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 دور المنظمات الدولية في حماية البيئة

 ،مسعد نذير
 جامعة مستغانم

 :مقدمة
إن فكرة  مماةرة بيئة رة مرن بيجررةب م بيمةتكئرة ئمحتامن رئم  مرن نارم بيح رراةا  

بيتررأ ن ررئم بيمجتمررل بيررمايأ متتمررا ئتررام فررايت اه بيررئة تتعررة  يرر  بيئة ررة نتةجررة 
م ال ئرا  مكرك ة يايمةرةم ةابيتحرمم بيتكنايراجأ فرأ ارئب بيع ر ي نت ة بي رنايةة
 .بيسةاسةة يئيك مظة  ئااتمام مايأتعتةف ئايممام 

ال تحرررررا   رررررةب يرررررن بين بيرررررا  بيممة رررررة ئايئة رررررة بيمرررررل ةحررررراا ئررررر ن ب   اة ا  
ي ئة ررة فررأ ممةنررة بسرررتاكتايم  م امررن اررئب بيمن  ررل يحرررم بيمرر تمة ب ااابيمررةا 
سررران فرررأ م اقرررم ةكررر  ي ررر  مرررل ب نبيئة رررة م مةررره ترررار ئ رررماة إيررر ن7912
فايمنظمررا  بيمايةررة  ب  رراةم افررأ ن رر  ابيمسررااب  اظررةاف بيمةررا  بي  حررة بيمةةررة
م ائيرررك ئايتئررراة ارررئ  مماةرررة قانانةرررة ي ررر  بيئة رررة إ ررر ا ئمجررراا  نة ررراباتمررر  

م مةره نن بيجمعةرة بيعامرة  أ بيتنمةرة بيمسرتمبمةنساسرةبيمنظما  ك ةف فايرا ا 
يألمررررم بيمتمررررم  ننكرررر   اة ررررة فةيةررررة متمل ررررة فررررأ ئةنررررام  ب مررررم بيمتمررررم  ي ئة ررررة 

(PNUE)ص بيررررررئكة منظمررررررة ن ررررررا  م كررررررئيك بيمنظمررررررا  بيمايةررررررة بيمت   ررررررة
م ابيمنظمررا  بيمايةررة غةررة بيمكامةررة بيمنظمررة بيعايمةررة ي تجرراة م ا ب غئةةابي ةبيررة

بيئة رررة مرررن بيجرررةب م  مماةرررةمترررا ئمجررراا كررران يترررا جانررر  نة رررا مرررن نامةرررة باتما
 ر 1بيممة ة ئتا

                                  
ةةا    ح بئا بيع ام مماةة بيئة ة من منظاة بيحانان بيمايأ بيعامم مبة بيجامعة 1

 .77مص 2009بيجمةم م م ةم 
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إن كرررا ارررئ  بيجترررام جرررا   مرررن نجرررا تةسرررة  فكرررة  تممرررا بيمسررر ايةة يرررم   
م اك  ررا   ررة يألجةرراا بيما ررة  ابيمسررتحئ ةةبيررماا فررأ مجرراا مماةررة اتمسررةن بيئة

ي ررر   ةةرررل بيتنمةرررةم امرررن ارررئب بيمن  رررل ن رررةح تسرررا ينا ب تأ مرررا مرررم  تررر لةة 
ابيمنظما  بيمايةرة فرأ إ ر ا  بيمماةرة بيحانانةرة ي ر  بيئة رة ئايتئاةارا بالت اقةا  

 تةبه مكتةك يإلنسانةة ؟
ايكرررأ نعررراي  ما ررراينا ممرررا بيمةبسرررة ت ةقنرررا فرررأ تحسرررةم  إيررر  ممرررراةةنم  

فرررايمماة ب اا تنااينرررا فةررر  جترررام بيمنظمرررا  بيمايةرررة فرررأ مجررراا مماةرررة بيئة رررةم 
قةررا  بيمايةررة فررأ إ رر ا  بيمماةررة بيحانانةررة ابيممراة بيلررانأ يايجنررا فةرر  ماة بالت ا

 ي   بيئة ة.

