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 سازمانی در حفاظت محیط زیستشناسی همکاري میانآسیب

 در حقوق اداري ایران 

 ١مسعود فریادي

 چکیده

اصل پنجاه قانون اساسی ایران با تأکید بر عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست، مشارکت 

دهه داند. در کلیه نهادهاي ذیربط و ایجاد نظام حقوقی مقتضی براي این منظور را ضروري می

اخیر قانونگذار عادي نیز تالش کرده است تا با تصویب قوانین الزم زمینه حقوقی مشارکت عموم 

سازمانی یک ضرورت نهادهاي مرتبط را در حفاظت محیط زیست فراهم کند. همکاري میان

اساسی براي حفاظت موثر محیط زیست است، اما آیا حقوق اداري ایران توانسته است تا 

زم براي تسهیل این همکاري را فراهم آورد یا نه؟ مطالعه ساختار اداري حقوق سازوکارهاي ال

دهد که مشارکت و همکاري همه نهادهاي مرتبط در محیط زیست و اداري ایران نشان می

هاي سازمانی و ضعف در حفاظت محیط زیست با برخی موانع نهادي مانند ناکافی بودن صالحیت

روست؛ بنابراین یکی از ضروریات تضمین اجراي  سازمانی روبهنظام همکاري و هماهنگی میان

قانون اساسی، اصالح ساختار اداري حفاظت محیط زیست با رویکرد تقویت همکاري  50اصل 

-شناسی همکاري میانتحلیلی به آسیب-سازمانی است. این مقاله با رویکردي توصیفیمیان

کند تا پیوندي میان حقوق محیط زیست و سازمانی در حفاظت محیط زیست پرداخته و تالش می

 حقوق اداري ایجاد کند.     

همکاري سازمانی، مشارکت محیط زیستی، حقوق اداري محیط زیست، حقوق  ها:کلید واژه

 محیط زیست.

  

                                                        

 faryadim@gmail.com. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران،  1

 27/03/1397 تاریخ دریافت:

 15/06/1397 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه

هاي مختلف است. هاي اداري سازمانهاي حقوق اداري، تفکیک صالحیتیکی از مهمترین چالش

هاي مرتبط به نحو مطلوب د صالحیت مدیریت امور عمومی مختلف را میان سازمانقوانین اداري بای

تقسیم کند. چنانچه محدوده یک امر عمومی به لحاظ تخصصی روشن باشد، تفکیک و تعیین 

صالحیت سازمانی براي مدیریت آن امر آسان خواهد بود اما چنانچه یک امر عمومی محدوده فراگیر و 

هاي نهادهاي مختلف، تعیین و تفکیک ته باشد، به دلیل تالقی با صالحیتماهیتی چند بعدي داش

هاي سازمانی براي مدیریت آن امر دشوار خواهد شد. حفاظت محیط زیست نیز ماهیتا دقیق صالحیت

هاي حفاظت محیط زیست میان نهادهاي یک امر عمومی گسترده و فرابخشی بوده و تعیین صالحیت

دهد. طبق اصل صالحیت هر یک از محیط زیست و اداري را تشکیل می مختلف نقطه پیوند حقوق

ها باید مشخص نهادهاي عمومی باید در چارچوب صالحیت تخصصی خود عمل کنند و این چارچوب

هاي تصدي به حفاظت محیط زیست نیز به دلیل گستردگی و درهم باشد اما تفکیک دقیق صالحیت

بیعی و انسانی آسان نیست؛ بنابراین نظام حقوقی باید هاي مختلف محیط زیست طتنیدگی حوزه

 هاي همه نهادهاي مرتبط با محیط زیست را مشخص کند.صالحیت

در حقوق ایران حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی است و ماهیت فرابخشی و چند بعدي 

وظیفه حفاظت محیط کند؛ بنابراین امر حفاظت محیط زیست نیز عمومی بودن این وظیفه را ایجاب می

زیست الزاما نباید مختص یک سازمان واحد باشد و ایفاي بهتر این وظیفه اساسی سازوکارهاي حقوقی 

کند. با و اداري مشخصی را براي تعیین وظایف هر یک از نهادهاي مختلف در این زمینه ایجاب می

ه یک سازمان مشخص با این حال، نظام حقوقی ایران وظایف اساسی حفاظت محیط زیست را بر عهد

عنوان سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است؛ بنابراین مسأله اصلی مقاله این است که آیا نظام 

سازمانی در حفاظت محیط زیست در حقوق اداري و محیط زیست اداري مطلوب براي همکاري میان

ک سازمان واحد، با ایران ایجاد شده است؟ آیا اختصاص وظیفه اساسی حفاظت محیط زیست به ی

قانون اساسی تعارضی ندارد؟ اساسا آیا نهادهاي مختلف  50عمومی بودن این وظیفه طبق اصل 

توانند در حفاظت محیط زیست مشارکت داشته باشند و مشارکت آنها به لحاظ اداري چگونه باید  می

با محیط زیست از دهی شود؟ نظام حقوقی در تعیین نقش هر یک از نهادهاي عمومی مرتبط سازمان
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کند و آیا در مسئول ساختن این قبیل نهادها در حفاظت محیط زیست موفق چه الگویی تبعیت می

 عمل کرده است یا نه؟ 

هاي اخیر به دهد که این نظام حقوقی در سالبررسی نظام حقوق محیط زیست ایران نشان می

زیست گرایش یافته اما در عمل سازمانی در حفاظت محیط سمت افزایش مشارکت و همکاري میان

رو است. چرا که هاي اداري خاصی روبهدر عمومی بودن این وظیفه با چالش 50تحقق هدف اصل 

رویکرد کلی نظام حقوقی ایران نسبت به حفاظت محیط زیست، فرابخشی نیست و نظام عمومی و 

د تصویب قوانین متعدد در کند. با وجوفراگیر براي مدیریت یکپارچه حفاظت محیط زیست ایجاد نمی

هاي صالحیتی سازمان حفاظت محیط زیست محدود هاي مختلف محیط زیستی، هنوز حوزهحوزه

ها و نهادهاي مرتبط با محیط زیست لزوما در حفاظت از آن نقش موثر ندارند. در است و همه بخش

نی براي حفاظت محیط سازماهاي ساختار اداري ایران در همکاري میاناین مقاله با بررسی چالش

شود که ایفاي بهتر وظیفه عمومی حفاظت محیط زیست به دلیل وجود گیري میزیست، چنین نتیجه

هاي این موانع قابل تضمین نیست و براي رفع این موانع انجام اقدامات متعددي مانند تقویت صالحیت

مرتبط با محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست، افزایش وظایف و اختیارات نهادهاي مختلف 

ایجاد نظامی کارآمد براي همکاري میان آنها ضروري است. هدف این مقاله ارائه الگویی براي 

سازمانی در حفاظت محیط زیست به وسیله درونی ساختن حفاظت از محیط زیست در  میانهمکاري 

نگی میان نهادهاي دهی مدیریت هماهچارچوب وظایف سازمانی هر یک از نهادهاي مرتبط و سازمان

 مرتبط با محیط زیست است. 

 . ساختار اداري حفاظت محیط زیست در ایران1

تنیدگی محیط زیست طبیعی و انسانی، حفاظت ها و درهمبه دلیل ماهیت فراگیر و پیچیده اکوسیستم

هاي مختلفی صورت گیرد. حال محیط زیست به عنوان یک امر فرابخشی باید توسط نهادها و بخش

وق اداري ایران چگونه عمومی بودن وظیفه حفظ محیط زیست را از یکسو و تفکیک وظیفه حق

کند. در این گفتار شیوه تقسیم حفاظت محیط زیست میان نهادهاي مختلف را تنظیم و تضمین می

شود وظایف محیط زیستی میان نهادهاي مختلف مرتبط مورد بحث قرار گرفته و این نتیجه حاصل می
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داري ایران در تعیین و تفکیک نقش و مسئولیت نهادهاي مرتبط با محیط زیست چندان که حقوق ا

 موفق نبوده است. 

