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 به نام خدا

 

 نهاد در توسعه اقتصاد سبزهای مردمنقش سازمان

 

محيطي مستلزم تالش و همکاري کردن اقتصاد سبز در جهان در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زیستنهادینه

هاي رفاه بشري، عدالت اجتماعي، کاهش نهاد و مردم است. توجه به شاخصمردمهاي تنگاتنگ دولت، سازمان

نابرابري، افزایش کيفيت زندگي، توسعه اجتماعي، دسترسي عادالنه و پرداختن به نيازهاي زنان و جوانان، رشد 

ش محيطي و کميابي آن، کاههاي خصوصي و عمومي، کاهش خطرات زیستگذاريدرآمد و اشتغال، سرمایه

ي وري انرژي و منابع، جلوگيرکربن، کارایي منابع و منابع کارآمد، کاهش انتشار کربن و آلودگي، افزایش بهره

پذیري در قبال محيط زیست از جمله موضوعات تأکيدشده در از نابودي تنوع زیستي و اکوسيستم و مسئوليت

اق ملي در سطح دولت و حاکميت، اقتصاد سبز است. دستيابي به تمامي اهداف اقتصاد سبز یک نوع وف

کند. به عبارت دیگر دستيابي به همه این اهداف از عهده یک بخش نهاد و مردم را طلب ميهاي مردمسازمان

هاي روز در حال افزایش است. سازماننهاد روزبههاي مردماز جامعه خارج است. در این ميان نقش سازمان

مستقل، غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند که براي انجام داراي شخصيت حقوقي  (NGO) نهادمردم

فعاليت داوطلبانه با گرایش فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، بشردوستانه و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون، 

ها نه کنند. این سازمانهاي اجرائي آن فعاليت مينامهرعایت چارچوب قوانين موضوعه کشور و مفاد آیين

اي به صورت رسمي شود و نه از دولت بودجهسته به دولت هستند و نه اثري از حاکميت درون آنها پيدا ميواب

بودن آنهاست که با توجه به نياز جامعه ایجاد ها، داوطلبانهترین خصوصيات این سازمانگيرند. یکي از مهممي

کردن اقتصاد سبز نهاد براي نهادینهمردمهاي شوند. براساس همين فلسفه و براساس نياز جامعه، سازمانمي

 در سراسر جهان به فعاليت و اقدام مشغول هستند. به طور نمونه پيمان جهاني عدم سوزاندن زباله و ضایعات

(GAIA:Global Anti-Incinerator Alliance) هاي جایگزین سوزاندن ضایعات با هدف پيداکردن راه

مردمي،  گروه 056المللي است که بيش از یک ائتالف بين GAIA .ها در جهان شکل گرفته استو زباله

کشور جهان در آن عضو هستند که همگي براي هدف جهاني  06هاي غيردولتي و افراد در بيش از سازمان

در  9660اند. از سال ها دور هم جمع شدهمشخصي یعني دنيایي بدون سم حاصل از سوزاندن ضایعات و زباله

وهوایي سازمان ملل، پردازش و فراوري زباله به جاي سوزاندن آن پيگيري شد. این تغييرات آب ادامه مذاکرات

دهد. اهداف و اي را هم کاهش مياقدام باعث ایجاد درآمدي حاصل از بازیافت شده و انتشار گازهاي گلخانه

 :هاي اصلي این گروه از پرداختن به بحران آب و هوا به شرح زیر استخواسته
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 هايآید که حمایت و پشتيباني کافي از سيستموجود ميالت جهاني: زماني عدالت اجتماعي در جهان بهعد

 .اجتماعي و اقتصادي و پایداري اکولوژیکي صورت گيرد که مقابله با سوزاندن زباله در همين راستاست

 .سوزير رساندن زبالهریزیم و به صفزباله صفر: زباله صفر به معناي کاهش آنچه ما در سطل زباله مي

سازي زباله به آوري و مرتبتوسعه، جمعکنندگان زباله: در بسياري از کشورهاي درحالرعایت حقوق جمع

کند که در شرایط اسفناکي زندگي ، امرار معاش تعداد زیادي از فقراي شهري را تأمين مي«غيررسمي»صورت 

 .وه استکنند و بهبود وضعيت آنان یکي از اهداف این گرمي
 

 .محيطيتوليد پاک: توليد پاک یعني طراحي محصوالت و فرایندهاي توليد در هماهنگي با چرخه زیست

توسعه مسئوليت سازنده: اینکه توليدکنندگان محصوالت، دالیل هدررفت محصول توليدي خود را از طریق 

در سطح جهان از طریق اعضاي کنندگان پيگير شوند و در جهت کاهش هدررفت اقدام کنند. این گروه مصرف

سوز و ترویج روش جایگزیني براي آن هستند. براي این منظور هاي زبالهخود در حال توقف استفاده از کوره

 95اند. این گروه تاکنون فعاليت یک جنبش قدرتمند مردمي را شکل داده و در سراسر جهان ساماندهي کرده

 .دانکوره را در کشورهاي مختلف متوقف کرده
 

در هندوستان پروژه آزمایشي زباله صفر به ایجاد معيشت و درآمد براي بيش از صد خانواده کمک کرده است. 

بط ها در جهان، قوانين مرتترین شهرستانآیرس، یکي از بزرگدر آرژانتين، این گروه کمک کرده تا در بوئنوس

 کننده زباله، ترویج سالمت و پایداريتعاوني جمعبا زباله صفر اجرا شود که این قوانين شامل قواعد مربوط به 

دهد که حفاظت معيشت بازیافت رسمي افراد مهيا شود. بررسي تجارب جهاني نشان ميحالياست در

هاي الزم را براي حضور مردم در تمامي مراحل مربوط به توانند زمينه و بسترنهاد ميهاي مردمسازمان

ه به طور مستقيم یا غيرمستقيم با زندگي روزمره آنان سروکار دارد، ایجاد گيري و اجراي تصميماتي کتصميم

تواند مؤثرترین راهکار براي واگذاري امور به مردم و کنند. توجه و حمایت از نهادهاي مردمي توسط دولت مي

  .محيطي باشدکردن آنان به موضوعات زیستحساس
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