 المحور األول : جهود المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة
ت عرررر  بيمنظمررررا  بيمايةررررة ماةب اامررررا فررررأ مجرررراا مماةررررة بيئة ررررةم مةرررره تحررررام 
ئ نك ة متعمم  من نجا تمحةل ارئب بيغرة . اتم رك ارئ  بيمنظمرا  بيعمةرم مرن 

جةب  بيمةبسرا  اب ئمراه بي  مرةم ابا رمبة بياسا ا كإيمبم ب الت اقةا  بيمايةةم ابا
بيحرررةبةب  ابي ررراب م ا  بيمعررراةةة بيمناسرررئة يمماةرررة بيئة رررةم ان ةرررةب إ رررمبة بيتا رررةا 

نكا  ب جت   بي  مة يئيك.  ابيتاجةتا  ابا
م اي   ئيك فإن بيمنظمرا  بيمايةرة تر مة ماةب فعراال فرأ مجراا مماةرة بيئة رة 

ائيرك يرن  ةةرل تئنرأ بيعمةرم مرن ب يمراا بيحانانةرة )ةرة بيحايمةرة ساب  من بينام
بي اب م ابيحةبةب  ابيمعاامب  بيتأ تت من تنظةمرا يكة ةرة بيممافظرة ا  كايتا ةا 
ائيررك يررن  ةةررل إنكررا  ئعرر  ب جترر   )م نا مررن بينامةررة بيتةك ةررة (ي رر  بيئة ررة 

بيررئة بنكررم يررام  ملررا ئةنررام  ب مررم بيمتمررم م بيمك  ررة ئايعمررا ي رر  تمحةررل ئيررك
7912 ). 
 برنامج األمم المتحدة للبيئة : -1
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اقرم بنكرم ية رتص ئايمسرا ا م إن ائب بيئةنام  اا بيجتا  بي ةيأ ي منظمة  
تئب بيئةنام  من مج   يإلمبة  ااا جتا  مكرامأ ةتراي  ئايئة ةم اةتكان بيمتع حة
ايأ ئررةن بيتعراان بيرمم اارا مسر اا يرن اسرة ئةنرام  ب مرم بيمتمرم  ي ئة ررةةسرم سة

م اتاجةرر  ننكرر ة اسةاسررا  ب مررم بيمتمررم  فررأ اررئب بيمكامررا  فررأ مجرراا بيئة ررة
سةاسررا  بيا نةررة ابيمايةررة اتحةررةم نلررة بيم امتائعررة مايررة بيئة ررة فررأ بيعررايمم بيمجرراا
م اارررأ بيجترررا  ب مبةة يئةنرررام  انررراك نمانرررة نا سررركةةتاةةة بيئة رررة كرررئيك.بيئة ةرررة

بف مةرره ةةنسرر  مررمةة تن ةررئة بيررئة ةترراي  مسرر ايةة ب كررة ب مررم بيمتمررم  ي ئة ررةم 
اكاالتترا ا  م اتنسةل بيعمرا ئرةن نجتر   ب مرم بيمتمرم ي   بيئةبم  بيمتع حة ئايئة ة

 .1بيمنظما  بيمايةة ب  ة  بيمسنم إيةتا بيحةام ئتن ةئ بيمكةايا ا  بيمت   ة
بيمنررا   كرئيك ةتكرران مررن  رنمال بيئة ررة ايجنررة بيتنسررةلم امرن ناررم بياظررا ف

ئترررا تنمةرررة بيتعررراان بيرررمايأ فرررأ مجررراا بيئة رررةم اا رررل بيرررنظم ب ةكرررامةة بيعامرررة 
متائعررة تن ةررئ ا  تنسررةحتا فررأ إ رراة منظمررة ب مررم بيمتمررم ا  يتاجةرر  بيئررةبم  بيئة ةررة

بيئرررةبم  بيئة ةرررة. امرررن ارررئب بيمن  رررل ةت رررم ينرررا نن ارررئب بيئةنرررام  بيرررئة بتئعترررر  
كرئيك نكرم م ة نما مماةة بيئة ة بيعايمةرةمنظمة ب مم بيمتمم  ةملا   ا  جماية

مةرررة امماةرررة بالجتمايةرررة مرررن ناا  ي ررر  بيع قرررة بيالةحرررة ئرررةن بيتنمةرررة بالقت رررامةة
م اننرر  ةتعررةن إتامررة بيمررابةم بي  مررة يإلسررةب  فررأ تمحةررل بيئة ررة مررن نامةررة ن ررة 

