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 پريتکل تشکیل شًرای َماَىگی َمایشُای سازماوُای غیرديلتی ایران
 

 مقذمٍ :  - 1بخش 

ثِ تشتيت دس ضْشّبي ثَضْش، هطْذ،  دس ساستبي تَاًوٌذسبصي تطىلْبي غيشدٍلتي ايشاى پس اص چْبس ّوبيص  

ويفي ّوبيطْبي هزوَس اص وشهبى ٍ يضد وِ ثِ ّوت هَسسِ ّويبساى غذا ثشگضاس گشديذُ ثَد ٍ ثشاسبس اسصيبثي ووي ٍ 

يه سَ ٍ خَاست تطىلْبي غيشدٍلتي اص سَي ديگش، دس يه سٍيىشد جذيذ، ثشگضاسي چٌيي ّوبيطْبيي ثِ طشيك 

دس ّوذاى ثب  هطبسوتي تَسط سبصهبًْبي غيشدٍلتي تَصيِ ضذ. ًمطِ ػطف ايي سٍيىشد ثشگضاسي پٌجويي ّوبيص

ثِ ضشٍست تطىيل ضَسايي هشوت لتي ايشاى ثَد ٍ دس ايي ّوبيص ْبي غيشدٍهطبسوت ٍ ّوىبسي تؼذاد صيبدي اص تطىل

دس ًْبيت دس جلسِ اي  گشديذ.تبويذ  اص سبصهبًْبي غيشدٍلتي اص سشاسش وطَس ثشاي ثش ػْذُ گشفتي اهش ثشگضاسي ّوبيطْب

، ثب تطىيل وِ ثب حضَس تؼذادي اص تطىلْبي غيشدٍلتي اص استبى ّبي هختلف ثشگضاس گشديذ  10/6/1384وِ دس تبسيخ 

 ايي ضَسا ثِ هٌظَس جلت هطبسوت سبصهبًْبي غيشدٍلتي ايشاى ٍ ّوبٌّگ ًوَدى آًْب ثشاي ثشگضاسي ّذفوٌذ ّوبيطْبي

« ضَساي ّوبٌّگي ّوبيطْبي سبصهبًْبي غيشدٍلتي ايشاى»هَافمت گشديذ. ايي ضشوت وٌٌذگبى ًبم سبصهبًْبي غيشدٍلتي 

سد ًظش ٍ هٌطمِ ثٌذي جغشافيبيي ايشاى افشاد ريل سا ثِ ػٌَاى اٍليي اػضبي سا ثشاي خَد تؼييي ٍ ثش اسبس ضبخصْبي هَ

 ضَسا اًتخبة ًوَدًذ. 

 

 وام سازمان غیرديلتی ي ومایىذٌ مربًطٍ مىطقٍ

 هحشم يَسفي سبدات –فشّيختِ  هَسسِ تَاًوٌذسبصي : آرسثبيجبى ضشلي، غشثي، اسدثيل 1هٌطمِ 

 جسين هصطفَي –وبًَى داًص پژٍّبى وبسدٍن  : وشدستبى، وشهبًطبُ، ايالم 2هٌطمِ 

 هشين خذاٍسدي -جوؼيت ّالل احوش : صًجبى، لضٍيي، ّوذاى 3هٌطمِ 

 ليال سضيذي –اًجوي صًبى ّن اًذيص  : خَصستبى، وْىيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ، لشستبى4هٌطمِ 

 وبظن هتَلي -جوؼيت سسبلت سجض  : اصفْبى، يضد، چْبسهحبل ثختيبسي 5هٌطمِ 

 جَاد يضديبى –خبًِ سبصهبًْبي غيشدٍلتي لن  : هشوضي، سوٌبى، لن 6 هٌطمِ

 ًشگس سحوبًي –هَسسِ ًذاي صيٌت  : گيالى، هبصًذساى، گلستبى 7هٌطمِ 

 ػجبس صبحت الضهبًي –هَسسِ خيشيِ هطيض  : فبسس، ثَضْش، وشهبى 8هٌطمِ 

 ًبّيذ صٌؼتگش –ى خشاسبى هجوغ ّوبٌّگي تطىلْبي صًب : خشاسبى سضَي، ضوبلي، جٌَثي 9هٌطمِ 

 صسيي اسىٌذسي –اًجوي فشٌّگي ثبًَاى  : سيستبى ٍ ثلَچستبى، ّشهضگبى 10هٌطمِ 

 ثٌيبد ػلوي صيشن صادُ  هصطفي تشاثي صادُ : تْشاى 11هٌطمِ 

 حويذُ تَسلي –ضجىِ تطىلْبي صيست هحيطي 

 ضْيٌذخت دُ ثضسگي –اًجوي ديذُ گبى تْشاى 

 هًَب همذسي  -خيبثبى  ضجىِ يبسي وَدوبى وبس ٍ 
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 بیاویٍ مأمًریت شًرای َماَىگی :    -2بخش 