 بخشی بودن حفاظت محیط زیست . تک1-1

هاي اخیر با تشدید کدام دسته از نهادها باید در حفاظت محیط زیست مشارکت داشته باشند؟ در دهه

هاي محدود حفاظت از حیات وحش و کنترل وزهمشکالت محیط زیستی، مسائل محیط زیستی از ح

تر توسعه پایدار، عدالت محیط زیستی و مشارکت مردمی در مدیریت هاي گستردهآلودگی به حوزه

محیط زیست توسعه یافت که بدین ترتیب به دلیل تخصصی و گسترده بودن این امور، ایجاد نهادهاي 

 ). Fisher, 1994: 449د (نموتخصصی الزم براي حفاظت محیط زیست ضروري می

استکهلم درخصوص محیط زیست انسان، تأسیس نهادي  1972ویژه پس از تأکید اعالمیه در نتیجه به

ها در قالب وزارتخانه یا قالب سازمانی تخصصی براي حفاظت محیط زیست در بسیاري از دولت

). در ایران نیز با Driesen, 2010: 204دیگري براي حفاظت محیط زیست مورد توجه واقع شد (

دار سازمان حفاظت محیط زیست عهده )،28/3/1353(تصویب قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست 

 این وظیفه گشت.

اشخاص حقوق عمومی تابع اصل صالحیت هستند و باید در حدود صالحیت قانونی خود، یعنی در 

 ،تمنیؤ(طباطبائی ماست، عمل کنند حوزه اموري که به موجب قانون جزو اختیارات و وظایف آنها آمده 

رسد مدیریت حفاظت محیط زیست از این اصل فراتر رفته است و به اما به نظر می  .)302-303: 1387

دلیل گستردگی، در قالب یک امر عمومی مشخص که بتوان مدیریت آن را به یک نهاد مشخص واگذار 

 گنجد.کرد نمی

به هم و ناممکن بودن تفکیک میان آنها و نیز پیوند عوامل ها با درك وابستگی اکوسیستمدر واقع 

ها به مدیریت بعدي اکوسیستمانسانی مانند اقتصاد و اجتماع، حفاظت محیط زیست از مدیریت تک

  ).Hennessey & Soden, 1999: 29یکپارچه و چند بخشی محیط زیست تحول یافته است (

بر مشارکت همه نهادهاي مرتبط با محیط زیست  این رویکرد حفاظت اکوسیستمی به لحاظ اداري

ها به انجام اقدامات گسترده و چند بعدي براي دولتدر حفاظت از آن مبتنی است. با توجه به این نکته 

حفاظت از کلیت محیط زیست و اعمال مدیریت منسجم و یکپارچه امور محیط زیستی روي آورده و 
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سازند. به همین دلیل امروزه ا درگیر این امر میهمزمان نهادهاي عمومی و خصوصی مختلفی ر

ترین ویژه اقتصادي و اجتماعی از اصلیسازي کلیه نهادهاي مرتبط با محیط زیست، بههماهنگ

دهد که باید گیري مفهوم جدیدي از دولت را نشان میشود. این تحول، شکلها محسوب میاولویت

تار خود تضمین کرده و کلیه نهادهاي خود را مسئول هاي محیط زیستی را در کلیت ساخرعایت ارزش

هاي محیط زیستی نهادها بر اساس ترین روش تعیین صالحیتساده حفاظت محیط زیست سازد.

بدین ترتیب که مدیریت امور آب،  ).Gilbert, 1988: 188ها و منابع طبیعی است (ماهیت اکوسیستم

ها را به ترتیب تفکیک و به نهادهاي متولی آنها خاك، هوا، پوشش گیاهی و جانوري و دیگر اکوسیستم

ها به سادگی قابل واگذار کرد. اما در عمل اجراي این روش به سادگی ممکن نیست. چرا که اکوسیستم

گذارد. به همین منظور رویکرد مناسب براي می تفکیک از هم نبوده و وضعیت هر یک در دیگري اثر

 ).Meffe et al. 2002: 185,203کنند (ها جستجو میمدیریت این مسأله را در مدیریت مشترك اکوسیستم

بدین ترتیب که فرایند همکاري و موضوعاتی که باید با همکاري نهادها مدیریت شوند، باید دقیقاً 

نگی نهادهاي ذیربط متشکل از نمایندگان این نهادها ایجاد مشخص شده و نهادي دائمی براي هماه

در نظام حقوقی ایران، معیارهاي مشخصی براي شناسایی و تفکیک نهادهاي مسئول در زمینه  شود.

هاي مختلف محیط حفظ محیط زیست وجود ندارد. این امر تا حدود زیادي به چند پارچه بودن حوزه

سازمانی و نبود همکاري از یکسو و پراکندگی وظایف میان زیست مانند آب، هوا و پوشش گیاهی

هاي  گسترش یافت و وزارتخانه 40گردد. ابعاد سازمانی دولت در ایران از دهه سازمانی موثر برمیمیان

ها ). بسیاري از وزارتخانه27-11: 1372 ،هاي سازمانیمرکز مطالعات و پژوهشمتعددي تأسیس شد (

خورشیدي  50و  40 هايکه به نحوي با محیط زیست ارتباط داشتند در دهه ايهاي توسعهو سازمان

با هدف توسعه امور اقتصادي و اجتماعی کشور تأسیس شدند بدون آنکه از صالحیت حفاظت محیط 

وزارت امور اقتصادي و  3وزارت نیرو، 2وزارت صنایع، 1مند شوند مانند وزارت کشاورزي،زیست بهره

                                                        

 )27/1/1347قانون وظایف وزارت کشاورزي ( . 1

 )1/5/1353. قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن (2

 )28/11/1353. قانون تاسیس وزارت نیرو (3
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هایی که حفاظت یعنی سال 4شرکت ملی نفت ایران؛ 3وزارت مسکن و شهرسازي، 2وزارت راه، 1دارایی،

 جدي مدیریتی کشور نبود.  محیط زیست هنوز دغدغه

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست حفاظت محیط زیست را بر عهده سازمان حفاظت  1ماده 

حفاظت محیط زیست در کشور تلقی  گذارد و از این لحاظ این سازمان مرجع عاممحیط زیست می

هاي محیط زیست مانند آب و خاك به نهادهاي دولتی مختلفی شود؛ در حالیکه مدیریت حوزهمی

توجه بیشتري به مسائل محیط زیستی  قانونگذارسپرده شده است. با تشدید مشکالت محیط زیستی، 

-یط زیست را در زمره مسئولیتدر قوانین مختلف کرده و تالش داشته است تا به تدریج حفاظت مح

هاي مختلف در حال حاضر، نهادهاي دولتی متعددي با حوزه 5هاي سازمانی نهادهاي مرتبط قرار دهد.

