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عمده در سطح جهانچالش های محيط زیستي 
تغييرات اقليمي•

...م بارش ها و بارندگي،  تغيير رژیکمبود خشکسالي طوالني، شدن کره زمين، تشدید انتشار گازهای گلخانه ای، گرم •

کمبود آب شيرین•

از این مقدار نيز فقط نيمي در دسترس و  ) درصد آن آب شيرین است 2درصد سطح زمين را آب پوشانده که تنها 75•

(.قابل استفاده بشر است

بيابان زایي•

ارندکشور تحت تاثير پدیده تخریب سرزمين و بيابان زایي قرار د110یک سوم مساحت زمين و یک ششم جمعيت جهان در •

انرژی و تقاضا•

این در حالي است که منابع اصلي انرژی . درصد افزایش خواهد یافت50سال آینده، 25تقاضای جهان برای انرژی تا •

.حميل خواهد شددر این ميان به منابع طبيعي به عنوان منبع رایگان انرژی، فشار بيشتری ت. رو به کاهش است(  فسيلي)

تا سال صورت تداوم خشکسالي، با وجود پيشرفت فن آوری، امکان تغذیه یک سوم جمعيت جهاندر : غذایي توليد مواد •

.با مشکل مواجه خواهد شد2020

(از دست رفتن ذخایر ژنتيکي گياهي و جانوری)کاهش ذخایر ژنتيکي •



دیگر با یکتغییرات آب و هوایی و کاهش تنوع زیستی ، عوامل تخریب سرزمین
ناشی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ارتباط متقابل داشته و در ایجاد 

.   نقش دارند،اکوسیسمهای حیاتیزوال 



چالش ها و مشکالت موجود در سطح کشور

(:  ستمیبجای نظام جامع نگر و نگرش سی)نظام برنامه ریزی بخشی نگر •
تلفیق آنهابجای تجمیع برنامه ها 

تعدد مراجع تصمیم گیری و اعمال نفوذهای مختلف•
ها در تعریف طرحها و پروژه( اکثرا سیاسی)غلبه مالحظات غیر فنی •
نرخ بیكاری و آسیب های اجتماعیافزایش نسبی جمعیت،•
م بر و تامین معیشت مرداشتغال زاییترجیح برنامه های کارآفرینی، •

حفاظت از محیط زیست و توسعه منابع طبیعیبرنامه های 
و خارج از ظرفیت بُرد اکولوژیكی منابعبهره برداری بی رویه •
فقرافزایش فاصله طبقاتی و افزایش روزافزون جمعیت زیر خط •
آزمندان و افراد حریصفساد، سودجویی، رانت خواری و زیاده طلبی •



برخی ابهامات قانونی و بوروکراسی اداری پیچیده و طوالنی•
ی بین دستگاه های اجرایعدم هماهنگی ضعف ساختار تشكیالتی و •

دستگاه های سیاستگزاری و نظارتیکشور و همچنین 
اهداف توسعه در نیل به شتابزدگی•
ها اریگذگیریها و سیاستمتفاوت در تصمیمتمایالت سیاسی فشار •

عدم وجود عزم و اراده ملی در تبیین اهداف توسعه پایدار در سطح )
(ملی

مسائل و مشكالت اقتصادی و اجتماعی خاص هر منطقه•
نه بخصوص در زمیپایین بودن سطح دانش فنی و تخصصی بعضاً •

تصمیم گیری های چند متغیره و یا چند هدفه 

Multi-Objective Decision Making

Multi-Criteria Decision Making

چالش ها و مشکالت موجود در سطح کشور



تاثیر پارادایم ها و نوع نگرش بشر بر محیط زیست 

د شما هرگز نمی توانی
ا جنگیدن بچیزی را با 

.تغییر دهیدآن 

چیزی تغییرجهت 
ی م( سیستم معیوبی)

مدلبایست یک 
جدید( سیستم)

