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ی استفاده شده به مفهوم    –نهاد  سازمان مردم  –  (NGO)عبارت سمن  ]   عام آن اشاره دارد. به این ترتیب که به کرات در این مت 

انتفایع   و موسسات و مراکز مشابه آن چه در ژاپن و چه در کشورهای دیگر است. این مطلب که یک سمن شامل موسسات غیر

 [ها در ژاپن است. سمن نتیجه مطالعه و پژوهش بر روی چندین شبکه و مرکز حمایت از 

انتفاها، و سازمانها، سمنشبکه  اند عبارتند از: قرار گرفته قاله مورد مطالعهکه برای تولید این م  ژاپت   یعهای غیر

• NPO Center, Kobe 

• Jpan NPO Center, Tokyo 
• Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC) 

• Japan Platform, Cabinet Office, Government of Japan 

• Global Environmental Outreach Centre (GEOC) 

• Environmental Partnership Office, Osaka 

• Eco Center, Kyoto 

ها، به دولت های موجود در خدمات همگان  ارائه شده توسطهای مختلف شکافبه تعاریف و شکل 

ها نیازهای اسایس های اجرانی سمننامههای اجتمایع و بر کنند. فعالیتکشورهای در حال توسعه، را پر یم  خصوص در 

ی یمها را هدفسعه مهارتهای مختلف از جمله مسکن، آموزش، بهداشت، و تو درآمد در حوزهاقشار کم   کنند. گیر

 

 ها در امر توسعهها به عنوان پرکننده شکافسمنجایگاه  -1شکل 



 
 

در تعداد است. این رشد رشد کرده ایسابقهو ن   آور به طرز شگفت در طول چند دهه گذشته «هامنبخش ساما »

شجامعه ، و  اری های کها، اندازه آنها، سطح فعالیت و کارکرد، حوزهسمن  های هدف دیده شده است. در نتیجه این گسیی

ا ههانی برای غلبه بر این چالشاند و به دنبال راهتشان تغییر دادهها و مشکل ضعفتمرکزشان را بر روی ها خود سمن

 هستند. 

  -1جعبه 

 

 

 

 

 

 

 

ی هر روز افراد و گروهدر همیر  حال که  ش سمنتصمیم های بیشیی ند یم ها به احداث و گسیی جه شدن با یک ، موا گیر

 معمای پیچیده دوگانه غیر قابل اغماض است: 

 اخیی  ظرفیت و مهارت داخیلالف( س

 پذیری خارج  ب( اطمینان از ایجاد اعتماد و مسئولیت

 

رده و بنابراین ها را به رسمیت شمها این معما و همچنیر  اهمیت فعالیت سمنهای حایم و همینطور دولتسازمان

نتیجه ها یاری کرده و در  ضعفها را در غلبه بر این  مراکز حمایتی گرفتند تا به بتوانند سمنو  ها  ی شبکهاندار تصمیم به راه

ی را به اجتماعات  سمن  کنند ارائه دهند. در آنها کار یم کهها بتوانند خدمات بهیی

های ست. نکتهتهیه شده ا ها ژاپت  ها در ژاپن و سمنهانی از این شبکهبر اساس نمونهشود یمآنچه در این مقاله ارائه 

ها در هایگو، توکیو، اوزاکا، کیوشو و دیگر های سمناندازی شبکهکلیدی که در ادامه آورده شده است از تجارب راه

تواند برای کشورهای دیگر فرا گرفته شده است یمها هانی که از تجربه این سمندرساست. شهرهای ژاپن برگرفته شده

 . ند باشو به خصوص کشورهای در حال توسعه کاربردهانی داشته

 : ها سمنتخمیر  تعداد 

از طریق  از خارج از کشورها ارائه شده توسعه های درصد کمک  15شود که بیش از در حال حاض  برآورد یم  •

 شود.  انتقال داده یم آنها ها به سمن 

س نیست و یا برآورد آن بسیار مشکل است دالیل خون  وجود دارد.  ها داد دقیق سمنتعبرای اینکه  •   در دسیی

 ان از تعداد تقریت  آنها برآوردی را ارائه کرد. تو اما یم

 هوسعسمن در کشورهای در حال ت 30000 -

 الملیلسمن بیر   29000 -

 زمان وابسته به اجتماعات محیل در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافتهصدها هزار سا -

، اکانومیست(   )بانک جهان 



 
 

 انجام ها موسسات وابسته به سازمان ملل هم به سمنالملیل، دوگانه، چندگانه، و های بیر  سازمان
ی

برای درک چگونگ

وه بر این عل ها کمک کنند. ند به این سازمانتوانشوند که تا چه اندازه یممتوجه یمها هم سمنکنند، و کارشان کمک یم

 سازی کنند و نقش مهیم را در امور جهان  اجرا کنند. کنند که در میان خودشان شبکهها کمک یممراکز حمایتی به سمن

