
نقش تشکل های غیردولتی در حفاظت محیط زیست  

سام خسروی  فرد: مدرس

۲۰۱۶ژانویه 
۱۳۹۴دی ماه 



(سمن)مردم نهادسازمان های

اما.دهستنجداحاکمیت/دولتاز کهمی شودگفتهسازمان هاییکلی،مفهومیکدر 

آنبهمواردیدر همو دارندحاکمیت/دولتفعالیت هاینظارتبر هممهمینقش

از انهداوطلبفعالیتنیز و بودنغیرتجاریو غیرانتفاعی.می کنندکمکمختلف

.نهادهاستاینویژگی های

ار کنواقعدر کهمی شوندنامیدهنیز غیردولتیسازمان هایو مدنیتشکل های های

.می آیندحساببهمدنینهادهایاز بخشیصنفی،انجمن هایو احزاب



(QUANGOs)سازمان های شبه مردم نهاد 

Quasi-Autonomous Non-Governmental Organisation

لت هادو مستقیمکمکباکهسازمان هایی.هستندمستقلنیمهمردم نهادسازمان های

.باشندیاری رساندولتیکارهایدر تامی شوندساخته

و گانیبازر بهمربوطمقرراتو قوانینتنظیمدر سازمان هااینایرلندو انگلستاندر 

از .آباز بهره برداریخدماتبهمربوطمقرراتنظیر داشته اند؛همکاریخدمات

 هایموزهو گالری هابهمی توانانگلستاندر نهادمردمشبهسازمان هایمعروف ترین

.کرداشارهBBCبهمنابعبرخیاساسبر و جنگلکمیسیونملی،

شاید بتوان به محله سرا که 

زیرمجموعه ای از شهرداری های محلی 

.هستند را در این گروه قرار داد

در ایران



تشکل هاگذشتهبهنگاهی

ر دآنچه.آمدوجودبهآنهااولینزمانچهکهنداردوجودمردم نهادسازمان هایسابقهاز دقیقیاطالعاتچنان

.دارداشاره۱۸۶۳سالدر جهانیسرخصلیبایجادبهشدهثبتمعاصر و مدرندنیای

در آنهانقشبهو گرفتقرار توجهمورد۱۹۴۵سالدر مللسازمانتشکیلاز بعدغیردولتیسازمان هایعبارت

.شدپرداختهجوامعموجودوضعیتبهبود



مردم نهادسازمان هایتکاملیمراحل

نیازمندانبرایسرپناهو غذاتامینمثلشهروندانمردمروزانهنیازهایبهپاسخ-۱

مدرسهیادرمانگاهاحداثبهکمکمانندمحلینیازهایبهتوجه-۲

پایدارنظام هایتوسعه-۳

اهداف

عیتوضبهرسیدنجملهاز می کننددنبالراگوناگونیاهداف

از ریبشحقوقوضعیتبهبودفقرزداییمحیط زیست،بهتر 

کارنکودکازیستیشرایطبهبودو ساماندهیسیاسی،منظر 

فعالیت ها

نیز روش هاو فعالیت هااهداف،مانند

.استمتفاوت

طروابکمپین،برگزاریاجرایی،اقدامات

بهنرسیدبرایالبیگریو آموزشعمومی،

روش هایو فعالیت هاجملهاز اهداف

.تشکل هاست



مردم نهادسازمان هایاقدام هایو کارکردها

و برنامه ریزیعضوگیری،نظیر )اجراییاقدام های-

(منابعاز حمایتو نظارتدرآمدزایی،امورحمایتی،

مردمو دولت هابینرابطهارتباطیپل-

مردمیمطالباتپیگیری-

مالیو انسانیمنابعبسیج-

دولتیفعالیت هایو کارهابر نظارت-

،کنفرانسبرگزاری)آموزشو اطالع رسانیو فرهنگ سازی-

(نیازسنجیمشاوره،مختصص،نیرویتربیت



و پاسخپرسش



(انگلستان)تاریخچه

ر دآمدوجودبهکجاو کیمحیط زیستدرحوزهمردم نهادتشکل هایاولینکهایناز درستیو دقیقاطالعات