از استفادهبسازید که 
ه را پرهزینقبلی مدل 
.کندمنسوخو 

Buckminster 
Fuller



تجربیات جهانی در زمینه بهره برداری از منابع

اقتصاد سبزو اهداف توسعه پايدار توجه به •
میمديريت اکوسیسترعايت اصول و مبانی رويکرد •
(EIA)پروژه هاي عمرانی ارزيابی زيست محیطی ضرورت •
لزوم مشارکت فعال مردم و بهره برداران محلی•
(PM&E)پروژه هاارزشیابی مشارکتی پايش و  تاکید بر •
ی، جامع نگري، مشارکتضرورت توجه به رويکردهاي •

...و هماهنگی، نگرش سیستمی، کل نگري 
(پايین به باال و برعکس)برنامه ريزي دوسويه •
برنامه ريزي نتیجه محورتبعیت از نظام •

Result Based Management
...و 
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سرمایه5الگوی 
در دستیابی به 
و معیشت پایدار 

که توسعه روستایی
شامل سرمایه های
، انسانی، اجتماعی
مالی، فیزیکی و 

استطبیعی 

بر اساس 
دستاوردهای پروژه

ترسیب کربن
سازمان جنگلها، 

مراتع و 
آبخیزداری کشور

UNDPبا همکاری 



پایداری و تداوم

• Sustainable Development    توسعه پایدار
• Sustainable Livelihood        معیشت پایدار

• Sustainable Agriculture (کشاورزی پایدار)

• Permanent Agriculture (Permaculture)

• Sustainable Tourism   گردشگری پایدار

• Sustainable Forest Management

• مدیریت پایدار جنگل

• Sustainable …



جامع بودن و یکپارچه بودن
• Integrated Natural Resource Management (INRM)

مدیریت یكپارچه منابع طبیعی•

• Integrated Water Resource Management (IWRM)

مدیریت بهم پیوسته منابع آب

• Integrated Pest Management (IPM)

مدیریت تلفیقی آفات•

• Integrated Costal Zone Management (ICZM)

مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی•



انحصاری نبودنودادن فرصت های برابر ،فراگیر بودن

• Inclusion شامل شدن فراگیر بودن،
• Exclusion  طرد شدن، شامل نشدن، خارج شدن

• Inclusive Growth    رشد فراگیر

• Participatory Approach رویكرد مشارکتی

• Community Based  رویكرد اجتماع محور

• Asset Based Community Development (ABCD)

• توسعه اجتماع محور مبتنی بر دارایی ها



بیابان زاییوتخریب سرزمین عوامل اصلی 

ونقشمورددرمسئولینومردمآگاهیسطحبودنپایین-1
اهاکوسیستمزیستیمحیطخدماتوطبیعیمنابعاهمیت

زمینه هایدرمحلیبهره برداراننادرستروش هایبعضاً-2
دامپروریوکشاورزی

(محرومافراد)ماندهحاشیهدروفقیرافرادونیازمنداننیاز-3
سودجویانوآزمندانطمعوحرص-4
ناکارآمدونادرستهایسیاستبرخی-5
مقرراتوقوانینبرخیافتادگیرویهمیاوهاخالء-6
نیازموردفنیاستانداردهایوضوابطکمبود-7
منابعکمبودوجمعیتافزایش-8
اجتماعیسرمایهشدنضعیف-9

...و-10



برعوامل موثر برخی 

تضعیف سرمایه اجتماعی

در ایران



برخی عوامل تضعیف سرمایه اجتماعی

درمسئولینتوسط)نشدهمحققانتخاباتیهایوعده-1
جمهوری،ریاستکاندیداهایهمچنینومختلفسطوح

(...واسالمیشورایمجلس،

خصوصدر(IRIB)ملیرسانهکنندهامیدنااخبار-2
امالکنجومی،هایفیشها،کالهبرداریها،اختالس
اساجنارشد،مسئولینازبعضیتقلبیمدارکنجومی،
کوهخواری،زمینخواری،رانتاداری،فسادتقلبی،