به لحاظ تخصصی صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست مسئول حفظ محیط زیست مرتبط هستند اما 

آنها به نوعی با محیط زیست  شود، در حالیکه دیگر نهادهایی که حیطه فعالیتمحیط زیست تلقی می

اي ها نهادهایی توسعهاین سازمانارتباط دارد، اصالتاً و اساساً متصدي حفظ محیط زیست نیستند بلکه 

بردار هستند که هدف غایی آنها توسعه حوزه تخصصی خودشان است نه حفاظت محیط زیست و بهره

گذارد. این نهادها اگر اتفاقاً هم زیست میکه قانونگذار صراحتا آن را بر عهده سازمان حفاظت محیط 

هاي تخصصی  دهند، صرفاً تا حدي است که فعالیتاقداماتی در جهت حفظ محیط زیست انجام می

خود را توسعه دهند نه اینکه الزاماً دغدغه حفاظت از یکپارچگی و پایداري محیط زیست را داشته 

است اما تا حدي از  6ها و منابع آبزيت از جنگلباشند، مانند وزارت جهاد کشاورزي که متصدي حفاظ

البته در برخی موارد قانون برداري پایدار از آنها را تضمین کند. کند که بهرهاین منابع حفاظت می

کند، اما در برابر سازوکارهاي وظیفه حفظ بخشی از محیط زیست را به نهادي خاص واگذار می

 7توان از سازمان بنادر و دریانورديدهد. به عنوان نمونه میرار نمیحفاظتی الزم را در اختیار این نهاد ق

                                                        

 )24/4/1353امور اقتصادي و دارایی (. قانون تشکیل وزارت 1

 )24/4/1353و تجدید تشکیالت و تعیین وظایف آن (» وزارت راه و ترابري «به » وزارت راه «. قانون تغییر نام 2

 )16/4/1353تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن ( . قانون3

 )8/5/1353. قانون نفت (4

 ).19/2/1391( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 3جزء (الف) ماده  4به عنوان مثال بند . 5

 )14/6/1374(برداري از منابع آبزي،  قانون حفاظت و بهره .  6

 )27/5/1389هاي قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ( قانون حفاظت از دریاها و رودخانه 7و  5. مواد 7
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مثال زد که اختیارات الزم براي حفاظت موثر از محیط زیست دریایی را ندارند؛ در  1و سازمان شیالت

  2شود.حالیکه سازمان حفاظت محیط زیست مرجع حفاظت از محیط زیست دریایی شناخته می

تلف این نهادها در خصوص حفاظت محیط زیست مسأله دیگري است سازي اقدامات مخهماهنگ

و چنانچه سازوکار اداري موثر و منظم براي این منظور ایجاد نشود، عمالً همکاري و هماهنگی میان 

بخشی است، چرا که توسط دولت بنابراین نظام حفاظت محیط زیست ایران تکآنها دشوار خواهد بود؛ 

  شود.سط سازمان حفاظت محیط زیست انجام میمرکزي و آن هم عمدتاً تو

 . صالحیت ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست1-1-1

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست وابسته به  1سازمان حفاظت محیط زیست به موجب ماده 

ریاست جمهوري و داراي شخصیت حقوقی است که زیر نظر شوراي عالی حفاظت محیط زیست 

موقعیت سازمانی این نهاد به عنوان معاونت ریاست جمهوري در حد خود موقعیتی باال کند. فعالیت می

در سلسله مراتب اداري ایران دارد و بدین جهت جایگاه آن به عنوان معاونت ریاست جمهوري، و نه 

طرف و ناظر کند تا نقش یک سازمان بیاي در بدنه هیأت وزیران، به این سازمان کمک میوزارتخانه

ها را ایفا نموده و مدیریت یکپارچه محیط زیست را پیگیري کند اما در برابر اعمال دیگر وزارتخانه بر

پذیري آن صالحیت و شأن سازمانی آن در الزام دیگر نهادها به رعایت ضوابط محیط زیستی و نظارت

نکه این ). با وجود آ151-150: 1389در مقابل مجلس شورا محل نقد است (عبدالهی و فریادي، 

شود، اما از صالحیت الزم براي نظارت بر سازمان، مرجع عام حفاظت محیط زیست شناخته می

هاي موثر بر محیط زیست مانند آب، خاك، تولید صنعتی و کشاورزي، نیرو و مسائل بسیاري از حوزه

   3اقتصادي و اجتماعی برخوردار نیست.

 ها . ناکافی بودن صالحیت وزارتخانه2-1-1

یع صالحیت تصدي حفاظت محیط زیست در نظام اداري از الگوي مشخصی پیروي نکرده است؛ توز

هاي مهم امور اقتصادي، فرهنگ، کار و رفاه اجتماعی هیچ مسئولیت قانونی در حالیکه وزارتخانه

                                                        

 )14/6/1374برداري از منابع آبزي ( قانون حفاظت و بهره  3اده م 3. بند 1

 هاي قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی قانون حفاظت از دریاها و رودخانه 24. ماده 2

و  . در نظام حقوقی کانادا، مسئولیت نظارت و ارزیابی عملکرد محیط زیستی نهادهاي مختلف بر عهده کمیسیونر محیط زیست3

 ).Valiante, 2007: 81توسعه پایدار وابسته به دیوان محاسبات این کشور قرار دارد (
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ها را متصدي امور صریحی در حیطه حفاظت محیط زیست ندارند، قانونگذار شمار معدودي از وزارتخانه

هاي تحت تبط با محیط زیست ساخته است بدون آنکه صالحیت کافی براي حفاظت موثر از حوزهمر

 ها عبارتند از: تصدي در اختیار این نهادها قرار دهد. عمده این وزارتخانه

ها، مراتع، آبخیزها و این وزارتخانه مدیریت بخش کشاورزي، جنگل :. وزارت جهاد کشاورزي1

ها و منابع آبزي (البته  اما وظایف محیط زیستی این وزارتخانه در حفظ جنگل  1.شیالت را بر عهده دارد

برداري) تمرکز یافته و در زمینه حفاظت از منابع کشاورزي مانند آب، خاك و پوشش با اولویت بهره

 آوري ایجاد نشده است. گیاهی و همچنین الزام به کشاورزي پایدار سازوکارهاي الزام

هاي فسیلی و نو را بر عهده دارد. بندهاي این وزارتخانه مدیریت منابع آب و انرژي . وزارت نیرو:2

گذارد که اکثراً داراي قانون تاسیس وزارت نیرو وظایف متعددي را بر عهده این وزارتخانه می 1ماده 

ز انواع گذاري و مدیریت امور انرژي؛ نظارت بر نحوه استفاده اآثار محیط زیستی هستند مانند مقررات

برداري از منابع آب. با این حال سازوکارهاي الزم براي اعمال مالحظات محیط  انرژي و کنترل بهره

زیستی در اجراي این وظایف و تبدیل حفظ محیط زیست به عنوان هدف اصلی فعالیت این وزارتخانه 

 ایجاد نشده است. 

قانون تمرکز امور صنعت و  23 موجب مادهاین وزارتخانه به  :. وزارت صنعت، معدن و تجارت3

برداري از واحدهاي صدور مجوز تأسیس و بهره )،6/10/1379( معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

تولیدي صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی را بر  عهده دارد. اما در زمینه همساز ساختن 

توانست با اصالح فرایندهاي تخانه میتجارت با حفاظت محیط زیست وظایف خاصی ندارد. این وزا

هاي پاك و کاهش وابستگی استقرار و تولید کاالهاي همساز با محیط زیست، توسعه صنایع و فناوري

 به منابع طبیعی نقش مهمی در حفاظت محیط زیست ایفا کند.

زیادي مدیریت امور نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان صنعتی که آثار محیط زیستی  :وزارت نفت .4

بر عهده وزارت نفت قرار گرفته  )19/2/1391(دارد به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 

کند اما اجراي موثر اهداف این ماده این قانون، وظایف این وزارتخانه را عنوان می 3است. ماده 

ت، گاز و سازوکارهاي حقوقی مشخصی را براي الزام به رعایت مالحظات محیط زیستی در بخش نف

                                                        

 )6/10/1379قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي (  1. ماده 1
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پتروشیمی مانند ضوابط محیط زیستی احداث تأسیسات نفت، گاز و واحدهاي پتروشیمی الزم دارد که 

 باید ایجاد شوند.