غيشدٍلتي ٍ هشوت اص ، سبختبسي داٍطلت ٍ ضَساي ّوبٌّگي ثشگضاسي ّوبيطْبي سبصهبًْبي غيشدٍلتي ايشاى  

فِ داسد وِ ًوبيٌذگبى سبصهبًْبي غيشدٍلتي ايشاى است وِ ثب تؼْذ ٍ ثبٍس ثش اصَل هطبسوتي ٍ ضفبفيت ٍ پبسخگَيي ٍظي

ثِ هٌظَس ثب تطىيل دثيشخبًِ ضَسا ٍ طشاحي سبختبسي هٌبست اص طشيك جوغ آٍسي اطالػبت ٍ اطالع سسبًي جبهغ 

سبصهبًْبي ثشگضاسي ّوبيطْبي پشداختي ثِ چبلطْبي فشاسٍي سبصهبًْبي غيشدٍلتي ايشاى، ًسجت ثِ ثشًبهِ سيضي ٍ 

 ثپشداصد. ٍ پيگيشي ًتبيج ايي ّوبيطْب  غيشدٍلتي

ايي ضَسا ٍظيفِ داسد ّوبٌّگي ّبي الصم سا جْت تطىيل وويتِ ّبي هشثَطِ )ػلوي، اجشائي، پيگيشي ٍ ...( 

اًتخبة ٍ تشتيت فشاّن آٍسدُ ٍ هَضَع ّوبيص سا ثب تَجِ ثِ ًيبصّبي جبهؼِ هذًي ايشاى ٍ ًيبصسٌجي ّبي ثؼول آهذُ 

ضم است وِ ثب پبيص ٍ اسصيبثي هستوش اص فؼبليت ّب دس ايي سا ثِ طَس همتضي فشاّن آٍسد. ايي ضَسا هلثشگضاسي ّوبيطْب 

 صهيٌِ، ًتبيج سا ثِ ًحَ همتضي ثِ اطالع  سبصهبًْبي غيشدٍلتي ثشسبًذ. 

 

 اَذاف شًرا : - 3بخش 

ٍ استمبء  آًْبتَاًوٌذسبصي ، پشداختي ثِ هسبئل ٍ چبلطْبي فشاسٍي سبصهبًْبي غيشدٍلتي ٍ ّذف اصلي ايي ضَسا     

بهؼِ هذًي اص طشيك ثشگضاسي ّوبيطْبي سبصهبًْبي غيشدٍلتي دس وطَس هي ثبضذ ٍ دس ايي ساستب اّذاف جضئي جبيگبُ ج

 :صيش سا دًجبل هي وٌذ

 .  استمبي سطح ػلوي ٍ ويفي ّوبيص ّب 1

 . دست يبثي ثِ اتحبد ٍ اتفبق ثيي سبصهبًْبي غيشدٍلتي 2

 . تجبدل تجشثِ ٍ اطالػبت  3

 اطالػبت سبصهبًْبي غيشدٍلتي. استمبء سطح داًص ٍ  4

. ايجبد فضبيي هٌبست جْت تؼبهل ٍ ّوىبسي ثب سبصهبًْبي غيشدٍلتي، دٍلت، ثخص خصَصي ٍ سبصهبًْبي ثيي  5

 الوللي ٍ داًطگبّْب ٍ ًْبدّبي ػلوي 

 

 فعالیت َا ي يظایف شًرای َماَىگی :   - 4بخش 

 بًْبي غيشدٍلتيصهسب. تذٍيي سيبست ّبي ساّجشدي جْت ثشگضاسي ّوبيطْبي  1

 صهبًْبي غيشدٍلتيسب. تؼييي هَضَع، هىبى، صهبى ٍ هجشي ّوبيطْبي  2

 صهبًْبي غيشدٍلتيسب. تذٍيي هىبًيضم هٌبست جْت دػَت اص سبصهبًْبي غيشدٍلتي ثشاي ضشوت دس ّوبيطْبي  3

 لسب آىثب ّوبٌّگي هجشي ّوبيص  صهبًْبي غيشدٍلتيسب. تؼييي اػضبي وويتِ ػلوي ّوبيطْبي  4

 صهبًْبي غيشدٍلتيسب. جوغ آٍسي ٍ هستٌذسبصي اطالػبت الصم دس خصَظ ّوبيطْبي  5

 صهبًْبي غيشدٍلتيسب. پيگيشي اًجبم ًيبصسٌجي ّبي هٌطمِ اي دس خصَظ ثشگضاسي ّوبيطْبي  6