برخیفراریاوبازدداشتخواری،جنگلخواری،
...وکشورازخارجبهمسئولین



برخی عوامل تضعیف سرمایه اجتماعی

ها،نامهآئیندرزیادتغییراتومقرراتوقوانینثباتیبی-3
(ایسلیقهبرخوردهایبعضی)هانامهشیوهوهادستورالعمل

ودرکملی،پولارزشکاهشگرانی،تورم،)اقتصادیبدشرایط-4
(...وهامدیریتسوءها،تحریمتبعاتبیكاری،اقتصادی،

افزایشطالق،اعتیاد،)اجتماعیهایآسیبونابرابریفقر،-5
بیزنانکار،کودکانسرقت،زندانیان،بزهكاری،ازدواج،سن

(...وایجادهتصادفاتسرپرست،بدیاسرپرست

ایرانساله7000تمدنیسابقهوغنیفرهنگبهتوجهیکم-6
(وطنبهوفاداریوملیعرقشدنکمرنگ)



برخی عوامل تضعیف سرمایه اجتماعی

مثال،بعنوان)نمادینهایسرمایهبهتوجهیکم-7
(کبیرکورشبردنزیرسئوال

اعیاجتمهایرسانهمنفیاخباروهانماییسیاهبعضی-8
(فرهنگیتهاجم)ایماهوارهتلویزیونیهایشبكهیاو

وامیدیناالقایسببکههاتحقیریخودبعضی-9
میشودملیغروروافتخاراتشدنکمرنگ

گراییملیمذمتبعضا-10



برخی عوامل تضعیف سرمایه اجتماعی

رویكردهای)نمایشیوفریبانهعوامبرخوردهایبعضی-11
(فریبكارانهوپوپولیستی

،گراییمدرکترویج)مختلفسطوحدرآموزشینظامضعف-12
(...مشارکتیوگروهیکارِبجایرویتک،رفاقتبجایرقابت

ارشادوفرهنگحوزهمتولیهایدستگاهضعف-13

(هاسلبریتی)مشهورافرادکردنعملبدبعضا-14

،جناحیوصنفینگاهغلبه،خودخواهی ها،منیت هابعضا-15
جامعهکاریکمیاو(نخبگانیاجماععدم)نظراختالف

نمادینهایسرمایهونخبگانخبرگان،بزرگان،روشنفكر،



برخی عوامل تضعیف سرمایه اجتماعی

اصاختصمثال،بعنوان)آمیزتبعیضبرخوردهایبعضی-16
(مختلفبدالیلافرادبعضیبهسهمیه

اجتماعیهاینابرابریبعضی-17

ایجادخصوصدرسختگیری هایاونفوذهااعمالبعضی-18
یاوکشوروزارتسختگیریبعضا)مدنینهادهای

تشكلتاسیسبرایمجوزصدورخصوصدرفرمانداری ها
(NGOنهادمردمهای

ودولتحدازبیشتصدیگری)حكمروایینظامدرضعف-19
(مدنینهادهایوخصوصیبخشرشدبهتوجهیکم



تاثیر

تضعیف سرمایه اجتماعی

بر 

تخریب محیط زیست



کاهش سببسرمایه اجتماعیکاهش و ضعف 

سطح اعتماد و انسجام اجتماعی، 
کاهش روحیه همیاری و مشارکت، 

تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، 
کاهش روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی، 

از بین رفتن شبکه های اجتماعی و 
است میزان مشارکت مدنی اعضای جامعه کاهش

«  ترکتراژدی منابع مش»که یکی از اثرات آن بروز پدیده 
.  استتخریب سرزمین و محیط زیست و در نتیجه  

ب تشدید بحران های محیط زیستی و آمتاسفانه شاهد 
!هستیم



دم عوبی تفاوتی سبب سرمایه اجتماعیکاهش و ضعف 
د مدیریت پسمانبعضی از مردم در مسئولیت پذیری 

یا وریختن زباله در معابر و یا ( تفکیک زباله از مبدأ)
.می شود( پارکها و تفرجگاه ها)طبیعت 

اری عدم همکو بی تفاوتی سبب کاهش سرمایه اجتماعی 
ص بخصو)کنترل آلودگی هوا بعضی ها از شهروندان در 

