
  

 

  :تقدمي إشكايل

 ثقافية، اجتماعية،( إنسانية ألهداف خدمة تشتغل الدولة عن مستقلة مجعيات هي املدين اتمع أجهزة أو احلكومية غري املنظمات

 .ووطنية دولية إىل نفوذها جمال حسب وتصنف ،)...بيئية 

 البيئي؟ امليدان يف الفاعلة والوطنية الدولية احلكومية غري املنظمات أهداف هي ما 

 البيئي؟ بالشأن املهتمة احلكومية غري املنظمات عمل وطرق أدوار هي ما 

  املستدامة؟ التنمية وحتقيق البيئي التوازن إعادة أجل من اجلمعيات هذه إجنازات هي ما 

I  - البيئي امليدان يف الفاعلة احلكومية غري املنظمات بعض بأهداف التعريف: 

  :البيئي البعد ذات الدولية املنظمات ظهرت األخرية العقود يف - 1

 األساسية للحاجات االستجابة على يقوم عامل بناء دف إىل اليت األرض ألصدقاء الدولية الفيدرالية تأسست م1971 سنة يف �

 للثروات، عادل توزيع، والقادمة األجيال احتياجات على ذلك يؤثر أن دون والطاقة والتغذية واهلواء املاء خيض فيما لإلنسان

 قاعدة على بناء دميقراطي جمتمع بناء يف املواطنني مجيع مسامهة، وكذا عليها احملافظة وواجب نظيفة بيئة يف احلق بني واملزاوجة

 .واملشاركة االحتياط مبدأي

 الغابة، محاية خالل من البيئية للمشاكل احللول بإجياد اهتم الذي" للطبيعة العاملي الصندوق" اسم برز م1986 سنة من ابتداء �

 التغريات عواقب ومواجهة البيولوجي، والتنوع العذبة املياه نقاوة على واحملافظة والسواحل، واحمليطات البحار تلوث وحماربة

 .املناخية

 كل من واحمليطات الغابات محاية على أهدافها يف وركزت دولية، منظمة إىل األخضر السالم منظمة حتولت م1989 سنة منذ �

 انتشار من واحلد النووي السالح ونزع األحفوري، للوقود كبديل والنظيفة املتجددة الطاقات استعمال وتشجيع التدهور، أشكال

  .وراثيا املعدلة املواد انتشار ومنع السامة، الكيماوية املواد استعمال وحظر النووية، اإلشعاعات

  :باملغرب البيئي بالشأن املهتمة احلكومية املنظمات بعض -  2

 :أمهها من البيئي بالشأن املهتمة احلكومية املنظمات بعض على املغرب يتوفر

 البيئية، والتربية والتحسيس والتكوين واالستئناس، اخلدمة حبيوانات الرفق دف: الطبيعة على واحملافظة باحليوان الرفق مجعية �

 .الطبيعي التراث على احلفاظ يف واملسامهة

 املعلومات وتبادل التصحر، مكافحة أساليب تطوير دف: واجلفاف التصحر ملكافحة احلكومية غري للمنظمات املغربية الشبكة �

 .اجلفاف وآثار التصحر بقضايا املهتمني خمتلف مع شراكة اتفاقيات وعقد واخلربات،

 احترام على القائمة البشرية التنمية أشكال كل ودعم الفقر حماربة إىل يسعى الذي احلكومية غري الدولية للمنظمة فرع: مغرب إندا �

 .البيئة

II - املستدامة التنمية وحتقيق البيئي التوازن إعادة حمال يف احلكومية غري املنظمات عمل وطرق أدوار: 

 :هاما حتوال البيئة محاية يف احلكومية غري املنظمات دور عرف -  1

 على وتقتصر دوليا، التجنيدية قوا على فقط ترتكز احلكومية غري املنظمات م كانت1992 لسنة جانيريو دي ريو مؤمتر قبل

 والتفكري التحليل على قادرة املنظمات هذه أصبحت املؤمتر، هذا مواقفها، وبعد على احملض االحتجاجي الطابع ويغلب الطبيعة، حلماية برامج

 داخل خاصة فعال موقف إىل وانتقلت املستدامة، للتنمية واالقتصادية السياسية املسائل كربيات يف االستثمار حنو متيل وصارت واالقتراح،

 التنمية خمططات يف البيئي البعد إدماج إىل ترمي املستدامة والتنمية البيئة حلماية جديدة إستراتيجية املغرب تبىن م1995 أألممي، ومنذ املنتظم

 البيئة حماية في الحكومية غير والمنظمات الجمعيات دور



 وذلك البيئة، ومحاية القروي العامل وتنمية الفقر وحماربة الصناعي النسيج وتأهيل االستثمار إنعاش خالل من للبالد واالجتماعية االقتصادية

 .احمللية واجلماعة املدين واتمع اخلاص والقطاع اإلدارة تضم واسعة بشراكة

  :خطوات عرب" األخضر السالم منظمة" الدولية احلكومية غري املنظمة تدخل مير -  2

 .البيئية األضرار من التأكد: التحقيق �

 .جتاوزها وسبل األضرار فهم: البحث �

 .وتقنية وتشريعية تربوية بدائل اقتراح: االقتراح �

 .)الطبيعية املوارد استعمال وترشيد البيئة، شؤون تدبري( االفتراضيني القرار وأصحاب باملسؤولني االتصال: التشاور �

 .واملتوقعة احلالية باألخطار اجلمهور إشعار: اإلعالم �

  .املؤثرين وكل اجلمهور تعبئة: الضغط �

 .التجاوزات بعض عن السرية ورفع بالبيئة الضرر إحلاق يف املتورطني ومقاضاة والتشريعات النصوص احترام فرض �

 .البيئية القضايا معاجلة على املسؤولني وإلرغام االهتمام إلثارة أحيانا املواجهة �

 :خامتة

 سواء املطلوب املستوى إىل بعد يرق مل البيئة على باحملافظة الوعي فإن البيئي، بالشأن املعنية احلكومية غري املنظمات نفوذ تزايد رغم

  .البيئية الكوارث وانتشار البيئة تدهور استمرار يكرس مما القرار، أصحاب أو املواطنني لدى