 . اطالع سسبًي هٌبست ٍ همتضي دس سطح جبهؼِ ثِ ٍيژُ دس ثيي سبصهبًْبي غيشدٍلتي 7



 

 پريتکل تشکیل 

 سازماوُای مردم وُاد ایران ُایَمایششًرای َماَىگی 
   

 

مصًب جلسٍ 

1393آبان  29  

 . ايجبد ٍ هذيشيت سبيت ايٌتشًتي ثشاي ضَساي ّوبٌّگي 8

 . تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي ّضيٌِ ّبي دثيشخبًِ اجشايي ضَساي ّوبٌّگي 9

 صهبًْبي غيشدٍلتي. ووه ثِ تجْيض هٌبثغ هبلي ثشاي ثشگضاسي ّوبيطْبي سب 10

 صهبًْبي غيشدٍلتيسب. پبيص ٍ اسصيبثي ّوبيطْبي  11

 صهبًْبي غيشدٍلتيسبويتِ پيگيشي ًتبيج ّوبيطْبي . ًظبست ثش و 12

 

 استراتژی کلی برگساری َمایشُای:  - 5بخش 

ثش اسبس اطالػبت ٍ گضاسضْبي جوغ « ايشاى   صهبًْبي غيشدٍلتيسبضَساي ّوبٌّگي ثشگضاسي ّوبيطْبي » 

سبل، اص ثيي چٌذ اٍلَيت ّبي هٌطمِ اي اًجبم ضذُ دس ّشًظشسٌجي  آٍسي ضذُ اص استبى ّبي هختلف وطَس ٍ ًتبيج

سبصهبًْبي  اٍل، ثب تَجِ ثِ ضشايط آى سبل اص لحبظ داٍطلجبى هيضثبًي، اهىبًبت ٍ هٌبثغ هَجَد ٍ ...  هَضَع ّوبيص

تؼييي ٍ دس اداهِ ثش اسبس هَضَع ٍ استبى تَسط ّيئت اجشايي ٍ هجشي، هحل ٍ صهبى ثشگضاسي ّوبيص غيشدٍلتي 

وويتِ اجشايي ّوبيص ًيض تطىيل ٍ وبس ثشگضاسي ّوبيص ثِ ثشگضاس وٌٌذُ ّوبيص  هيضثبى ٍ ثب ّوبٌّگي هجشي هحلي

 . آى سپشدُ هي ضَد

 

 ساختار سازماوی شًرای َماَىگی :  - 6بخش 

اػضبي ضَساي ّوبٌّگي جْت اًجبم هىبتجبت ٍ ّوبٌّگي ثشاي استجبطبت ٍ فؼبليت ّبي الصم اص ثيي خَد يه  

ٌّگي ٍ يه ًفش سا ثِ ػٌَاى لبئن همبم دثيش ضَساي ّوبٌّگي اًتخبة هي ًوبيٌذ. هذت ًفش سا ثِ ػٌَاى دثيش ضَساي ّوب

هي ثبضذ. توبهي فؼبليت ّبي اجشايي الصم )ضَساي ّوبٌّگي( تَسط دثيشخبًِ اجشايي آى  دٍسبل هأهَسيت ايي افشاد 

 وويتِ ثِ ضشح ريل هي ثبضذ : 5اًجبم خَاّذ گشفت وِ هشوت اص 

تْيِ گضاسش وبسضٌبسي  ،ثشسسي ٍ تحليل ٍضؼيت سبصهبًْبي غيشدٍلتي دس ّش سبل ظيفٍِ : علمیکمیتٍ  -الف

ًيبصسٌجي ّبي هٌطمِ اي دس ًظش سٌجي ّب ٍ پيگيشي اًجبم دس هَسد هحَسّبي ّوبيص ّش سبل، طشاحي ٍ 

 خصَظ ثشگضاسي ّوبيطْب سا ثش ػْذُ داسد.

ًتبيج تذٍيي ثشًبهِ الذام ثشاي پيگيشي ٍ  ّش سبل  ستٌذسبصي ًتبيج ّوبيصٍظيفِ ه کمیتٍ پیگیری : -ب

 الصم ثش ػْذُ داسدگشٍّْبي ي سبصهبًْبي غيشدٍلتي سا ثب تطىيل وبسّوبيطْب

ٍظيفِ اطالع سسبًي هَاسد الصم سا ثِ ًحَُ همتضي دس سطح جبهؼِ ٍ دس ثيي  کمیتٍ ريابط عمًمی : -ج 

 ي ضَساي ّوبٌّگي سا ثش ػْذُ داسد.سبصهبًْبي غيشدٍلتي ٍ ّوچٌيي ايجبد ٍ هذيشيت سبيت ايٌتشًت