.می شود( در کالنشهرهایی نظیر تهران

اری عدم همکو بی تفاوتی سبب کاهش سرمایه اجتماعی 
در اطفای حریق ، حفاظت از محیط زیستبعضی ها در 

افاسر)جنگلها و مراتع و حفظ منابع آب و خاک می شود 
(منابع آببخصوص منابعاتالفو 



تغییر سبب سوء استفاده وسرمایه اجتماعیکاهش و ضعف 
و تخریب جنگلهاوویالسازی ها وکاربری اراضی ملی 

د البته فساد اداری و رانت خواری هم مزی)میشود مراتع
(.علت شده است

ارکت عدم مشو بی اعتمادی سبب کاهش سرمایه اجتماعی 
خود به سرمایه های خُرد و سپردن پس اندازها مردم در 
ه شرکتهای سرمای)می شود سرمایه گذاری شرکتهای

گذاری میتوانند با پول های خُرد اعضاء، کسب و کار 
نجامد تولیدی راه اندازی کنند که هم به تولید ثروت می ا

 سبب کاالبا صادرات و هم سبب کاهش بیکاری میشود و هم 
یعنی جذب سرمایه های سرگردان و ( ارز آوری میشود

یمت نرخ ارز، قو بروز حباب در جلوگیری از افزایش قیمت 
...و سکه، طال، مسکن، خودرو 



نتیجه گیری
، امرمسئولین، انتظار می رود که شرائط خاص کشوربا توجه به 

د و توجه کنننقش و اهمیت سرمایه اجتماعی بیش از پیش، به 
اعتماد سازی، شفاف سازی، مسئولیت جهت عزم و اراده الزم 

مه فعال هجذب مشارکتو همچنین جلب و پذیری، پاسخگویی 
فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری، دست اندرکاران در 

ماعي سرمایه اجتبوجود آید تا سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا
، روحیه وفاق، همدلی، همیاری، مشارکت، دوستیو تقویت شده 
.بر همه آحاد جامعه طنین انداز شودصلح و صفا

د نیاکان خردمنما حاکی از آن است که در گذشته، دانش بومی 
ند بتواناستفاده می کردند تا انواع تشكلها و همیاری ها ما از 

.را تحمل کنندشرایط سخت محیطی ایران 



تقویت سرمایه   اجتماعیدر ایجاد یا نقش دولت 
«  ادولت ه»که می تواند توسط مهم ترین اقداماتی « فوکومایا»نظرات استفاده از با

:شود به شرح ذیل استتقویتِ سرمایه  اجتماعی صورت پذیرد تا سبب 
؛تشكیلِ نهادهای مدنیتشویق و تقویت -1
تقویت و غنی سازی آموزش های عمومی؛-2
در جهتِ حضورِ داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛تأمین امنیتِ شهروندان -3
اری بخش های مختلفِ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذپرهیز از تصدّی گری -4

فعالیت های مربوطه به نهادهای مردمی جهتِ جلبِ مشارکتِ آن ها در فعالیت ها؛
تماد و شبكه های مبتنی بر اعایجاد و تقویتِ نهادهای اجتماعی زمینه سازی برای -5

بین آحاد مختلف مردم؛
و پرهیز از تفسیرهای امتناعِ دولت از اتخاذِ رویكردهای تمامیت خواهانه -6

حداکثری برای نقشِ خود در مدیریت یک جامعه که موجبِ حجیم شدنِ دولت 
و تنگ نكردنِ عرصه بر احزاب، سمن ها و تشكّل های مدنیِ فعّال می گردد، و نیز 