اما.استآمدهوجودبهآمریکادر ۱۹قرناواخر کهمی کننداشارهتشکل هاییبهمنابعاز بسیاری.نیستدسترس

جانورانیتوضعبهبودبرایاروپادر منسجمیمردمیگروه هایآمریکایی  ها،از پیشکهکردپیداشواهدیمی توان

.بودندکردهآغاز راسازمان یافته ایفعالیت هایگیاهانو 

Plumage)پالمیجپیمان League)و اهدف.کردتاسیسمنچستر در خانه اشدر ویلیامسونامیلیخانمرا۱۸۶۹در

.می گرفترار قاستفاهموردپوشاکصنعتدر انبودصورتبهآنهاپرهایکهبودپرندگانیاز حفاظتهمکارانشو 

مهمترینز ایکیموسسهاین.باشنداثرگذار مرفهطبقهزنانخصوصبهذینفوذافرادجذبباتوانستندآنان

برایطنتیسلانجمن»بهبعدهاکهاستانگلستاندر پرندگانحفاظتو مطالعهزمینهدر غیردولتیتشکل های

.دادنامتغییر «پرندگاناز حمایت





(آمریکا)تاریخچه

کهکالبسیراامنبهشدگذاریپایهسانفرانسیسکو در محیط زیستیتشکل بزرگترین

و  دانطبیعیمایر،جانآنبنیانگذار .استفعالیتمشغولاسمهمینباهمهمچنان

جانسونآندروودرابرتنامبهروزنامهیکراهایندر کهاستآمریکاییمشهور نویسنده

رادولتکردندتالشو انداختندراه۱۸۹۰درکارزار یکابتداآنان.کردکمکاو به

.کندحفاظتکالیفرنیادر رامنطقه ایکهکنندمتقاعد

کندتقاعدمرامایر توانستجانسونسپس.شدملیپارکنهایتدر یوسیمیتیمنطقه

در نجمنااین.کندتاسیس(سیرانامبه)نواداکوهستاناز حفاظتبرایراانجمنیکه

تصویبدر و داردحامیو عضو نفر هزار ۴۰۰ومیلیوندو امروز و شدثبت۱۸۹۲سال

.استکردهتالشآمریکادر زیستمحیطحفظباارتباطدر بسیاریقوانین



نویسنده

زمین

طبیعی دان

محیط زیستفیلسوف

:ازعبارتندکتاب هایشاز تعدادی

سیرادر مطالعات-

کالیفرنیاکوه های-

یوسیمیتی(منطقه)-

دوستیکبهنامه هایی-

خلیجتاپیاده رویمایلهزار -

(John Muir)جان مایر 



بهخیابان هادر آمریکایی هامیلیونیحضور ۱۹۷۰درسالویتنامجنگاز بعد

.شدادایجطبیعتاز بهره بردارانهنگاهدر جدیدفصلیپاکزمینروز مناسبت

پاولنوشتهجمعیتبمبو (۱۹۶۲)کارسنراشلنوشتهخاموش*بهارکتابدو

.بودشدهآمریکاجامعهبیداریباعث(۱۹۶۸)ارلیش

و داشتاختصاصانسانیمحیط زیستبهکه۱۹۷۲دراستکهلمکنفرانسدر 

توجهردمو محیط زیستحفاظتدر مردمیتشکل هاینقشکرد،برگزار مللسازمان

.دشتلقیبشر حقوقجزو سالمزیستمحیطاز برخورداریو گرفتقرار جدی

به.تیافافزایشدنیاسراسر در نهادمردمهایسازمانشمار کنفرانسایناز پس

۲۱دستورالعملوقتیبرزیلریودوژانیرو در ۱۹۹۲بعدیکنفرانسدر کهطوری

.یافتاختصاصهاسازماناینبهفصلیمی شدنوشته

امروزجهاندر زیستیمحیطتشکل های

۱۹۷۲نماینده ایران در سازمان ملل، فریدون هویدا، کنفرانس استکهلم 

.این کتاب از سوی موسسه توانا ترجمه  شده است*

https://tavaana.org/fa/content/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