اجشايي ضَساي ّوبٌّگي ٍ ٍظيفِ تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي ّضيٌِ ّبي دثيشخبًِ  کمیتٍ تجُیس مىابع : -د 

سا سبصهبًْبي غيشدٍلتي ّوچٌيي ّوىبسي ثب هجشي هحلي جْت تجْيض هٌبثغ هبلي الصم ثشاي ثشگضاسي ّوبيطْبي 

 ثش ػْذُ داسد.
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ٍ ّوچٌيي ًظبست ػبلي ثش وويتِ ّبي سبصهبًْبي غيشدٍلتي اسصيبثي ّوبيطْبي ٍظيفِ پبيص ٍ  ت :کمیتٍ وظار -ي

 پيگيشي ًتبيج ّوبيطْب سا ثش ػْذُ داسد.

اػضبي ضَساي ّوبٌّگي ثِ تٌبست تَاى ٍ ػاللوٌذي ٍ ٍلت الصم، ػضَ ايي وويتِ ّب ضذُ ٍ اهَس الصم سا   :  1تبصرٌ 

بليت ّبي اجشايي، داٍطلجبًِ ثَدُ ٍ ّيچ يه اص اػضبي ضَسا جْت ايي اهش حك الضحوِ ٍ اًجبم هي دٌّذ. الجتِ ّوِ فؼ

 دستوضدي دسيبفت ًوي وٌٌذ.

، تؼييي هَضَع،  هىبى،  سبصهبًْبي غيشدٍلتيٍظيفِ تذٍيي سيبستْبي ساّجشدي جْت ثشگضاسي ّوبيطْبي  :  2تبصرٌ 

اص سبصهبًْبي غيشدٍلتي ثشاي ضشوت دس ّوبيطْب ٍ تؼييي صهبى ٍ هجشي ّوبيطْب، تذٍيي هىبًيضم هٌبست جْت دػَت 

اػضبي وويتِ ػلوي ّوبيطْب ثب ّوبٌّگي هجشي ّوبيص ّش سبل ثش ػْذُ خَد ضَساي ّوبٌّگي ثَدُ ٍ اػضبي ضَساي 

 ّوبٌّگي ثب تطىيل جلسبت الصم دس ايي خصَظ الذام هي ًوبيٌذ.

 

 کمیتٍ مشايران شًرای َماَىگی :  -7بخش 

تَافك گشديذ، وويتِ اي هشوت اص ًوبيٌذگبى ثخطْبي ديگش  10/6/84ش ضشوت وٌٌذگبى دس جلسِ ثٌب ثش ًظ 

تطىيل گشدد. دس سبصهبًْبي غيشدٍلتي جبهؼِ ثِ ػٌَاى وويتِ هطبٍس جْت ثشًبهِ سيضي ٍ ثشگضاسي هٌبسجتش ّوبيطْبي 

 ضشح ريل تؼييي ًوَد :ّويي ساستب ضَساي ّوبٌّگي تشويت ًْبدّبي هَسد ًظش سا ثشاي ايي وويتِ ثِ 

سبصهبى هلي  –هشوض اهَس هطبسوت صًبى  –ٍصاست وطَس  –سبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي  بخش ديلت : -الف 

ضْشداسي  –ضَساي ضْش –سبصهبى ثْضيستي  –ٍصاست سفبُ ٍ تبهيي اجتوبػي  –سبصهبى حفبظت هحيط صيست  –جَاًبى 

  –ًيشٍي اًتظبهي  –تْشاى 

هفيذ  ٬ػالهِ طجبطجبئي ٬تْشاى داًطگبُ ّب ٍ هشاوض ػلوي دٍلتي ٍ غيشدٍلتي اص جولِ داًطگبُ: وُادَای علمی  -ب

ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن  –داًطگبُ آصاد –صٌؼتي ضشيف داًطگبّْبي ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضت ٍ دسهبى ٬لن

 داًطگبُ ػلَم ثْضيستي  –سّجشي دس داًطگبّْب 

 خبًِ صٌؼت ٍ هؼذى  –اتبق ثبصسگبًي  –خبًِ وبسگش  –صٌؼت وٌفذساسيَى  بخش خصًصی : -ج 

صذا ٍ سيوب ، خجشگضاسيْب ٍ سٍصًبهِ ّبي ػاللوٌذ اص جولِ ايشًب، ايسٌب، جبم جن، ايشاى، بخش رساوٍ َا :  -د 

 ّوطْشي ، اطالػبت ٍ ... 

 – IUCN  - UNIC – UNICEF – UNESCO – UNFPAبخش سازماوُای بیه المللی :   -ي 

UNDP – WORLD BANK – WHO – UNHCR – UNODC ... ٍ 

 