.اعضای آنتأمین آزادی مستقل و 
• https://www.wikiniki.org/social-capital-analysis

https://www.wikiniki.org/social-capital-analysis


(NGOs)نهادمردمهاینقش تشکل

در

(  LDتخریب سرزمین)مقابله با بیابان زایی 

و

(SLM)مدیریت پایدار سرزمین 



، دولتی استدولت سیزدهمبا توجه به اینکه 

دولت مردمی-1

(مبارزه با فقر و محرومیت)دولت محرومین -2

نابرابریوبی عدالتی ، دولت مبارزه با فساد-3

بطن که ازتشکل های مردم نهاد که برای انتظار میرود بنابراین 

را ایفا نقش میانجی بین مردم و دولتروئیده اند و میتوانند جامعه 

هترا به دولت منتقل کنند، جدغدغه ها و انتظارات مردم نموده و 

یری و و تصمیم گفرآیند تصمیم سازی در فعالیت و حضور موثر

.یندرا فراهم نمافرصت بیشتریسیاستگذاری و برنامه ریزی 



Governance
حکمرانی

حکمروایی
زمامداری

یاوری
نظام تدبیر

...

:سه رکن اصلی در حکمروایی

(هر سه قوه)حاکمیت-1

(بازار)بخش خصوصی -2

جوامع و نهادهای مدنی-3

NGO  تشكل های مردم )ها

بخش مهمی از، بعنوان  (نهاد

نقش بسزایینهادهای مدنی

در بین ایجاد تعادل در 

و حاکمیت

دارند( بازار)بخش خصوصی 



(مشارکتموضوع )اصول حکمرانی خوب 

مشارکت-1
حاکمیت قانون-2
شفافیت-3
پاسخگویی-4
شكل گیری وفاق -5

عمومی
حقوق مساوی -6
(عدالت اجتماعی)

اثر بخشی و کارایی-7
مسئولیت پذیری-8
اعتماد عمومی-9

مشروعیت و حقانیت-10
انصاف و مروت-11
انطباق پذیری-12

Good Governance



وبحکمرانی خبعنوان یکی از اصول مشارکت

قوهسههرهمكاریومشارکت•

ها،اتحادیهها،تشكلها،انجمن)مدنینهادهایمشارکت•

(...وهاسمن

(خصوصیوعمومیمشارکت)خصوصیبخشمشارکت•

محلیبردارانبهرهوجوامعسطحدرمشارکت•

دانشگاهوصنعتبینهمكاریومشارکت•

...و•



رفتتوسعه و پیشدر زمینه آخرین دستاوردهای جهانی 

  Participatory  Diagnosisتشخیص مشارکتی

Participatory Rural Appraisalروستاییارزیابی مشارکتی تكنیكهای

Participatory Technology Developmentتوسعه مشارکتی فناوری  

Participatory Monitoring & Evaluationپایش و ارزیابی مشارکتی  

 Participatory Plant Breedingبه نژادی زراعی مشارکتی  

Participatory Research Approachرویكرد تحقیقات مشارکتی  

Participatory GISسیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی 



سیاستگذاری باز سطوح مشارکت دست اندرکاران در 
(Open Policy)

حضورسیاستگذاریمجامعدرصرفامی توانندمختلفگروه های:خاممشارکت-1

.باشندشنوندهوداشته

حقوق،مورددرفعاالنهصورتبهمختلفگروه های:اطالعاتاشتراک گذاریبه-2

.می شوندآگاهخودرویپیشگزینه هایومسوولیت ها

وندکنتعاملسیاستگذارانباکهمی شوددادهاجازهذینفعگروه هایبه:مشورت-3

یریتصمیم گدرولیکنند؛مطرحنیزراخودهایدغدغهوپیشنهادحتییاوبازخورد

.ندارندنقشی

اما.می کنندکمکاولویت گذاریدرذینفعگروه های:اجماع سازیوهمكاری-4

.نیستندتصمیم گیرکماکان



طااعتصمیم گیری هادررایحقذینفع،گروه هایبه:تصمیم گیری-5

.می شود

هدیدسیاستگذارانبامساویسطحیدرذینفعگروه های:شراکت-6

.داشتخواهندیكسانیرایحقومی شوند

طااعذینفعگروه هایبهتماماًتصمیم گیریقدرت:قدرتتفویض-7

.کنندتصمیم گیریخودشانتامی شود

سیاستگذاری باز سطوح مشارکت دست اندرکاران در 
(Open Policy)