نمونه ایسبز حصلفعالیت های.کرده اندایفاتخریب هابامقابلهدر کلیدینقشتشکل هااین

.فعالیت هاستایناز 

.دنددار کمتریبقایو دواماندشدهایجادحادثهیکدنبالبهکهمردم نهادیسازمان های

.داشتبرنامه ریزیآنبرایو باشدتشکل هااصلیاهدافاز یکیبایدسازمانبقای

از دیگریلشککهدلیلاینبهیافتنخواهدادامهایناز بیشطبیعیتنابودیفعلیروند

.استآمدهوجودبهمردم نهادتشکل هایو ظهور بااقتصادیروابطو حکومت

جهانیو محلیارتباط:سیاستجهاندر زیست محیطیغیردولتیسازمان های:منبع

فینگرمتیوسو پرینستنتوماس:نویسندگان

امروزجهاندر زیستیمحیطتشکل های



(ایران)تاریخچه

کدامو شدتاسیسکینیستمعلومدقیقاایراندر زیست محیطیتشکل هاینخستین

.است

ههدمیانهمحیط زیستآلودگی هایبامبارزهزنانجمعیتوسبزآوای،سبزجبهه

مایشنبهاثرگذاریفعالیت هایابتدایدر تشکل هااین.کردندآغاز راخودکار ۱۳۷۰

،۷۰دههمیانیسال هایدر شمال-تهرانراهآزادساختبامخالفتجملهاز .گذاشتند

مبدا،از زبالهتکفیکبرایتهرانشهرداریمختلفمنطقهچندچهرهبهچهره آموزش

محیطیزیستمالحظاتعدمدلیلبهکارونرودخانهآلودگیباجدیمخالفت

بامخالفتموضوع،کردنرسانه ایو خوزستانصنعتو کشتشرکت های

.جنگلیمناطقدر حضور باگستردهجنگل تراشی های

راخودزندگیدارد،سنسال۹۶ایرانزیستمحیطمادر بهمشهور مالحمه لقا
انه اشخاز "َتر"زباله یکهاستقرننیماز بیشو کردهایرانزیستمحیطوقف
تادمی کنجمعمنزلشحیاطدر گودالیدر رازائداتایناست؛نگذاشتهبیرون
.بریزددرختانپایو شودکودبهتبدیل
به مشهدراهدر کاروان سراییدر مادرش،و پدر سفر میاندر ،۱۲۹۶سالدر مه لقا

و (ایرانیروزنامه نگار و زنانحقوقفعال)وزیریافضلخدیجهمادرش.آمددنیا
اولینهبمشهور و مشروطهدوراننویسندگاناز )استرآبادیبی بی خانممادربزرگش

.بودندخودعصر پیشگامزناناز (طنزنویسزن

از اجتماعیعلومدر راخودلیسانسفوقو فلسفهرشتهدر راخودلیسانساو 
.رفتسهفراندر سوربندانشگاهبهدکترامدرکاخذبرایو گرفتتهراندانشگاه

عهده دار بعدمدتیو کار بهمشغولتهراندانشگاهکتابخانهدر بازگشتاز بعد
شگاهداناستادمالحخانم.شدروان شناسیتحقیقاتموسسهکتابخانهریاست

.استبودهنیز تهران
بهعالقه منددانشگاهاستادچندو همسرشمشارکتبا۱۳۷۳سالدر مه لقا

دگیآلو بامبارزهزنانجمعیت»زیست محیطیغیردولتیسازمانمحیط زیست،
.گذاشتبنیانرا«محیط زیست



