من الربية للحيوانات طبيعي كوسط الغابة ومحاية الربية، للحيوانات طبيعية حمميات

  :البيئوية اجلمعوية الشبكات بعض معرفة -  2

  :إىل دف حكومية غري مجعوية شبكة
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  .ملوثة غري بديلة وسائل عن بالبحث السامة املبيدات استعمال من واحلد التقليص �

  .الصحة على أخطارها لتجنب النقالة اهلواتف استعمال تطور قوانني لضبط سن �

  .الضوضائي التلوث حدة من تعاين اليت املناطق ضبط �

  .حدته من للتخفيف الالزمة التدابري اختاذ �

  .وبيئته اإلنسان بصحة املضرة جينيا املعدلة األعضاء مجيع انتشار منع �

III  - البيئة محاية يف الوطنية احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات دور: 

  :باملغرب البيئية اجلمعيات شبكة معرفة -  1

 إطار يف م2001 أكتوبر 20 بتاريخ بالرباط املنعقدة التحسيسية الندوة خالل املستدامة والتنمية للبيئة املغربية الشبكة تأسست 

 مجعية 38 الشبكة هذه تأسيس يف مبراكش، وقد شاركت املتحدة األمم إشراف حتت املنظم املناخية التغريات حول العاملي للمنتدى التحضري

  :عديدة، منها أهداف حتقيق إىل الشبكة هذه وتسعى اإلنسان، وحقوق البشرية التنمية جمال ويف البيئي اال يف تعمل

 .ددها قد اليت املخاطر من البيئة محاية �

 .التنموي البعد ذات اجلمعيات أعضاء وتأطري تكوين على العمل �

 .املعنية واجلهات املؤسسات مع والتعاون الشراكة اتفاقيات عقد �

  :البيئي اال يف باملغرب احلكومية غري اجلمعيات منجزات – 2

 للتوعية مفتوحة وأيام دراسية حلقات تنظيم يف منحصرة ظلت أا إال وحمليا، وطنيا أنشطتها تعددت حيث عديدة مجعيات برزت

  : منها نذكر عدة أسباب، عن ناجتة وسلبيات ثغرات عدة يشوبه زال ما اجلمعوي العمل أن إال وغريها،

 ...البيضاء  والدار كالرباط املدن كربيات يف اجلمعوي النشاط متركز �

 .األفراد من ضئيل عدد يف اجلمعيات غالبية عضوية احنصار �

 إدارية، قطاعات من األخرى املعنية واجلهات اجلمعيات وبني جهة، من التواصل وعملية اجلمعيات بني الفعال التنسيق ضعف �

  .منتجة من جهة أخرى ومجاعات حملية وسلطات

  :خامتة

  .التلوث أشكال كل ومواجهة البيئة على احلفاظ جمال يف احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات تعمل

https://moutamadris.ma