(CSOs)مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مدنی 
از عوامل مهم در توسعه و شكل دادن رویدادها در هر نهادهای مدنی 

.دهندکشوری هستند و می توانند حكومت و اقتصاد را تحت تاثیر قرار

ن دارای قلمرو مستقلی هستند که پر کننده خالء بینهادهای مدنی 
مستقل از. )هستند( بازار)خصوصی بخش و ( دولت)بخش حاکمیت 

(دولت و بازار

:سه ویژگی مهم نهادهای مدنی
داشتن + داشتن قلمرو متمایز از ارزش ها + فضای نهادی داشتن 

سازوکار نهادی

غیرانتفاعی بودن+ غیردولتی بودن + داوطلبانه بودن 



نهادهای مدنی انواع 
(Civil Society Organizations-CSOs)

CSOs include: 

• NGOs (Non-Governmental Organization)

• CBOs (Community Based Organizations) 

• Cooperatives 

• Associations

• Networks

• Women's and Youth Organisations

• Environmental, teaching, cultural 
organisations 

• Research and scientific organisations

• Independent foundations

• Religious associations and communities

• Among other…

نهادهای 
مدنی، 

غیروابسته
به حاکمیت

و 
غیرانتفاعی

هستند 



(CSOs)نقش کلی نهادهای مدنی

تغییربرایمطالبه•

پذیرآسیبهایگروهومحلیجوامعبسیج•

سیاستگذاریفرآینددرایشانفعالمشارکتجلب•

اقشارمالحظاتودغدغه هاانعكاس)خاصهایجمعیتصدایرساندن•

لینمسئوبه(شدهاجتماعیطردونشینحاشیهگروه هایوبرخوردارکمتر

یردرگتسهیلیامختلفسطوحدرایشانعالئقونیازهاکردنمنعكس•

محلیجوامعمستقیمنمودن

توسعهجهانیومحلیچالشهایخصوصدرآگاهیسطحافزایش•

توسعهچالشهایبهپاسخگوییجهتمناسباقداماتترویج•



همکاران یا رقبای آینده ی،سازمان های مردم نهاد
شرکتهای مهندسین مشاور؟

شرکتهایبرایخوبیهمكارانتوانندمی،نهادمردمسازمان های•

:باشندذیلهایحوزهدرمشاورمهندسین

رویكردهایسازیپیاده)اجتماعیمطالعاتبخشانجامدرهمكاری•

(PRAنظیرمشارکتی

نهادسازیوسازیظرفیتتسهیلگری،فرآیندهایدرهمكاری•

تشكل هایایجاددرمثال)بردارانبهرهمشارکتجلبواعتمادسازی•

(مراتعوجنگلهاازبرداریبهرههایتشكلیاوبرانآب

عمرانیهایپروژهاجرایدرمحلیجوامعهمكاریومشارکتجلب•



هر سه قوههمکاران مورد اعتماد ،سازمان های مردم نهاد

معموالکهکوچکهایپروژهطراحیومطالعهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

همكاریدولتباونمودهورودنداردجذابیتیمشاورمهندسینشرکتهایبرای

باشندداشته

عمرانیهایپروژهارزیابیوپایشزمینهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

.کنندفعالیت

هاستفادسوءواداریفسادبامقابلهزمینهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

.کنندهمكاریقضائیهقوهبااحتمالیهای

سمجلباقوانیناجرایحسنبرنظارتزمینهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

یپژوهشهامرکزبهمشاورهارایهوهمكاریهمچنین)کنندهمكاریاسالمیشورای

.(جدیدمقرراتوقوانینتدوینفرآینددرمجلس



منابع طبیعیمدیریت مشارکتی در( NGOs)نقش سازمان های مردم نهاد 

زااصولیبهره برداریوتوسعهاحیاء،اصالح،حفظ،هایطرحتدوینفرآینددرمشارکتوهمكاری-1

طبیعیمنابع

درهمفكرینیزوزیستمحیطوطبیعیمنابعچالشهایومشكالتومسائلشناختدرهمكاری-2

ذینفعانتحلیلومشارکتیرویكردهایازاستفادهباآنهاحلجهتمناسبراهكارهایتعیین

(Stakeholder Analysis & Engagement)