 . دولتی بودن حفاظت محیط زیست2-1

عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست اقتضاي آن را دارد تا همه نهادهاي مرکزي و محلی در 

حفاظت محیط زیست طی سراسر پهنه جغرافیایی کشور در این امر مشارکت موثر داشته باشند اما 

مرکزي مدیریت شده و چندین دهه گسترش آن، همواره یک امر دولتی بوده و توسط نهادهاي دولت 

هاي قانونی حفاظت محیط زیست در نهادهاي دولتی مرکزي تجمع یافته است. از صالحیت بسیاري

ها قانون اساسی و قانون شهرداري 100و  6طبق اصول  با پذیرش تمرکززدایی اداري در حقوق ایران

برخی اختیارات در خصوص مدیریت امور محلی به نهادهاي محلی  با اصالحات بعدي) 1/4/1334(

نهادهاي  تمرکززدایی مدیریت محیط زیست به طور مطلوبی صورت نگرفته و است اما سپرده شده

ها نقش بسیار ناچیزي در مدیریت امور محیط زیستی محلی دارند. در محلی یعنی شوراها و شهرداري

بسیاري از موارد نیز وظایف و اختیارات دولت مرکزي و نهادهاي محلی به روشنی تفکیک نشده است 

ها در مدیریت محیط زیست شهري و محلی بطور جایگاه شهرداري ).104: 1388رمانی، وزیري ک(

مدیریت پسماند  1ها)،قانون شهرداري 57ماده  20کلی ناچیز و محدود به حفظ بهداشت شهري (بند 

نامه اجرایی قانون توسعه حمل و  آیین 2)، مدیریت حمل و نقل (ماده قانون مدیریت پسماندها 7ماده (

) است؛ در حالیکه امور شهري در موارد متعددي با 7/6/1387(عمومی و مدیریت مصرف سوخت  نقل

 ها اختیارات الزم براي مدیریت این مسائل مختلف را ندارند.یابند اما شهرداري محیط زیست ارتباط می

محل  بدین ترتیب اساساً مدیریت امور محیط زیستی محلی بر عهده نهادهاي دولت مرکزي مستقر در

 هاي مدیریتی است.اي و فاقد جنبهبوده و نقش شوراها در این زمینه عمالً فرعی، حاشیه

به دلیل دولتی بودن حفاظت محیط زیست، کارامدي یا ناکارامدي دستگاه دیوانی دولت و توانایی 

ه گذارد. مشارکت همها مستقیماً بر وضعیت محیط زیست تأثیر میآن در مدیریت مشکالت و بحران

نهادهاي مرتبط با امر حفاظت محیط زیست، مستلزم تمرکززدایی محیط زیستی است که به موجب آن 

                                                        

صدور مجوز تأسیس و بهره برداري  قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، 23ماده  طبق. 1

 تی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.واحدهاي تولیدي صنع
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هاي اجرایی و مالی الزم براي مشارکت موثر اختیارات و تواناییگیري، اختیار تصمیمنهادهاي محلی از 

 مند شوند. در حفاظت محلی از محیط زیست با توجه به شرایط محیطی هر منطقه بهره

 سازمانی در حفاظت محیط زیستهمکاري و هماهنگی میان  .2

در گفتار یکم مشخص شد که تفکیک مسئولیت نهادهاي مختلف در حفاظت محیط زیست در بدنه 

رو کند. تواند مدیریت حفاظت محیط زیست را با چالش روبهاداري ایران دشوار است و این امر می

اي دارد؛ از یکسو لزوم هاي امور عمومی سرشت کامال ویژهحفاظت محیط زیست در میان دیگر حوزه

اما از ) Cutanda, 2009: 134(کند  حفظ یکپارچگی محیط زیست، اداره واحد و یکپارچه را ایجاب می

سوي دیگر به دلیل دشواري اعمال این شیوه مدیریت، به ناچار مدیریت فرابخشی و چند بعدي 

شود که با توجه به فرابخشی بودن حفاظت محیط ن بحث میدر این گفتار چنیشود. پیشنهاد می

هاي محیط زیستی مستلزم حداقل دو راهکار اداري است یعنی زیستی، حل مسأله تفکیک صالحیت

 همکاري موثر نهادهاي مرتبط و هماهنگی آنها در حفاظت محیط زیست.

 . همکاري در حفاظت محیط زیست1-2

گیري هاي مدیریت امور عمومی به شفافیت، تصمیمیگر حوزهامروزه حفاظت محیط زیست بیش از د

تواند قانونگذار را . این رویکرد می)Gunningham, 2009: 146(مشارکتی و انعطاف سازمانی نیاز دارد 

ساختن و مشارکت دادن نهادهاي مرتبط در این امور  در تنظیم امور فرابخشی از طریق مسئول

). رویکرد همکاري، راهکار مناسبی براي حل مشکل نحوه تفکیک 727: 1386راهنمایی کند (هنري، 

صالحیت سازمانی در حفاظت محیط زیست است؛ چرا که پراکندگی امور در چند سازمان، شیوه خاصی 

اي از اتخاذ چنین رویکرد را در برخی از قوانینی که به تنظیم امور کند. نمونهاز مدیریت را ایجاب می

هاي مختلفی بر توان مالحظه کرد که طی آن نهادهاي متعددي مسئولیتد میپردازنفرابخشی می

توان به قانون مدیریت پسماند به عنوان مثال می 1گیرند.اساس صالحیت سازمانی خود بر عهده می

 سازد.اشاره کرد که همزمان نهادهاي متعددي را در امر مدیریت پسماند مسئول می

                                                        

قانون برنامه پنجم  191) و بند (ب) ماده 15/2/1387(قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی  9به عنوان مثال ماده . در ایران 1

محیط زیست، امور مواد غذایی و روستایی، نهادهاي متعددي در  در حقوق انگلستان در کنار سازمان ).15/10/1389توسعه (

هاي محیط زیستی به هماهنگ  زمینه حفظ محیط زیست فعال هستند. نخست وزیر و کمیته دائمی کابینه در زمینه خط مشی
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هاي فرابخشی را تسهیل ور محیط زیستی، مدیریت این حوزههمکاري و مشارکت در اداره ام

هاي اتخاذ شده را افزایش داده و میزان اختالف و تعارض در مفاد کند و مشروعیت تصمیم می

هاي اتخاذ شده را از لحاظ اطالعات مورد استناد دهد؛ همچنین کیفیت تصمیمها را کاهش می تصمیم

دهد. با این حال ترویج هاي پیشنهادي متعدد ارتقاء میحلهاي مختلف و راهو آگاهی از وضعیت

مشارکت و همکاري در مدیریت حفاظت محیط زیست، مستلزم سازوکارهاي حقوقی مشخصی است تا 

 آیین مشارکت و همکاري نهادها را تعیین کند. 

 سازي فرایند همکاري نهادینه. 1-1-2

نیست که این سازمان در اجراي وظیفه خود با  تخصیص صالحیت اداري به یک سازمان به معناي آن

نظام حقوقی براي مشارکت دادن نهادهاي مختلف  دیگر نهادهاي مرتبط نباید همکاري داشته باشد.