بيتنمةررة ي ررماا بينامةررة ر افررأ ن رر  بيسررةال يحررم  منظمررة ب مررم بيمتمررم  مرر تمة 
مراا بيئة رة ابيتنمةرة بيرئة ن  رل ي ةر  قمرة ب ة   7992يام  ي جانيروريو د

(Sommet de la planète)  بيررئة  ررمة ينرر  إيرر ن ةةررا مرراا بيئة ررة
يرر ن مئرراما مماةررة تغةةررة بيمنررال ابيتنررا  بيئةايرراجأ ابت اقةررة ئكرر نم ابيتنمةررة م ابا

 ررا ي رر   كررم نةاةم بيغائررا  ر كررا اررئب ة كررم بالةتئررا  بيالةررل ئررةن بيئة ررة ابيتنمةررة
 .جتام منظمة ب مم بيمتمم 

                                  
 .707ةةا    ح نئا بيع ام  مةجل سائل بيئكةم ص 1
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 المنظمات الدولية المتخصصة: -2
بيمنظمررا  بيمايةررة بيمت   ررة اررأ ب  ررة  كرران يتررا بيررماة بي عرراا فررأ تنمةررة إن  

بيرررايأ بيرررمايأ مررراا مجررراا مماةرررة بيئة رررة مرررن بيجرررةب م بيممة رررة ئترررام ان رررص بيرررئكة 
ي تجرررراة  ابيجرررمةة ئايرررئكة نن اررررئ  منظمرررة ب غئةرررة ابي ةبيرررة امررررمةلا بيمنظمرررة بيعايمةرررة 

بيمنظمررا  تررةتئ  ئررا مم بيمتمررم  يررن  ةةررل بيمج رر  بالقت ررامة ابالجتمررايأم افررأ 
 .ائب بي مم ي ةنا ب كاة  إي  كا ابمم  ي   مم 

 الزراعةو  منظمة األغذية  

م كررران ارررمفتا تجسرررةم بيتنرررا  بيئة رررأ 5491ارررئ  بيمنظمرررة بيترررأ بنكررر   يرررام إن   
ظررةاف بي ةبيررة ابالسررتحةبة فررأ بيسررال بيعايمةررة ي منتجررا  بي ةبيةررةم ائيررك ئايئمرره فررأ 

امةبسررة م ررامة بيمةررا  ابيتةئررةم كمررا تعمررا ي رر  ةفررل مسررتا  سرركان بيةةررف ات اةررمام 
ئرررراي ئةب  اب م ررررا ب  ا ةررررام  م ررررامة ب نتررررار يمسرررراةة  بةت ررررا  بالسررررتت كم كررررئيك 

بيت رررمة اارررئب يرررن يم ررر  ارررئ  بيمنظمرررة بيمايةرررة بيمت   رررة ي ررر  مابجترررة ظرررااة  
منئتررة ئ  رراة  بيترر لةةب   5449 ةةررل إئررةبم بالت اقةررة بيمايةررة مرراا بيت ررمة فررأ جررابن 

بيسررر ئةة بيعايمةرررة بيترررأ ترررنجم مرررن ظرررااة  بيت رررمة بيترررأ ةتعرررة  سررركانتا ي  حرررة ات بةرررم 
 .بيتجة 

م مةره نن ارئب بيمكركا   بيمةا  بي ايمة ي كرة كئيك ت ةق  إي  مكك ة نمة 
ايمأ ي م رراا ي رر  منررائل مةررا  ب نترراةم اقررم كرران اررئب ن ررئم نة ررةة  ررةب  يرر

بيتاج  من  ةف بيمنظمة بيمايةة بيمت   ة يرن  ةةرل بيمكراةكة فرأ بيم تحر  
ئعررماا ا  اقررم تررم بالت ررال فةرر  ي رر    رراة  نررمة  اررئ  بيمررام  7991بيعررايمأ يسررنة 

م اارئب مرن نجرا  ممرة ة ا إي  مجاا بيم اظ ي   بيغائرا بيمايأ كما ت ةق  ن
بي ررررنمال ا  بي ةبيررررةا  ايم بيعررررام ب نسررررانأ مةرررره بقتةمرررر  منظمررررة ب غئةررررةبي رررر