خدماتاهمیتونقشخصوصدر...وهااتحادیهوهاانجمنوسمن هااعضایتوجیهورسانیاطالع-3

ومعیشتبرتزیسمحیطوطبیعیمنابعغیرمستقیمومستقیمتاثیراتومراتعوجنگلهااکوسیستمی

محلیمردمسالمت

تضمینوهاپروژهوهاطرحمشارکتیارزیابیوپایشنظارت،برنامهاجرایوطراحیدرمشارکت-4

آنهااثربخشیوکارآییتداوم

نیازموردنهادیوساختاریاصالحاتتحققجهتگریمطالبهودولتیبخشهایباهمكاری-5

عمومیمعارفبهطبیعیمنابعفرهنگتبدیلوسازیفرهنگدرمشارکتوهمكاری-6



منابع طبیعیمدیریت مشارکتی در( NGOs)نقش سازمان های مردم نهاد 

سازی،حساسجهتتالشومحلیبردارانبهرهومحلیجوامعبیندرحضور-7

تعاونیهروحونفسبهاعتمادروحیهتقویتنگرش،تغییرانگیزه،ایجادسازی،اعتماد

لگریتسهیهایمهارتومشارکتیرویكردهایازاستفادهبا،مشارکتیوگروهیکارو

ایو(شدهفراموش)قدیمیوسنتیتشكل هایاحیایبهمحلیجامعهتشویق-8

هایلتشكسایروهادولتیباتعاملوارتباطبرقراریجهتمناسبهایتشكلایجاد

منطقهدرفعالخدماتیوتولیدی

ووریبهرهافزایشطریقازمحلیجامعهزندگیسطحارتقایوبهبودبهکمک-9

موادچرخهوارزشزنجیرهبهتوجه،(آنهافروشیخامجایبه)محصوالتفرآوری

نتامیو(طلبفرصتوسودجوافراد)دالالنحذفصنعتی،هایخوشهیاوتولیدی

یتظرفازاستفادهبا)محصوالتمستقیمعرضهبازاریابینیزوهانهادهمستقیم

(یروستایبیكارالتحصیالنفارغکارنیرویازاستفادهوشدهایجادهایتشكل



منابع طبیعیمدیریت مشارکتی در( NGOs)نقش سازمان های مردم نهاد 

ومردمصدایوپیاملانتقامذاکره،اساسی،قانوناصولمطابق-10

ذیربطغیردولتیودولتینهادهایازخویشحقوقگریمطالبه

وسازیشبكهطریقازمحلیهایتشكلتقویتجهتدرتالش-11

مكملوگروهیهایفعالیتانجام

Public)جامعهعمومیمنافعتامینجهتدرتالش-12 Benefits)

(مطلوبوشایستهحكمروایی)تدبیرنظامتحققتضمینو



انتظارات
، مرمسئولین ا، انتظار می رود که شرائط خاص کشوربا توجه به 

نند کتوجه نهادمردمهایتشكلنقش و اهمیت بیش از پیش، به 
هایحوزهدرآنهااز ظرفیت(NGOs)اعتماد به تشكلها ضمن و 

:  حسن استفاده را بنمایند( نظیر موارد ذیل)مختلف 
عموم مردم نسبت به آموزش، آگاهی بخشی و حساس سازی -1

زمیناصول و مبانی مدیریت پایدار سرزمین و کنترل تخریب سر
در ظرفیت سازی و توان افزاییو اعتمادسازی، جلب مشارکت -2

سطح جوامع و بهره برداران محلی
ریزیبرنامهوسیاستگذاریحوزهدرایمشاورهخدماتارایه-3
وخصوصیبخشودستگاه های اجرایی عملكردبرنظارت-4

ایداردستیابی به توسعه پگری جهت تحقق برنامه ها و مطالبه
تاصالح قوانین و مقرراو آسیب شناسی همكاری در فرآیند -5