ها و آیین همکاري میان این نهادها را مشخص کند تا مرتبط در حفاظت محیط زیست، باید زمینه

نخستین سازوکار اعطاي ي پیشگیري کند. کاري ادارضمن تسهیل فعالیت آنها، از پراکنده

نهادها در امر همکاري با دیگر نهادها تابع  هاي همکاري در حفاظت محیط زیست است. صالحیت

ها را صادر کند. قانون هنگامی که اصل صالحیت هستند و قانون باید اجازه همکاري با دیگر دستگاه

سازد. بنابراین به منظور ارتقاي ري را مشخص کند، باید آیین همکانهادها را ملزم به همکاري می

 سازمانی را افزایش داد. هاي قانونی در همکاري میانسازمانی باید صالحیتهمکاري میان

منظور از مشارکت و همکاري همه نهادها در حفاظت محیط زیست بدین معنا نیست که نهادهاي 

و بخشی از وظایف سازمانی آن را بر  مختلف دقیقاً مانند سازمان حفاظت محیط زیست عمل کرده

عهده بگیرند؛ بلکه همه نهادهاي مرتبط باید بر طبق صالحیت و تخصص سازمانی خود و نوع 

                                                                                                                                    

عمومی نیز، پردازد. همچنین در هر سازمان ساختن نهادها و حل و فصل اختالفات آنان در خصوص مسائل محیط زیستی می

 ,Hughes) و (Steele, 1998: 2-4شود (مقام مسئولی براي بررسی آثار محیط زیستی اقدامات آن نهاد تعیین می

1992: 54.( 

اداره ماهیگیري و حیات وحش وابسته در حقوق آمریکا نیز نهادهاي مختلفی مانند آژانس حفاظت محیط زیست، وزارت انرژي، 

دار حفاظت محیط زیست هستند که توسط اقیانوسی و اتمسفري وابسته به وزارت بازرگانی عهده به وزارت کشور و اداره امور

قانون کنترل منسجم محیط زیستی کانتابریاي اسپانیا نیز بر  14و  13مواد ). Coenen, 2009: 2شوند (دولت هماهنگ می

 23و  20). مواد Ley 17/2006ست تأکید دارد (ریزي و کنترل محیط زیهمکاري و مشارکت موثر نهادهاي ذیربط در برنامه

هاي طبیعی تأکید کرده و هاي گیاهی و جانوري اسپانیا بر همکاري نهادهاي ذیربط در حفاظت از پاركقانون حفاظت از گونه

 ).Ley 4/1989کند (سازمانی براي هماهنگی این نهادها تأسیس مییک کمیته میان
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ها و ابزارهاي حفاظتی موجود و قابل ایجاد، با دهند، با استفاده از همه روشهایی که انجام می فعالیت

ي محیط زیست و پیگیري توسعه پایدار هاسازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از همه حوزه

سازي همکاري نهادي در حفاظت محیط زیست و مشارکت نهادهاي نهادینهبراي  همکاري کنند.

هاي اختصاصی و مشترك را  مرتبط، نوعی الگوي سازمانی الزم است تا بر اساس آن بتوان صالحیت

هاي مرتبط با محیط همه سازماندر رابطه با یک حوزه خاص محیط زیستی ایجاد کرد، به نحوي که 

دار وظایف محیط گذارند، عهدهزیست در حیطه تخصصی خود و در حدي که بر محیط زیست اثر می

هاي پذیرد مانند، گفتگو با بخشتواند انجام هاي مختلفی میهاین همکاري به شیوزیستی باشند. 

ف و سازگاري در اجراي مقررات و گیري و اجراي مشترك قوانین و مقررات، انعطامختلف، تصمیم

بیشتر مواردي که نهادها در  ).Harrison, 1998: 52(هاي مختلف دادن اختیار خود تنظیمی به بخش

گیري و اند عمدتاً شامل همکاري در تصمیمزمینه حفاظت از محیط زیست ملزم به همکاري شده

اقدامات متعددي مانند مطالعه  کنترل تخریب محیط زیست بوده است اما حفاظت محیط زیست شامل

و بررسی، آموزش و توسعه فرهنگی، مشارکت مردمی، توسعه فناوري، تعدیل و ترمیم محیط زیستی، 

سازي همکاري رسانی و پیشگیري است، بنابراین نظام حقوقی ایران در نهادینهتأمین مالی، اطالع

 سازمانی خالء جدي دارد.  میان

 حفاظتی. ارائه سازوکارهاي 2-1-2

اعطاي صالحیت بدون ارائه ابرازهاي حفاظتی و ایجاد تسهیالت فنی و مالی الزم براي همکاري در 

هاي اخیر قانونگذار آنکه در دهه . با)Davis & Puro, 1999: 34(حفاظت محیط زیست کافی نیست 

ن نهادها به بینی و تجهیز ایمتوجه ضرورت همکاري نهادهاي مرتبط با محیط زیست شده اما در پیش

ابزارهاي مقتضی، کوتاهی کرده است و همین امر یکی از موانع اصلی مشارکت و همکاري این نهادها 

در حفاظت محیط زیست است؛ چرا که این نهادها یا به دلیل نداشتن صالحیت سازمانی و ابزارهاي 

مشی سازمانی طیابند و یا اینکه خقانونی مناسب امکان مشارکت در حفاظت محیط زیست را نمی

رود تا با انجام تحقیق و خاصی در این زمینه ندارند. به عنوان مثال از وزارت جهاد کشاورزي انتظار می

هاي جایگزینی براي کشاورزي ابداع کند که آثار سوء محیط زیستی کمتري داشته باشد؛ توسعه، روش

انه ترویج دهد؛ مدیریت پایدار منابع ارزیابی آثار محیط زیستی را در همه تصمیمات و اقدامات وزارتخ
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هاي کشاورزي را پیگیري کند و همکاري و هماهنگی با دیگر نهادهاي مرتبط را در اولویت سیاست

 گذاري و تأمین ابزارها و تسهیالت شایسته است. مشی خود قرار دهد؛ اما تحقق این اهداف مستلزم خط

در حقوق ایران ایجاد کرده است که همزمان قانون اساسی این بستر قانونی را  50تجویز اصل 

هاي محیط زیستی مسئول شناخته شوند. البته از آنجا که نهادهاي مختلفی در حفاظت از حوزه

بر بوده و الزاماً همیشه به همکاري و اتخاذ تدابیر بر و هزینهسازمانی نوعاً امري زمانهمکاري میان

موقع است فاظت محیط زیست را که نیازمند اقدام سریع و بهتواند حانجامد، این مسأله میمشترك نمی

تواند با رو سازد؛ در حالی که مدیریت یک حوزه محیط زیست توسط یک نهاد مشخص میبا مانع روبه

سرعت و هماهنگی درونی بیشتر و هزینه کمتري صورت پذیرد. همچنین ممکن است در تقسیم و 

اما مزایاي همکاري  1یا اساساً اختالف بروز کند.تخصیص وظایف دقت کافی صورت نگیرد و 

تواند هماهنگی و سازمانی بیشتر از ایرادهاي آن است از جمله اینکه در مدیریت امور فرابخشی می میان

یکپارچگی ایجاد کند، به انتقال اطالعات و تجربیات کمک کند و مشروعیت و اعتبار عمل جمعی را 

منظور هماهنگی نهادهاي مختلف متصدي امور مرتبط با محیط زیست، ارتقاء دهد. در حقوق ایران به 

شمار معدودي سازوکار اداري ایجاد شده است اما این سازوکارها به دالیلی که توضیح داده خواهد شد 

 گرایانه محیط زیست را تضمین نخواهد کرد.کارامدي الزم براي مدیریت هماهنگ و همکاري

 یط زیستسازي حفاظت مح. درونی3-1-2

هاي همکاري محیط زیستی، درونی کردن وظایف حفظ محیط زیست در ترین روشیکی از مناسب

-هاي درون سازمانی محیط زیستی کمک میکمیتهساختار و وظایف سازمانی نهادهاي مرتبط است. 