 -2جعبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی؟چرا شبکه .1

ها اهمیت اسایس مرتبط و به روز برای سمنفراهم نمودن اطلعات    است؟هسازی سمنکز اصیل این مراکز شبکهچرا تمر 

ی دیگر از جمله هابخش و ها سازمان ها و سمن کنند و ارتباط میانها حمایت یماز خدمات خود سمنها هدارد. شبک

 کنند. ادارات و نهادهای دولتی را تسهیل یم

به ها بکهکنند. در نهایت، شها را در کارهای اداری، امور مایل، و مسائیل حقوقی آنها یاری یمسازی همچنیر  سمنشبکه

 انجامند. ها یمسمنهای ها و پروژهتوسعه موثر و خلق برنامه

 

 برای سازمان ملل:  «اصیلهای گروه»

به  «های اصیلگروه»ا عنوان هانی از ذینفعان را ب، گروههای میلعلوه بر همکاری با دولتسازمان ملل 

 ها عبارتند از: رسمیت یم شمارد. این گروه

 و کار و صنعتکسب •

 کودکان و جوانان •

 کشاورزان •

 مان بویممرد  •

 های محیلدولت •

 هاسمن •

 جامعه علم و فناوری •

 زنان •

 های کارگریهیحادران و اتکارگ •



 

 

 هاها و مراکز حمایتی سمنجایگاه شبکه -2شکل 

 

 ها چه هستند؟نراکز حماین  سمها و مها از دید شبکههای سمنضعف .2

پروسه دانند ها نیماند. به عنوان مثال، برج  از سمنها را اینگونه برآورد کردههای کلیدی سمنها ضعفمراجع و شبکه

ی دیگر در هادر مکان مشخص چیست. بسیاری از آنها از اینکه سمندر حوزه مشخص، و انجام یک فعالیت مشخص، 

 کنند آگاه نیستند. همان حوزه و همان منطقه چه کار یم

 نشان داده شده 3که در شکل  ج   های داخیل و خار شان با چالشها در طول فعالیتبر اساس پژوهش انجام شده، سمن

 . مواجه هستند 

 

 

 



 
 

 کار با آن مواجه هستند. ها در  های داخیل و خارج  که سمنچالش – 3شکل 

 

 

مشکل  منابع الزم برای انجام آن برخوردار هستند، اما کار هستند و هم از ها هم مشتاق به   سمنعیل رغم اینکه برج  

دقیقی که باید کار را  های حوزهو  دارد  اقدامانی که انجام آنها اولویتهای کلیدی و حوزهها از اینجاست که برج  سمن

 ها ها نیازمند کمک هستند. سمنن  تخصیص سمند. بنابراین در این بخش آگایه رسانآگایه ندار متمرکز کنند  روی آن

کمبود اند؛ امری که امروز  ای را اعلم کردهها از طریق کار شبکهسازی و همکاری با سایر سمنبه شبکه بارها نیاز موجود 

 خورد. آن به چشم یم

 

 کند؟ها کمک یمچگونه یک مرکز حماین  به سمن .3

 به ضعف ها برای مراکز حمایتی سمنها و شبکه
ی

هانی که در باال به آنها اشاره شده اقدامات متنویع را انجام رسیدگ

، و آگایه آموزش( 1بندی شود: روه زیر دستهتواند در سه گطور عمده یمدهند. این اقدامات به یم ( پژوهش و 2رسان 

 ،  . دام و عمل( اق3ارزیان 



 

 هانوع حمایت الزم از سمنسه  – 4ل شک   

 

 : در ژاپن ها مایتی سمنها و مراکز حشبکه های ای از فعالیتنمونه

 

 ارائه اطالعات درباره مسائل و موضوعات مختلف و مرتبط  •

 هابندی و اجرای پروژهکمک در فرمول •

 هاریزی سمینارها و کارگاه دیه و برنامهرسایی در سازمانکمک •

 هابرگزاری نمایشگاه •

 هاو همفکری میان سمن ها پردازی و تبادل ایدهتسهیل ایده •

کا / نفعانها و دیگر ذیالقات میان سمنار دیدار و مبرگز  •  رسر

ی افرادی که  • اک گذاشت   آیندمطلع هستند و منبع اطالعات و روابط به شمار یمبه اشی 

 آموزیسازی از طریق آموزش و مهارتظرفیت •

نامهانتشار گزارش •  هاسایتها، و وب ها، خیر

 

 کنند؟ها را تاسیس یمو مراکز حماین  سمن ها ایی شبکهچه کس .4

 

اند، های دولتی تاسیس شدهسازمان-زیرهای محیل و  ها در ژاپن توسط دولتحمایتی سمنها و مراکز  بیشیی شبکه  اگرچه

مدن  به عتمادسازی در جامعه شان و ا تثبیت جایگاهها به طور مستقل و با هدف واالتر مواردی هم خود سمندر اما 

 اند. ها پرداختههای سمنتاسیس شبکه



 
 

یهنتیج .5  گیر

 