م إقامرررررة مج ررررر  يمسرررررن تسرررررةةة بيغائرررررا  7992بيعرررررايمأ ي  ئةعرررررة فرررررأ  ةةرررررف 
بيرئة نقرام ئرماة  معرراةةة فرأ تحةرةم بسررتمبمة  7991ات سرة  بيمج ر  فرأ نكتررائة 
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بيررة بي ة ا  م افرأ ن ر  بي رمم ت ةقر  منظمرة ب غئةرة1بيعم ةرا  بيغائةرة بي ا رة
ي رر  ممانررة سرر اك مررن نجررا  ررةم إيرر  مجرراا ب سررماك ئررمياتتا إيرر  بيم ررامقة 

م امفل بيم سسا  إي  إيماا بيممانة يتسةةة بيمسرمكا  اتعةرةن محراةة  مس اا
بنتحررا  بيتنظةمررا  بيم ا ررة  كررتام بيمسررمكا  ا  بيتسررةةة بيررمب م بيتررأ تن ئررل ي ةتررا

 .بيتأ تمتةم بيمحاةة 
 المنظمة العالمية للتجارة: 
تترررررم ا بيسةاسرررررا  بيئة ةرررررة فرررررأ ت  رررررةص إمبة  بيمرررررابةم بيئة ةرررررة يت  رررررةا   

م بسرررتعمايتا بيعح نررررأ ابيمسررررتمبم ااكرررئب ت رررر مم مررررل تةررراةب  بيتئررررامال  بيمايةررررة
بيمماةرررررة فايممافظرررررة ي ررررر  بيئة رررررة سررررراف ت  رررررل الممايرررررة نايرررررا جمةرررررمب ةسرررررم  

بيئة رة ائيررك  م افرأ اررئب بي رمم تناايرر  بيمنظمرة بيعايمةررة ي تجراة  مجرراابي  رةب 
مرررن  20ئمماةتترررا مرررن بيجرررةب م بيممة رررة ئترررا اقرررم نكررراة  إيررر  ئيرررك فرررأ بيمرررام  
ابينئاترا   بالت اقةة بيمنظمة يتا مةره سرع  إير  مماةرة  رمة ب نسران ابيمةرابن

م ائيك ين  ةةل بيسماح ي رماا ئ رة  بيةسرام بيجمةكةرة ابيمابةم غةة بيمتجمم 
مررن نجررا مماةررة بيئة ررة كمررا نمةجرر  نة ررا نن بيتنمةررة بيمسررتمبمة  كاسررتلنا ااكررئب 

م ت سةسرأ ي منظمرة بيعايمةرة ي تجراة مةتئ ة ئايم اظ ي   بيئة ة اائب فأ بيرنص بي
ئتررمف تنمةرررة م بيئة رررةا  ي ررر  بيح رراةا بيئة ةررة ئا رررل يجنررة بيتجرراة  بنعكرر ابيررئة 
ي مررابةم بيعايمةررة  بي ررمما  مررل بيسرماح ئاالسررتعماا ب مسررنا  تجرراة  بيسرر لا  إنترار

 .2بيممافظة ي   بيئة ة فأ ن   بياق  ا   ئحا يتمف بيتنمةة بيمستمبمة
 المنظمات غير الحكومية: -3

                                  
ص م 2070م بيج ب ةم مبة بي  مانةةم بيمس ايةة بيمايةة ين مماةة بيئة ةم  ئاح بيعكااة1

712. 
بيعا أم ماة بيمنظما  بيمايةة فأ ت اةة بيحانان بيمايأ ي ئة ةم بيكاة م مج ة  ئمةةة2

 . 51م ص 7991م بيمحال بيسنة بيتاسعةم بيعمم
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انمرن ئ رمم مةبسرتنا يترئب بيما را  ن مرظ نن بيمنظمرا  غةرة بيمكامةرة     
) يايجررررر  مجررررراا مماةرررررة بيئة رررررةم ان رررررص بيرررررئكة بي رررررنمال بيرررررمايأ ي  ئةعرررررة 

wwf (  إمةبكتا ئمم  اكاكة تاب ن بيئة ا  بي ئةعةةم كرئيك  اا باتمامتااسئ
م يعئرر  ماة اررام فررأ تكرركةا ايررأ ئة ررأ فررأ بيتة ررا  بيمايةررة ي تنمةررة بيمسررتمبمة