محیط ها بتوانند در درجه نخست بر نحوه انجام آن دسته از وظایف خود که آثار کنند تا این سازمان

 ,Chester & Rowley(زیستی دارند نظارت بهتر داشته باشند؛ یعنی نوعی خودنظارتی محیط زیستی 

و دوم اینکه بتوانند به منظور هماهنگی بیشتر، با سازمان اصلی حفاظت محیط زیست ) 342 :1992

تلف و نهادهاي عمومی مختلف با آنکه وظایف تخصصی مختري برقرار کنند. ارتباط سازمانی منظم

                                                        

هاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، کشور و بهداشت را به منظور سماندها، وزارتخانهقانون مدیریت پ 6. تبصره ماده 1

روستائیان و تولیدکنندگان اقدام الزم را به   کند تا نسبت به اطالع رسانی و آموزشکاهش پسماندهاي کشاورزي، موظف می

توسط یک نهاد یعنی وزارت جهاد کشاورزي مدیریت تواند عمل آورند. آموزش روستائیان در زمینه پسماندهاي کشاورزي می

 وزارتخانه متصدي امر آموزش روستائیان شوند. 4شود و دلیلی وجود ندارد که همزمان 
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متفاوتی در مدیریت امور عمومی دارند، اما برخی از وظایف آنها به عنوان وظایف ستادي، مشترك و 

مشابه است مانند آموزش نیروي انسانی، امور حقوقی و بازرسی؛ بنابراین حفظ محیط زیست را نیز 

به حفاظت از  ها نسبتکرد تا هر یک از این سازمان توان تبدیل به یکی از این وظایف ستاديمی

هاي خود اقدام کنند. تأسیس واحدهاي محیط زیستی در هر یک از  محیط زیست در ساختار و فعالیت

تواند به اجراي بهتر این وظایف کمک این نهادها مانند دفاتر حسابرسی وزارت اقتصاد و دارایی، می

نه قابل تأملی پیشنهاد کند؛ همچنین تأسیس این واحدها در موسسات صنعتی بزرگ نیز به عنوان گزی

 ).335: 1382صادقی زیازي، شود (می

قانون اساسی فرانسه)، کمیته محیط زیست  69(اصل  1شوراي اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی

کمیسیون  )،Code de l’environnement, D133-31, L213-1(فرانسه  3و کمیته ملی آب 2قطبی

و  4هاي آمریکاشوراي محیط زیستی ایالت )Ley 1/2005, § 3(هماهنگی دگرگونی اقلیمی اسپانیا 

 ) Umweltauditgesetz, 1221/2009(قانون حسابرسی  21(ماده  5کمیته ارزیابی محیط زیستی آلمان

هاي بزرگ مانند بریتیش ها هستند. در آمریکا و کانادا حتی برخی شرکتهایی از این کمیتهنمونه

 .کنندهاي داخلی محیط زیستی ایجاد میهپترولیوم به طور داوطلبانه کمیت

)Chester & Rowley, 1992: 343.( 

توان به به طور کلی آن دسته از وظایف محیط زیستی که به نهادهاي مختلف تفویض شوند را می

دو دسته عام و اختصاصی تقسیم کرد. هر یک از نهادها باید وظایف عامی در حفاظت از محیط زیست 

 ر همه این نهادها مشترك است از جمله:داشته باشند که د

سازمانی مانند تولید کاالها و خدمات به منظور رعایت هاي درون) کنترل کیفیت فعالیت1

مالحظات محیط زیستی و کاهش آثار وارد بر آن. از آنجا که محیط زیست همواره در معرض تغییر 

ت و اقدامات خود را با این تغییرات مربوطه تصمیما کنند تا سازمانها کمک میاست، این کمیته

هاي عمومی و تخصصی حفاظت ) ارائه آموزشWagner et al., 2017: 237.( 2( هماهنگ سازند

) اصالح  فعالیت سازمانی و توسعه 3محیط زیست در حیطه وظایف قانونی هر یک از نهادها؛ 

                                                        
1. Conseil Économique, Social et Environnemental 
2. Comité de l’Environnement Polaire 
3. Comité National de l'Eau 
4. Environmental Council of the States 
5. Umweltgutachterausschuss 
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) ایجاد واحدهاي سازمانی 4 هاي نهادها؛هاي پاك از لحاظ محیط زیستی در کلیه فعالیتآوري فن

سازمانی با سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهاي مرتبط در زمینه مسائل جهت همکاري میان

 هاي خود. ) ترمیم و بهسازي آثار محیط زیستی فعالیت5محیط زیستی و

شود. به وظایف اختصاصی هر یک از نهادها با توجه به صالحیت تخصصی هر نهاد تعیین می

هاي نو عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تدابیري را به منظور تسهیل استفاده از فناوري

ها بر محیط زیست را همواره هاي این بخشهاي تحت نظر خود ایجاد کند، آثار فعالیتدر بخش

حفاظت و  بررسی و ارزیابی کرده و تدابیري براي کاهش آنها ارائه دهد و وزارت جهاد کشاورزي نیز

 هاي سازمانی خود ترویج دهد.برداري پایدار از منابع کشاورزي را باید در همه بخشبهره

هاي حفاظت محیط زیست در نهادهاي مختلف مزایا و ایرادهایی دارد: ایجاد ایجاد واحدها یا کمیته

همگرایی میان  تواند توجه به مسائل محیط زیستی را افزایش دهد وچنین واحدهایی در هر سازمان می

واحدهاي مختلف یک نهاد را در زمینه این مسائل تسهیل کند؛ همچنین همکاري میان واحدهاي 

تر از همکاري مشترك میان واحدهاي سازمانی دو یا چند نهاد تر و سریعدرونی یک نهاد همیشه آسان

میده و نیز در است اما ایجاد این واحدها ممکن است به افزایش حجم سازمانی بخش عمومی انجا

صورت مدیریت نادرست، میان فعالیت این واحدها و سازمان حفاظت محیط زیست ناهماهنگی بروز 

 کند.

هاي اخیر، دفاتري براي رسیدگی به امور محیط ویژه در سالهاي ایران، بهدر برخی وزارتخانه

امور ورزي)؛ دفتر زیستی تشکیل شده است مانند دفتر محیط زیست و سالمت غذا (وزارت جهاد کشا

، دفتر نظارت بر بهداشت، ایمنی و محیط  ایمنی، محیط زیست و انرژي وزارت صنعت، معدن و تجارت

بهداشت و امور اجتماعی (وزارت نیرو). این نهادها نه   زیست شرکت توانیر و دفتر محیط زیست، ایمنی،

شوند؛ بیشتر به تري تشکیل میهاي پایینترین سطح سازمانی یعنی معاونت، بلکه در ردهدر عالی

ویژه سازمان و هماهنگی کمی با نهادهاي مرتبط دیگر به کنند و همکاري اي عمل میصورت جزیره

گذاري و تهیه استانداردها را انجام هاي سیاستحفاظت محیط زیست دارند. این دفاتر بیشتر فعالیت

ها و دیگر در واحدهاي اجرایی این وزارتخانهشوند. به عبارت دهند و کمتر وارد حوزه اجرایی میمی

 ها، دوایر اجرایی محیط زیستی تأسیس نشده است. سازمان
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 سازمانی در حفاظت محیط زیست. هماهنگی میان2-2

ترین نهاد تخصصی حفاظت محیط زیست است و همکاري سازمان حفاظت محیط زیست اصلی

انجامد. چاره کاري میسازمان به آشفتگی و موازينهادهاي دیگر در این امر بدون هماهنگی با این 

هاي سازمانی یعنی شوراهاي اداري جست که در نظامکار را باید در ایجاد ترتیبات همکاري میان

گیري مشترك و هماهنگی این شوراها زمینه تصمیم 1گیرد.حقوقی دیگر نیز مورد استفاده قرار می

توان بر اساس آن نوعی رویکرد حفاظتی و مدیریتی یکپارچه کنند که میسازمانی را فراهم می میان

هاي شوراهاي اداري و کمیتهنیز نسبت به محیط زیست شکل داد. در حقوق اداري ایران 

تشکیل شده است که یا مشخصاً اهداف محیط سازمانی براي همکاري میانمتعددي  2سازمانی میان

سازي نهادهاي ست که نقش اساسی در هماهنگزیستی داشته مانند شوراي عالی حفاظت محیط زی

شوراي عالی هماهنگی ترافیک مرتبط با محیط زیست دارد؛ و یا با محیط زیست مرتبط هستند مانند 

و  6شوراي عالی آب 5شوراي عالی شهرسازي و معماري؛ 4شناسی؛ شوراي عالی اقیانوس 3شهرها؛

سازي را ها و هماهنگگیريامور تصمیم شوراها که بخشی ازاهمیت این  7شوراي آمایش سرزمین.