و پاسخپرسش



نحوه ثبت

کشوروزارتدر ثبت-

(استانداری(

زیستمحیطسازماندر ثبت-

به هاشرکتثبت سازماندر ثبت-

-غیرتجاریموسسهعنوان

غیرانتفاعی

برخی از تذکرات وزارت کشور

.یداستانی، شهرستانی را درخواست نمایمی توانید تاسیس سازمانی مردم نهاد در گستره فعالیت ملی،شما-۱

ت تاسیس از ها، درخواسزمان ارائه درخواست تاسیس تا مرحله معرفی به ثبت شركتپیشنهاد می شود به منظور كاهش-۲

استعالم صرف زمان مجدد براینفر ارائه گردد تا پس از طی مراحل اداری و به هنگام تعیین مدیران نیاز به۹حداقل سوی

.به یك باره در بدو امر انجام پذیردافراد معرفی شده جدید نبوده و تمامی استعالم هادرباره

شور مانند شیرازیهای مقیم مركز یا مشابه آن قابل طرح در هیات نظارت كمقیمتقاضاهای مرتبط با انجمن های-۳

جغرافیایی فعالیت حسب تصمیم مؤسسین باید گزینه مناسب در فرم الكترونیكی درخواست متناسب با گسترهونیست

.مشخص شودو مرجع رسیدگی

می باشد كه ویا استانیحضور حداقل دو نفر از خیرین ملینیازمندو استانیملیتقاضاهای تأسیس مؤسسات خیریه-۴

نگام به ه«تحصیلینام كامل موسسین با ذكر آخرین مدرك و رشته»احراز صالحیت الزم است مدارك در بخشبرای

ك ذكر شده و به هنگام ارائه مدارك، اصل مدار پس از نام افراد مورد نظر،تكمیل فرم درخواست صدور پروانه اجماال