( تتررائل يررن قررة  تن ةررئ إجررةب ب   RACاكملرراا ي رر  ئيررك كررئكة يمررا بيمنررال  
ب جرةب ب   بت رائئةاتاكاا  اكةا ماا بيتغةة بيمنرا أ اتحرمم تمايةرا مرن نجرا 

بيمنظمررررا  غةررررة  بمتةبفةررررةم ائسررررئ  بيمررررةبةة بالمتئررررا مكنررررة ي ك رررراح  ررررم بيم
م ئرا نة را ي   بي رعةم بيرمايأبيمكامةة يم تعم تةتك  فح  ي   قاتتا بيتجنةمةرة

 .بالقتةبح ا  بيت كةةا  ي   قمةتتا ي   بيتم ةا
ئمجراا  باتم م بيمنظما  بيمايةة ئكت  ننابيتا امن ائب بيمن  ل نة  نن  

ئيرك م اتنمةة بيايأ بيمايأ من ائ  بينامةرة ا بيئة ة ةة بيحانانةة ي  إ  ا  بيمما
 .فأ سئةا تمحةل تنمةة مستمبمة

 

المحور الثاني: دور االتفاقيات الدولية في إضفاء الحماية القانونية 
 على البيئة

ناجررر  نكرررا ا  بيمنظمرررا  بيمايةرررة فرررأ مجررراا مماةرررة بيئة رررة نجرررم إئرررةبم إن مرررن   
بالت اقةررا  بيمايةررة بيمتع حررة ئمماةررة بيئة ررةم اقررم كانرر  مجرراال  بيئة ررة بيررل ه   بيئمرراة 
ابيتراب  ابيتةئررة ( ممرر   ئرةبم بيعمةررم مررن بالت اقةرا  بيتررأ ميرر  إيةترا بيمنظمررا  بيمايةررة 

بيمايةررة بيمتع حررة ئمماةرررة   ئعرر  بيمعااررمب  بيم ت  ررة افررأ اررئب بي ررمم سرراف نعررراي
م 7911ينمن بيمايةة يمنل بيت اه ئ ة  بيئترةاا فرأ بيئمراة يرام  كات اقةةبيئماة 

م   اتر  فةترا ا  بيتأ قام  ئتممةم منا ل معةنة ةمظة بيت رةةف بيعمرمة ي  ةر 
 . ة فرررأ إق رررةم نة مرررن بيرررماا بيماقعرررةاتسرررةة ارررئ  بالت اقةرررة ي ررر  بيسررر ن بيمسرررج

 رررمم تحنرررةن بيترررأ جرررا   ئ 7919بت اقةرررا  جنةرررف يحرررانان بيئمررراة يرررام كرررئيك 
بت اقةررة مماةررة بيئمررة بيمتاسرر  مررن بيت رراه بيررئة ميرر  ا  مبيحررانان بيررمايأ بيئمررةة

ائيررك مررن نجررا م إيةرر  منظمررة ب مررم بيمتمررم  يررن  ةةررل مرر تمة مايررأ ئئةكرر انة
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مايرأ مرن  مناقكة اسا ا بيمماةة يتئ  بيمن حة اقم نس ة ين ئيك تمحةرل تعراان
نجررا سةاسررة كررام ة يمماةررة اتمسررةن بيئة رررة بيئمةةررة فررأ من حررة بيئمررة ب ئرررة  

  .1بيمتاس 
بيكاة  ئك ن مماةة بيئة رة بيئمةةرة ي   رة   بت اقةةإي   ب كاة كئيك ةجمة ئنا 

م اقررم جررا   اررئ  بالت اقةررة ئةياةررة مررن بيمررمةة 7919بيعةئررأ مررن بيت رراه يررام 
كمررا يررةف بيمجتمررل بيررمايأ نة ررا يررم   .م  ي ئة ررةبيتن ةررئة يئةنررام  ب مررم بيمتمرر

بت اقةرررا  يعرررا مرررن نامترررا بت اقةرررة جنةرررف ئكررر ن مماةرررة بيعمررراا مرررن ب كرررعايا  
بم اررئ  م اكانر  منظمررة بيعمررا بيمايةرة اررأ بيتررأ قامر  ئإيررم7950بيم ةنرة يررام 

فأ ن ر  بيسرةال نمةجر  بت اقةرة ن رة  تتملرا فرأ بت اقةرة فةةنرا ا  مبالت اقةة بيمايةة
م مةره تملرا  ئحرة ب ا ان بيرمة  بيرابقأ مررن 7991اةرة  ئحرة ب ا ان يرام يمم