ها را در توسعه اجتمایع پررنگ کرده و به در وهله اول اهمیت سمنها  و مراکز حمایتی سمن  ها اندازی شبکهو راه  تاسیس

 اند: کردهکمک    سطح زیر وجه دو  ها را در ها همچنیر  سمنشبکهدر ژاپن است. هرسمیت شمرد

 اند. شده تر و اثرگذارتر چابکهایشان ها و پروژهای برنامهدر اجر ها الف( داخیل. سمن

یس بهی  به منابع  . دسی  ی دستاوردهای سمنب( خارجر اک گذاشت  های ها با دیگر سمنجمیع مختلف و به اشی 

 شبکه 

 

است. به هایشان شدهنهها در هزیجونی سمن تی همچنیر  باعث ضفهها و مراکز حمایها در شبکهحمایت جمیع از سمن

. همچنیر  دهد ها قرار یمینارها در اختیار سمنها و سمگزاری کنفرانسشبکه مکان و امکانات خود را برای بر عنوان مثال 

د و دیده شود. به عنوان های آنها بیشیی مورد توجه قرا ها کمک کرده است که پروژهها به سمنعضویت در شبکه ر بگیر

نامه شبکه ها در وبهای سمنمثال اطلعات پروژه  است. و مرکز حمایتی قرار گرفتهسایت و خی 

 

 احداث سمنهمچ
ی

یت و محبوبهای آنها است اهمیت  فعالیتهای دیگر و  شان حمایت از سمنهانی که هدفیر  به تازگ

 کنند تا: های دیگر کمک یمها به سمنثال، این سمناست. به عنوان مپیدا کرده

 

 اندازی اقدام کنندو راه برای ثبت •

ی مالیای  آشنا شوند •  با حسابداری و امور و قوانتر

ند •  مدیریت پروژه را فرا گیر

ی مکمک به سمن  •  ایلها برای تامتر

 

 

 

 



 
 موارد زیر اشاره کرد:  توان بهیماست رایج شدهپن ها در ژا سمن رابطه با در   کههانی ز دیگر جریانا 

 

دیه شده توسط سازمان  نهاد طلح سازمان مردمها به اصسازمانهای محیل )این ها توسط دولتتاسیس سمن •

اقدام تشویق هدف از این (. شوندنامیده یم GONGO – a government-organized NGOدولت و یا 

هانی معموال منهایشان از این طریق است. چنیر  سها و اجرای فعالیتحداث سمنهای محیل به ا افراد و گروه

یس دارند و به حمایت گان  های همها را در اجرای برنامهدولتهای مایل عمویم ارائه شده توسط دولت دسیی

 کنند. یاری یم

کارآفریت  »ـوکارهای نوپانی که به ها و کسبآپرت، به خصوص مشاوره حقوقی برای کمک به استامشاوره •

انتفایع کار خود را   و  علقمند هستند و کسب «اجتمایع اندازند. )به ه یمرا به عنوان یک سمن و یا سازمان غیر

ند.(دیه کمک یمتالی های محیل برای ماها برای ثبت از دولتعنوان مثال این سازمان  گیر

ر خارجه بیشیی با این منظور که کانال ارتبایط باشد برای انتقال های امو ها و وزارتتوسط دولت  ها تاسیس سمن •

 های توسعه به کشورهای در حال توسعه. کمک

کت • انتفایع توسط شر دیه شده نهاد سازمانمردم  هور به سازمانهای بزرگ چند ملیتی )مشتاسیس بنیادهای غیر

های در توسعه مهارتها که به سمن  (BONGO – business-organized NGOوسط یک کسب و کار یا ت

 کنند. کسب و کار مانند تامیر  مایل کمک یم

 دهند شامل موارد زیر: ها ارائه یمنوع از سمنترین خدمانی که این رایج

 شانسازمان ها برای ثبت قانون  کمک به سمن •

 دهندیمهای مایل ارائه دهای دولتی که کمکها و ارتباط به نهاکمک در نوشیی  پروپوزال •

 های مشابهآموزی در مدیریت پروژه و مهارتآموزش و مهارتارائه  •

 بعد از ترجمه: اداشت ی

 کارکرد شب
ی

ی زیر که درباره نقش و چگونگ میل موسسات  شبکه»ها در کشور ژاپن بود در مراکز حماین  سمنها و کهمت 

یه  است. ترجمه شده «نیکوکاری و خیر

انتفایع، و اگر شما در یک سازمان مردم قانه ا، مشتها و موسسات نیکوکاری فعالیت داریدسازمانیا نهاد، موسسه غیر

ی به شبکهو  هایش،، فعالیتتانگفتگو با شما درباره سازمان منتظر دیدار و ، حمایت گر، و ی مستقلپیوست 

 های ایرایی هستیم. منبخش ساستحکام

 iranngonetwork@gmail.com  : یلایم

 iranngonetwork.comسایت: وب

، تلگرام، اینستاگرام(: در شبکه   iranngonetwork@های اجتمایع )توئیی 

mailto:iranngonetwork@gmail.com