هاي ها و سیاستدهند، بیشتر از این لحاظ است که زمینه مناسبی براي انتقال دیدگاهانجام می

                                                        

هاي در معرض خطر این کشور قانون گونه 1536) ماده eهاي در معرض خطر آمریکا که به موجب بند (. مانند کمیته گونه1

مختلف  سازمانی در زمینه حفاظت از حیات وحش در معرض خطر و تهدید با ترکیب نهادهايبراي سازماندهی همکاري میان

هاي خود را که ممکن است بر حیات مستمر تأسیس شده است. به موجب این ماده نهادهاي فدرال باید آن دسته از فعالیت

هاي مورد حفاظت این قانون و زیستگاه آنها تأثیر منفی داشته باشد با دو اداره متصدي اجراي این قانون یعنی اداره گونه

 ماهیگیري دریایی هماهنگ کنند. ماهیگیري و حیات وحش و اداره ملی
Fish and Wildlife Service & National Oceanic and Atmospheric Administration, “Endangered 

and Threatened Wildlife and Plants; Notice of Interagency Cooperative Policy for the 
Ecosystem Approach to the Endangered Species Act”, 50 CFR Part 17 The Federal Register for 
Friday, July 1, 1994 (Vol. 59), P. 34274. 

) ایجاد هماهنگی و ترتیبات الزم 28/11/1386قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزي ( 11آیین نامه اجرایی ماده  7ماده . مثال 2

در زمینه تأمین و مصارف آب کشاورزي به منظور هاي جهاد کشاورزي و نیرو  نامه بین وزارتخانه در چارچوب این تصویب

 گذارد. هاي استانی آب کشاورزي می برداري بهینه و پایدار از منابع آب و خاك را بر عهده کارگروه ستادي و کارگروه بهره

 )8/12/1372قانون تأسیس شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور ( 1. ماده 3

  )18/10/1373هاي هفتگانه آن ( شناسی و کمیته طرز کار شوراي عالی اقیانوسنامه وظایف و  آیین  6. ماده 4

 )17/1/1376با اصالحات  22/12/1351(قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري  3ماده  11بند . 5

 )6/10/1379قانون تشکیل جهاد کشاورزي ( 10. ماده 6

 قانون برنامه پنجم توسعه  182. ماده 7
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الگویی که نظام حقوقی ایران  اماسازمانی و هماهنگی نهادهاي مربوطه در امور فرابخشی ایجاد شود 

دهد نیز بنا به دالیل زیر کارامدي الزم در ري ارائه میسازمانی، یعنی شوراهاي ادابراي همکاري میان

  هماهنگی نهادها ندارد.

 . ساختار حقوقی ضعیف1-2-2

به موجب قوانین عادي یا  138سازمانی اداري با توجه به تجویز اصل هاي میانشوراها و کمیته

شناسایی نشده و بیشتر  درستی شوند اما جایگاه حقوقی این نهادها بهمصوبات هیأت وزیران ایجاد می

شوند و عموما ساختار، اختیارات و شأن حقوقی اي و فرعی نگریسته میبه عنوان نهادهایی حاشیه

مقتضی براي ایفاي هماهنگی موثر میان نهادهاي مرتبط با محیط زیست ندارند. هدف اولیه از تشکیل 

مختلف در مدیریت یک امر عمومی سازمانی، ایجاد هماهنگی و همکاري میان نهادهاي نهادهاي میان

گیري، مانند آب است. از آنجا که مدیریت یک امر عمومی ارکان مختلفی مانند مطالعه اولیه، تصمیم

رسانی است، بنابراین هماهنگی و همکاري مدیریت این امر عمومی نیز اجرا، نظارت بر اجرا و اطالع

هاي ست که بسیاري از شوراها و کمیتهسازي این ارکان است. این در حالی امستلزم هماهنگ

و سایر ارکان مدیریتی را  گیري و صدور مصوبات متمرکز شدهسازمانی صرفاً به امر تصمیم میان

اند؛ بنابراین ممکن است تدابیر و مصوباتی با هماهنگی نهادها تصویب شود اما اجراي این فروگذارده

ی الزم صورت پذیرد. این شوراها اغلب امکانات مصوبات و نظارت بر آن، بدون همکاري و هماهنگ

هاي الزم براي همکاري نهادهاي عضو در همه ابعاد مدیریت اداري و مالی الزم را براي ایجاد زمینه

هاي اولیه در امر عمومی ندارند. به عنوان مثال مشخص نیست که مطالعات و بررسی

ها و مالحظات نهادهاي عضو چگونه به یدگاهشود، دهاي شوراي انرژي چگونه انجام می سازي تصمیم

شود و چه سازوکار موثري براي پیگیري مصوبات و بررسی آثار اجراي آن وجود یکدیگر منعکس می

سازي توانست ساختار اداري مناسبی براي هماهنگدارد. شوراي عالی حفاظت محیط زیست می

اهم آورد، اما نظام تشکیالتی و اداري نهادهاي مختلف در زمینه مدیریت امور محیط زیستی را فر

سازي نهادهاي مختلف مرتبط با محیط زیست را ندارد. این شورا وظیفه خود را مناسب براي هماهنگ

دیده و در زمینه نظارت بر اجراي قوانین و مقررات محیط زیستی یا ارائه  گیريمحدود به تصمیم

اي آن دولتی است و با نهادهاي غیر دولتی رهنمودهاي محیط زیستی نقش خاصی ندارد. همه اعض
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کند و در عمل نقش چشمگیري در هماهنگ ساختن نهادهاي ذیربط در مدیریت حفاظت همکاري نمی

 محیط زیست ایفا نکرده است. 

جانبه و یکپارچه در حفاظت از توانستد سازوکار مناسبی براي اعمال مدیریت همهشوراها میاین 

این نهادها به طور کلی در عمل نقش چشمگیري در حفاظت محیط زیست محیط زیست باشند، اما 

توان اند. از جمله دالیل ناکارامدي این شوراها مینداشته و مصوبات خاصی در این زمینه تصویب نکرده

ي منظم جلسات، عضویت نداشتن بخش  به نبود ساختار سازمانی مقتضی براي انجام وظایف و برگزار

ی مرتبط در ترکیب این شوراها و نبود سازوکارهاي الزم براي ایجاد هماهنگی و غیر دولتی و خصوص

   ها اشاره کرد. همکاري با دیگر دستگاه

 . ناهماهنگی میان شوراها 2-2-2

چگونگی هماهنگی میان خود این شوراهاي متعدد و همچنین رصد و نظارت بر فعالیت آنها نیز مبهم 

این شوراها گسترده بوده و هماهنگ ساختن نهادهاي عضو مستلزم با آنکه دامنه فعالیت است. 