غةرة  ب كرعةابيترأ ارأ إمرم  م ب لة بيمممة بينات  يرن ب كرعة فرال بيئن سرجةة
بيمة ةة ي كم  ائيك  ن  اا بيمةكم بيئة ةحرام ئامت راص امنرل ب كرعة فرال 

مظ بيع مرررا  فررررأ القرررما  .بيئن سرررجةة ئب  بيماجرررا  بيح رررةة  بيترررأ ت ررررة ئايمةرررا 
ب انرررة ب  ةرررة  يرررن اجرررام لحرررا  فرررأ ارررئ  بي ئحرررةم اقرررم نةجرررل بيع مرررا  م رررامة 

م امرررن ارررئب مئةرررمب  بيكةمااةرررة اغرررا ب  بيتئةةرررمبيمئرررايل ي  بالسرررت مبمبي  رررة إيررر  
 77ن ئا  ررافة إيرر  بيمن  ررل تررم تكرركةا مجمايررة مررن بي ئررةب  بيحررانانةةن ابي نةررة

م [UNEP] ب مررررم بيمتمررررم  ي ئة ررررة م ائيررررك تمرررر  ةياةررررة ئةنررررام منظمررررة مايةررررة
 بالت اقةرررةائايتعررراان بيترررام مرررل بيمنظمرررة بيعايمةرررة يألة رررام بيجاةرررة  يرررمبم ارررئ  

م كررئيك بيت بمترررا ئات رررائ  ررر  بيتررر بم بيررماا ب  رررةبف ئئنامارررااقرررم ملرر  يم بيمايةررة
 .2بيتمبئةة بيتكةةعةة اب مبةةة بيمناسئة فأ مجاا مماةة ائب بيغ ف بيجاة

                                  
بيناكة بيع مأ م جامعة بيم ك سعامم قانان مماةة بيئة ةم نممم يئم بيكةةم س مة 1

 . 711مص 7991م بي ئعة ب اي م ابيم ائل
m.w. startames. Co W .w2 
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ب  اة ةجمة ئنا ب كاة  إي  نن  انراك معاارمب  مايةرة ن رئ  فرأ افأ ن   
متناايترررا مجررراا ع رررة ةتع رررل ئمماةرررة بيتةئرررة انرررئكة منترررا بت اقةرررة بيج ب رررة ئكررر ن 

م اكرران ئيرررك تمررر  ةياةرررة 7959بيمررابةم بي ئةعةرررة يعرررام ا  بيم رراظ ي ررر  بي ئةعرررة
 ر  بيتر بم بيرماا بيامم  ب فةةحةة   ب تمام ب فةةحأ مايةا ( ابيتأ جا   ترنص ي

ي ررا  م ئات ررائ بيتررمبئةة بي ررةاةةة ي م رراظ ي رر  بيتةئررة ابيمةررا  ابيمررابةم بينئاتةررة ابا
كررررئيك باتمرررر   ئررراالنحةب مماةرررة  ا ررررة  نرررراب  بيمةابنرررا  ابينئاتررررا  بيمتررررمم  

أ ئما رررا  بيتررر بم بيرررماا ب  رررةبف ئايم رررراظ ي ررر  بيئة رررة ابيمرررابةم بي ئةعةرررة اارررر
إي  ائ  بالت اقةة انراك بت اقةرة ةبمسراة  إ افةم ةةئ مم تمحةل بيتنمةة بالقت ام

مابت اقةررة ئرراةة  بيمتع حررة ئمماةررة 7917ئررإةةبن بي ا ررة ئا ةب ررأ بية ئررة يعررام 
 .7912بيتةبه بيلحافأ ابي ئةعأ بيعايمأ يعام 

امرررن ارررئب بيمن  ررررل نجرررم نن بيمنظمررررا  بيمايةرررة يم ررر  جااررررمب ي ررر  تررررافةة 
م يرررن  ةةرررل يرررم  ةنةنرررا مرررن  ررر ا مةبسرررتنا ائيرررك كمرررا بيمماةرررة بيحانانةرررة ي ئة رررة
 .م تمةب  ابت اقةا  مايةة

 
 