.شودارائه



ایراندر محیطیزیستتشکل هایکمیت

.استشدهثبتکنونتازیست محیطیتشکل۷۶۴محیط زیستسازمانآمار بر بنا

شوریکو استانیشهری،از فعالیت شاندامنهو دارندفعالیتمختلفحوزه هایدر تشکل هااین

.استمتفاوت

ازیپاکسگیاهی،و جانوریگونه هایحفاظتو آموزشتاگرفتهخاصگونه هایرویمطالعاتاز 

.برمی گیرددر راتشکل هااینفعالیتدامنهعلمیمطالعاتفرهنگ سازی،و طبیعت

در ایران تعطیل ۱۳۹۳تشکل در سال ۸۸

شدند

در دسترس استپورتال سازمان محیط زیست بانک اطالعاتی تشکل های زیست محیطی بر روی 

http://bit.ly/1WxYIbF


زیست محیطیتشکل هایفعالیت های

نمادینفعالیت هایو کردنجمعزبالهبهشدنمحدود-

حیوان آزاریبارز مصادیقبهسازمان یافتهاعتراض-

علمیمطالعاتو پژوهشیکارهایانجام-

آموزشیفعالیت های-

۱۳۸۶اعتراض به استقرار سیرک در پارک پردیسان محیط زیستنابودیبهاعتراض-

۱۳۹۲و زنجیره انسانی کارون ۱۳۸۲تجمع زاینده رود 

مطالعه گونه های جانوری نظیر پلنگ یا یوزپلنگ

۱۳۸۹اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه 

جمع آوری زباله در کوهستان و ساحل

مطالعه گونه های جانوری نظیر پلنگ یا یوزپلنگ

برخورد نیروهای امنیتی و نظامی



آفت های بزرگ

شبه تشکل ها-۱

شبکه ملی سازمان های مردم نهاد-۲

در :محیط زیستسازمانمردمیمشارکت هایو آموزشدفتر کلمدیر -ایرناوابستگی مالی-۳

مردمهایسازمان)هایسمنفعالیتپیرامونمشورتیهستهنشستنخستین

:گفتدادرسینامهآیین۶۶ مادهاصالحبهاشارهباکشور زیستیمحیط(نهاد

هایکلتشنمایندهتااستخواستهزیستمحیطحفاظتسازماناز قضاییهقوه

بر انندتو مینهادمردمهایتشکلمادهایناساسبر و کنندمعرفیرانهادمردم

نمایندهعنوانبهنفر ۳۱.کنندنظر اعالمطبیعتجبرانقابلغیر مخربانعلیه

شور کهایتشکلمیانارتباطیپلو دارندحضور ملیشبکهایندر هاسمن

.بودخواهند

از شماریهکاستاینتشکل هابرخیرخوتو تعطیلیدربارهبدبینانهنگاهیک

سازمانعمراندفتر از خصوصبهمالیمنابعدریافتو پروژهجذبدلیلبهآنها

عدمدلیلبهشماریمدتیاز بعدو شدهایجاد(GEFبرنامهو )تهراندر ملل

.شده اندتعطیلموفقیت



اولین ماهنامه سراسری 
سازمان های مردم نهاد کشور



چرا تشکل ها برای دولت های مخرب 

محیط زیست ترسناک هستند؟



و پاسخپرسش



هستند؟ترسناکتشکل هاچرا

هر .استذیریتغییرپمعنیبهمطالباتسطحافزایش.دهدافزایشجدیصورتبهرامطالباتسطحمی تواندگروهیفعالیت های

ش هاییواکنحاکمیتکرده اند،اعتراضمحیط زیستموجودوضعیتبهنسبتمنسجمو جمعیدستهصورتبهمردمکهگاه

باو ستنیدائمیمطالباتاینچوناما.استکرمانشاهکوهشدهحفاظتمنطقهدر کاویمعدنتوقفآنمثال.استدادهنشان

ایناز وعاتیموضرویمداومتمرکز برایفرصتیاقتصادیدیگرتنگناهایطرفاز و می شودسپردهفراموشیدستبهزمانگذر 

.می شوددنبالمخربشیوه هایهماناعتراض هاکردنفروکشاز پسنمی گذارد،باقیدست

شدکشیدهتخشونبهگرفتشکلمحیط زیستآلودگی  هایبامبارزهزنانانجمنتوسطکهشمالتهرانآزادراهساختبهاعتراض

.کردندآغاز راخودکار مخربانسکوتاندکیاز بعدوالبته

کنندهنابودجدیموضوعاتفروکاستنمحیط زیست،نجاتباارتباطدر مردمیفعالیت هایکشاندنحاشیهبهبرایروش هایاز یکی

احساساتو ردهکجلبراعمومتوجهکهاستموضوعاتیبه(کالمیکدر ناپایدار توسعهو بی رویهسدسازیجمعیت،افزایش)طبیعت

!آنغیرقانونیچهو قانونینوعچهشکار موضوعبهمفرطپرداختنمثلمی کند؛جریحه دار راعامه



ای نجات طبیعت ایران در قالب فعالیت ه

مشارکتی و پرداخت هزینه های آن 



و پاسخپرسش



حقوق معنوی

 E-Collaborativeاین مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان: اختصاص•

for Civic Educationر اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذک

.نام سازمان تهیه کننده انجام شود

و برایاست های غیر تجاری این مطلب برای استفاده: يغیر تجار •

.برداری نخواهد شدگونه منفعتی بهرههیچ

ا اگر می  خواهید هرگونه تغییری در مطلب وارد کنید، شم:اشتراک•

 E-Collaborative for Civicمی  توانید حاصل کار را تنها تحت مجوز

Education ییرات منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت، این تغ

.گذاریدببه اشتراک E-Collaborative for Civic Educationرا باید با