هاي اداري است، اما در عمل سازوکار سازمانی موثري براي هماهنگ کردن و تنظیم فعالیت این  رویه

توان در مدیریت چندپارچه و ناهماهنگ هایی را میشوراها وجود ندارد. پیامد بارز چنین ناهماهنگی

فرابخشی و میان چند استان مانند مدیریت محیط زیست رودهاي کارون،  هاي محیط زیستیحوزه

زاینده رود و دریاچه ارومیه مالحظه کرد. به عنوان مثال، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه ناشی از 

برداري بیش از حد از منابع آب عوامل متعددي مانند افزایش جمعیت ساکن در پیرامون دریاچه، بهره

براي مصارف کشاورزي، صنعتی و شهري در چند استان پیرامونی، آلودگی  سطحی و زیرزمینی

هاي حوزه آبریز دریاچه و احداث بزرگراه در میان دریاچه هاي مکرر بر رودخانهها و سدسازيرودخانه

هاي نیرو، راه و شهرسازي، بهداشت، کشور، که همزمان به نهادهاي متعددي شامل وزارتخانه 1است

شود. همچنین بسیاري از این شوراها در سطح تجارت و جهاد کشاورزي مربوط می صنعت، معدن و

هاي مختلف سازي اقدامات سازمانشوند؛ بنابراین نهادهاي خاصی براي هماهنگمرکزي تشکیل می

در ارتباط با محیط زیست در سطح استان و شهرستان وجود ندارد. بدیهی است که بدون اعمال یک 

                                                        

مهتابی اوغانی، ) و نیز (47-45: 1391)؛ (طلوعی، 25-24، 18: 1389مثال ر.ك. (سازمان حفاظت محیط زیست، . براي 1

 ).19-8 :1391حامدي، 
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تواند هنگ و یکپارچه در مدیریت محیط زیستی این منطقه و کل کشور، مینظام مدیریت هما

 هاي فرابخشی بروز کند. ناهماهنگی و مدیریت چندپارچه در حوزه

 . چینش اعضاء 3-2-2

هاي مرتبط با محیط زیست گرایانه از محیط زیست اقتضاي آن را دارد که همه بخشحفاظت همکاري

خصوص شوراي ولیت داشته باشند. بنابراین در تشکیل این شوراها بهدر حفاظت از آن مشارکت و مسئ

هاي ذیربط عضویت موثر داشته باشند اما عمالً هعالی حفاظت محیط زیست باید نمایندگان کلیه دستگا

تعاون، مانند. به عنوان مثال وزیران اقتصاد، برخی از اعضاي مهم در چینش اعضاي این شوراها نادیده می

ها در شوراي عالی حفاظت ، علوم، فرهنگ و نیز نهادهاي غیر دولتی مانند شهرداريفاه اجتماعیکار و ر

ها و محیط زیست عضویت ندارند و احتمال دارد ابعاد اقتصادي، اجتماعی، علمی و فرهنگی تصمیم

ایت با توجه به ضرورت هماهنگی و رعاقدامات این شورا در حفظ محیط زیست مورد توجه واقع نشود. 

هاي اداري، قانونگذار اجازه عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط گیريمسائل محیط زیستی در تصمیم

تواند تضمینی در جهت رعایت زیست در تعدادي از این شوراها را داده است. با آنکه این تدبیر می

ها بیشتر جنبه گیري باشد، اما عضویت این مقام در این شورامالحظات محیط زیستی در فرایند تصمیم

مشورتی دارد؛ چرا که اغلب اعضاي این شوراها وزیر هستند و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به 

گیري را ندارد. مورد دیگر قانون اساسی حق شرکت در رأي 138عنوان عضو غیر وزیر بر طبق اصل 

ري این شوراها روشن گیاینکه اولویت مسائل محیط زیستی به عنوان مسائلی حیاتی در فرایند تصمیم

هاي مغایر با مالحظات محیط زیستی در همین شوراها به تصویب نیست. چه بسا ممکن است تصمیم

ها و اقدامات این گیريبنابراین الزم است تا رعایت مالحظات محیط زیستی کشور در تصمیم 1برسند.

شوراها قانوناً مورد تأکید واقع شود و هیأت وزیران نظارت بیشتري از این جهت بر کار شوراها داشته باشد. 

در تحلیل این شوراها باید ساختار، وظایف و کارکرد این شوراها و نقشی که در فرایند حفاظت از محیط 

ین شوراها باید انجام مطالعات الزم و زیست دارند را بررسی کرد. مهمترین کارکرد و هدف ا

تحلیل نحوه ها باشد. سازي اقدامات و ارزیابی تصمیمها، هماهنگسازي سیاستگیري، هماهنگ تصمیم

انجام وظایف، کارامدي و میزان تحقق اهداف این سازوکارها در اجرا، خود موضوع بحث دیگر است، اما 

                                                        

به عنوان مثال مصوبه شوراي عالی محیط زیست در خصوص تعیین مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش در چند . 1

 ختلف توسط نهادهاي مختلف را در این مناطق حفاظت شده اجازه داد.هاي مبرداري) انجام بهره8/9/1388استان (
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هاي اصلی خود و این نهادهاي مهم در ایفاي کارویژه به عنوان نکته پایانی باید گفت که موفقیت

تقویت جایگاه نهادي و حقوقی این نهادها و هماهنگی بهتر میان نهادهاي مرتبط با محیط زیست به 

 ویژه تقویت حقوقی و اداري شوراي عالی حفاظت محیط زیست بستگی دارد.  به

 گیرينتیجه

قانون اساسی، مستلزم  50زیست با توجه به اصل  تضمین حفاظت موثر و مشارکتی در حفاظت محیط

تحولی اساسی در نظام نهادهاي حفاظت از محیط زیست کشور است؛ چرا که یکی از مهمترین عناصر الزم 

براي حفاظت موثر از محیط زیست، ایجاد نظام اداري کارامد و مبتنی بر همکاري میان نهادهاي مرتبط با 

ها در راستاي مسئول ساختن شمار معدودي از نهادها با وجود برخی تالش محیط زیست است؛ اما قانونگذار

در حفظ محیط زیست، الگوي مناسبی براي مشارکت نهادها در حفاظت محیط زیست اتخاذ نکرده است. از 

هاي اجرایی یکسو سازمان و شوراي عالی حفاظت محیط زیست از اختیارات الزم براي هماهنگی دستگاه

مند نیستند؛ از سوي دیگر وظایف حفظ محیط ت موثر بر وضعیت محیط زیست کشور بهرهمختلف و نظار

ویژه نهادهاي محلی، صالحیت خوبی تقسیم نشده و برخی از نهادهاي مرتبط با محیط زیست، به زیست به

ناصر قانونی مشخصی در حفظ آن ندارند. بدین ترتیب قانونگذار باید به دلیل گستردگی و به هم پیوستگی ع

محیط زیست، رویکردي جامع در حفاظت محیط زیست اتخاذ کند؛ یعنی هم وظیفه هر یک از نهادهاي 

مختلف را در حفظ محیط زیست به همراه ابزارهاي الزم مشخص نماید و سازوکارهایی براي تقویت 

ن هاي سازماهمکاري در حفاظت محیط زیست ایجاد کند. بدین منظور الزم است تا نخست صالحیت

حفاظت محیط زیست براي نظارت بر اقدامات نهادهاي مختلف از لحاظ محیط زیستی افزایش یافته و نقش 

هاي مختلف ارتقاء یابد. این سازمان و شوراي عالی حفاظت محیط زیست در هماهنگی اداري میان دستگاه

ست همراه با دوم اینکه نقش و صالحیت هر یک از این نهادهاي مختلف در زمینه حفاظت محیط زی

ابزارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و حقوقی مقتضی در قوانین مربوطه باید مشخص شود؛ و سوم اینکه 

هاي هماهنگی میان نهادهاي مختلف ذیربط سازمانی حفاظت محیط زیست، کارگروه سازي عالوه بر درونی

نهادي اساسی در نظام حقوق  در حفاظت محیط زیست تقویت شوند؛ بنابراین تا هنگامی که این تحوالت

محیط زیست کشور صورت نگیرد، زمینه الزم براي تضمین عمومی وظیفه حفظ محیط زیست ایجاد 

 نخواهد شد.  
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