
مقذمة حىل أهمية انمنظمات

ٌمثل الطفل أحد دعائم التنمٌة البشرٌة بأبعادها -

المختلفة،ومن هنا اعتبرت بعض الدساتٌر والقوانٌن 

العناٌة به واجبا قومٌا وطنٌا وتطبق  أمرالمحلٌة والدولٌة 

العقوبات على الذٌن ٌتقاعسون عن تربٌة أو إٌذاء 

(أمرٌكا.)أطفالهم

وٌقتضً ذلك تخطٌط برامج مختصة للعناٌة بالطفولة -

واألمومة والتوسع بإنشاء مؤسسات متعلقة بهما 

.واإلستفادة من التجارب والخبرات الدولٌة بهذا المجال



انثرامجأمثلة هذه 

.تقدٌم اإلعانات المالٌة والمعنوٌة لألسر -•

.رعاٌة األطفال ذوي الظروف الخاصة •

.تحسٌن الظروف اإلجتماعٌة للطفل•

التغذٌة،اكتشاف األمراض،سالمة ).الرعاٌة الصحٌة للطفل•
(العقل،التوجٌه الصحً،

كما حفلت التربٌة اإلسالمٌة بأهم مبادىء تربٌة الطفل ،بدأً •
كما .....................بالسعً من الزواج بالمرأة الصالحة

ظهر مجموعة من الفالسفة والعلماء المسلمٌن الذٌن اهتموا 
.بتربٌة األطفال



أسثاب ظهىر انمنظمات

.أهمٌة رعاٌة األم والطفل -•

.تعقد الحٌاة اإلجتماعٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة -•

المختلفة على .........زٌادة حجم المشكالت الصحٌة و -•
المستوٌات المحلٌة والعالمٌة التً تؤثر مباشرة على األم 

اإلضطرابات اإلجتماعٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة )والطفل 
................(العراق ، الطالق)

.المشكالت الطبٌعٌة من مجاعات وفٌاضانات وزالزل -•

.ترتب عن ذلك مشكالت أكثر ضررا وخطرا •

أدى ببعض الدول التفكٌر بإنشاء مؤسسات خاصة لمواجهة •
.األخطار واألضرار



تعريف انمنظمة

وحدة إدارية تشتمل على : هي •

مجموعة من المبادئ العامة تسعى من 

خاللها إلى تحقيق األهداف التي تكونت 

.من أجلها



أنىاع انمنظمات وتقسيمها

:المنظمات الحكومية•

تنشئها حكومات الدول باتفاق على إختصاصاتها •
.ووسائل تمويلها

.وتقوم على نظام دولي تعترف به الدول  •

.وتصدر قرارات •

.  وتعقد معاهدات وإتفاقيات دولية •

.ويترتب على وجودها إلتزامات دولية بين الحكومات •

(هيئة األمم المتحدة)



(األههية) انمنظمات غير انحكىمية 

انهجنة انذونية نهصهية األحمر

.تتكون من أفراد أو هٌئات أو جمعٌات من دول وجنسٌات مختلفة •

تتمثل اهتماماتها بالنواحً اإلجتماعٌة والثقافٌة والفنٌة واإلنسانٌة •

.واإلقتصادٌة

تعتمد فً تموٌلها على إشتراكات األعضاء والمساعدات المالٌة من •

.المستفٌدٌن منها

.ال تصدر قرارات ملزمة•

.تصدر آراء وإستشارات فنٌة وتصدر توصٌات•

لٌس لها أهداف تجارٌة مالٌة وال أرباح بل المصلحة •

.المعنوٌة



انمنظمات انتي ترتط انحكىمات انمختهفة تثعضها

انيىنسكى ، انيىنيسيف

تتمٌز بأن قصد الدول األعضاء التقارب والتفاهم عن طرٌق -

.إجتماعات دورٌة

.ال تتمٌز بإختصاصات مفردة -

.ال تصدر قرارات ملزمة -

.آراؤها بالتشاور وإصدار مقترحات وتوصٌات-



انمنظمات رات انسهطة انعهيا

انمنظمة اإلقتصادية األوروتية

هً المنظمات التً لها الحق فً أن تتدخل فً سٌاسة الدول •

.األعضاء

.مستقلة فً عالقاتها•

.لها عالقات مباشرة بٌن المنظمة وبٌن األفراد والمؤسسات•

.تصدر قراراتها باألغلبٌة الملزمة لجمٌع الدول•



انمنظمة انعامة

هيئة األمم المتحدة

هً المنظمة ذات اإلختصاصات المتعددة •

.الشاملة لكافة مظاهر العالقات الدولٌة



انمنظمة انمتخصصة

منظمة انصحة انعانمية،منظمة انعمم انذونية

هً المنظمة التً تهدف إلى تحقٌق أهداف مختصة بمجال •

.معٌن

مثل المنظمات ذات اإلختصاص الصحً، أو اإلقتصادي،أو •

.الفنً، أو فً مجال الطفولة



انمنظمة انذونية

منظمة انصحة انعانمية

هً المنظمة التً تكون عضوٌتها مفتوحة لجمٌع دول العالم •

.أو معظمها

.ٌمكن أن تكون عامة أو متخصصة•



انمنظمة اإلقهيمية

جامعة انذول انعرتية

هً المنظمة التً تقتصر عضوٌتها على مجموعة من الدول  •
.التً تجمعها روابط مشتركة جغرافٌة أو ثقافٌة أوتارٌخٌة

.تنشئها الدول لمجابهة ظروف معٌنة داخلٌة أو خارجٌة•

.ممكن أن تكون عامة أو خاصة•

:يشترط إلعتراف هيئة األمم المتحدة بالمنظمات اإلقليمية•

.التجاور الجغرافً•

.السعً من أجل السلم واألمن•

عدم وجود تعارض بٌن مبادىء المنظمة اإلقلٌمٌة ومبادىء األمم •
.المتحدة



انمنظمة انمحهية

.هً المنظمة التً تنشأ داخل دولة معٌنة •

.ٌمكن أن  تكون عامة أو خاصة•

.جمعٌة النهضة النسائٌة الخٌرٌة: مثال•