 خاتمة:
ئحةر  بيئة رة ق رةة تترم ب فرةبمم امسرر ية تترم كرا مايرة امنظمرة إق ةمةرة اكافررة 
بيمنظما  بيمايةرةم ائيرك ئسرئ  ت كرأ ظرااة  بيتعرمة ي ر  بيئة رةم ائايترايأ نم  

م ا  بيترأ ن رة  ئايئة رة رام  ي ت رةفإجرةب ب  م بت رائائب بيا ل إير  اجرا  
ائيرررك ئترررمف إيرررام  بيتررراب ن إيةترررا يرررئب كمرررا المظنرررا فرررأ مةبسرررتنا ي ررر  بيمسرررتا  

ا ةج  ئحةبةبتتا ان ا رتا م نئةم  يم  بت اقةا ا  بيمايأ يحم  يم  م تمةب 
بيتررأ ت ررمن   ررةاة  مماةررة بيئة ررة اقررم تةترر  يررن اررئ  بيمةبسررا  بيمايةررة بيتررأ 

ستا  بيرمايأ ظتراة قابيرم قانانةرة مايةرة جمةرم  تتمف إي  مماةة بيئة ة ي   بيم
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م ئررررا اكررررئيك سرررر اك نكرررر اص ت ررررئ  سرررر اك نكرررر اص بيمجتمررررل بيررررمايأ كررررأ
 .م من نجا بيم اظ ي   بيئة ةيمب  ةةبيمجتمعا  ب

مرن ن  رة بيجرةب م م كما بيتئة  بيجرةب م بيئة ةرة مرن  رةف بيمنظمرا  بيمايةرة
تمة  ئرةن مايرة م اال بيممام بيسةاسةة اال بالقت امةة مةه ننتا التعتةف ئاي ابةل

م امررن  رر ا مةبسررتنا تئررةن ينررا ئا رراح بيررماة بيررئة يعئترر  اررئ  فحةررة  امايررة غنةررة
بيمنظمررا  بيمايةرررة ائيررك ئإسرررتامتا فرررأ إيررمبم بيعمةرررم مررن بيمكررراةةل ابالت اقةرررا  

يئمةةرة نا مررن م سراب  مررن نامةرة مماةرة بيئة رة ببيمايةرة ئب  بي ر ة ئمماةرة بيئة رة
افررأ ب  ةررة  .ئتاة مررن بيت رراه اكررا ب   رراة بيممة ررةبيتةئررنامةررة مماةررة بيتاب ا 

بيتأ نرة   رةاة  ب  رئ ئترا  بالقتةبما ةجمة ئنا ب كاة  إي  ئع  بيتا ةا  ا 
 فأ مجاا مماةة بيئة ة 

إن بيممافظررة ي رر  بيئة ررة ةسررت  م بيررميم بيررئبتأم ابيممافظررة ي رر  مكانررا   .7
ةل بيتماا إي  منتجرا  اتحنةرا  سر ةمة مرن بيئة ة اتنا  ب جنا  مل تكج

 .بيت اه
ئإي ررا  م مررن بيابجرر  تغةةررة جمةررل نكرركاا بيتنمةررة فررأ بيعمةررم مررن بيررماا .2

 .بيم ةم من ب امةة ي عابما بيئة ةة
إال م إن ائ  بيمنظما  بيمايةة ئايةغم من جتاماا فأ مجراا مماةرة بيئة رة .1

بيترررأ جرررا   ئترررا ت تحرررة  نن بالت اقةرررا  بيترررأ نئةمتترررا ابيمكررراةةل بيحانانةرررة
يرئب م ئايتايأ ال ةتةت  ين ب   ا ئتا بيمس ايةة بيمايةرةم ا يعن ة ب ي بم

 .ةج  ت مةنتا فأ بت اقةا  مايةة م  مة
ئةبم  بيتايةة ابيتةئةة بيئة ةة اتكجةل إنكا  جمعةا  غةة مكامةة  ت اةة .9

 .ايةةيمماةة بيئة ةم ات عةا كا بيمحتةما  بيتأ تحممتا بيمنظما  بيم

فأ إجةب   بالستمةبةافأ ب  ةة ناج  بيميا  إي  بيئاملةن ئ ةاة    .1
 ن مس ية مماةتتا يم تعم م م اا  بيئماه ابيمةبسا  بيئة ةة مان ك ا
 .مس ية ةفااةة ئا مس ية مةا  نا ما 
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