
  سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه
 

1 

  انه هماهنگيدبيرخ
 طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم سازمان

 94 آبان – چهارم ويرايش
Saeed.tahmasebian@yahoo.com 

  

  
  

   



  سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه
 

2 

  انه هماهنگيدبيرخ
 طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم سازمان

 94 آبان – چهارم ويرايش
Saeed.tahmasebian@yahoo.com 

  :مقدمه
همواره مورد تاكيد متوليان بخش  ،نهاد در فرايند توسعه پايدار و مديريت پايدار سرزمين هاي مردم موضوع همكاري و مشاركت سازمان      
اي كشور و نيز  هاي توسعه ، برنامه1404انداز كشور در افق  اساسي، سند چشم اسناد باالدستي همچون قانون. بوده استطبيعي   منابع
ضرورت مشاركت آحاد بر  زايي و تعديل اثرات خشكسالي، بياباناز جمله كنوانسيون مقابله با  يزيست محيط هاي  هاي كنوانسيون توصيه

دفتر " توسطها كه  رح ملي توانمندسازي جوامع محلي و تشكلط .اند طبيعي تاكيد نموده جوامع تحت تاثير براي مديريت پايدار منابع
باشد، ظرفيت مناسبي براي آموزش، حمايت و  ها، مراتع و آبخيزداري كشور در حال اجرا مي سازمان جنگل "هاي مردمي و مشاركتترويج 

 .فراهم نموده استرا اندركاران و ذينفعان بخش دولتي و غيردولتي  ارتقاء آگاهي كليه دست
ريزي، اجرا و  اري، برنامهدولتي نقش كليدي در سياستگذ و غيرهاي دولتي  عنوان رابطين و حلقه واسط بين بخش نهاد به هاي مردم سازمان

پايش و نظارت طرح فوق داشته و بعنوان شركاي اصلي سازمان درجهت دستيابي به اهداف تعريف شده طرح توانمندسازي جوامع محلي و 
هاي الزم براي  هاي ملي، استاني و محلي يكي از ضرورت در عين حال، نهادسازي از طريق ايجاد شبكه. شوند رفته ميها در نظر گ تشكل

اندركاران  طبيعي و بهبود تعامل دولت با اين بخش از دست نهاد تخصصي در بخش منابع هاي مردم هاي سازمان ارتقاء و هم افزايي فعاليت
طبيعي و  در مديريت منابع ساختارهاي كشورينهاد و ايجاد  هاي مردم بخشي به فعاليت سازمان امموضوع تالش براي انسج .باشد مي

تواند در مقطع كنوني بكار گرفته  ها مي هاي حاصل از اين تالش آموخته مديريت پايدار سرزمين مسبوق به سابقه بوده و تجارب و درس
  .شود

هاي  از نمايندگان جمعي از سازمانها، مراتع و آبخيزداري كشور  سازمان جنگل ي مردميدفتر ترويج و مشاركتهابر اين اساس به پيشنهاد 
نهاد  هاي مردم ، موضوع همكاري و هماهنگي سازمان1392 آبان 6انديشي در  نهاد فعال و اثرگذار دعوت بعمل آمد تا در يك جلسه هم مردم

دبيرخانه "در نتيجه اين جلسه، تشكيل يك . بحث و تبادل نظر قرار دهند ها را مورد در فرايند طرح توانمندسازي جوامع محلي و تشكل
متعدد با طي جلسات . در دستور كار قرار گرفت كشوريو فعال با گستره تخصصي  "طبيعي منابع نهاد هاي مردم هماهنگي سازمان

در نشست  گرديد وتهيه  1392ماه  ديكارگاه آموزشي در  2 با برگزاري راهبردبرنامه نقشه راه و  نويس اوليه يك ، پيشهاي كشوري سمن
، لزوم ايجاد دبيرخانه و ها، مراتع و آبخيزداري كشور ها و با حضور رياست سازمان جنگل ادارت آموزش و ترويج استان روسايسراسري 

اندازي  موضوع راه ،نهاد از سراسر كشور سازمان مردم 90حضور نمايندگان  سپس در نشستي ملي با ارايه ونويس اوليه راهبرد آن  پيش
  )ها، مراتع و آبخيزداري كشور هاي سازمان جنگل سالن همايش - 1392اسفند  19(. دبيرخانه مطرح و به بحث گذاشته شد

جناب آقاي و تاكيدات  "ها، مراتع و آبخيزداري كشور هاي مردمي سازمان جنگل با حمايت دفتر ترويج و مشاركت "درگام بعدي
دبيرخانه در دستور كار فعاليت رسمي و پايدار ، موضوع 28/10/1393در يك جلسه حضوري مورخ  رياست محترم سازمانمهندس جاللي 

كالرآباد با حضور مسئولين دفتر ترويج و  در مركز آموزش مهندس ساعي 1393ل ماه سا سپس كارگاهي آموزش در بهمن. قرار گرفت
ها و بازبيني  نتايج ، گفتگورو حاصل  و جمعي از تسهيلگران حوزه منابع طبيعي برگزار شد كه سند پيش زمانسا هاي مردمي مشاركت

  . باشد اين كارگاه ميدر راهبرد اوليه 
، مراتع و آبخيزداري هاي مردمي سازمان جنگلها مديركل دفتر ترويج و مشاركت"في مابين  1393در آذرماه  مشترك همچنين نشستي

هاي تخصصي  زيست و مسئول دبيرخانه هماهنگي سمن هاي مردمي سازمان حفاظت محيط مديركل دفتر آموزش و مشاركت كشور،
هاي مردمي و همسوسازي فعاليت  هاي مرتبط با تشكل برگزار شد كه همكاري مشترك بين دو دفتر فوق در ماموريت "طبيعي كشور منابع

  .ها از توافقات حاصل شده در اين جلسه بود زيستي استان محيططبيعي و  هاي منابع دبيرخانه با شبكه سمن
ها، مراتع و آبخيزداري كشور مبني بر  ها منجر به صدور ابالغي رسمي از سوي رياست محترم سازمان جنگل ها و فعاليت برايند تمامي تالش

باشماره  27/12/1393اين نامه در تاريخ . گرديدطبيعي  نهاد تخصصي منابع هاي مردم هاي استاني سازمان حمايت در ايجاد دبيرخانه
هاي  هاي سازمان در نشست سراسري نمايندگان شبكه .ها ابالغ شد طبيعي و آبخيزداري استان به تمامي ادارات كل منابع 44921/1/93
زيست در استان گلستان  محيطكه به ميزباني سازمان حفاظت  29/2/1394هاي كشور مورخ  زيستي استان طبيعي و محيط نهاد منابع مردم

ها، مراتع و آبخيزداري كشور توسط قائم مقام سازمان و  ها با سازمان جنگل برگزار شد، موضوع فعاليت دبيرخانه و نحوه مشاركت تشكل
  .هاي مردمي سازمان تبيين و تشريح گرديد مديركل دفتر ترويج و مشاركت

هماهنگي د فوق و نيز، دستور و تاكيدات رياست محترم سازمان، فعاليت پايدار دبيرخانه پس از برگزاري جلسات متعدد و با عنايت به موار
    .استاني در دستور كار قرار گرفت تخصصي هاي اندازي دبيرخانه و راه ستادي



  سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه
 

3 

  انه هماهنگيدبيرخ
 طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم سازمان

 94 آبان – چهارم ويرايش
Saeed.tahmasebian@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

   



  سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه
 

4 

  انه هماهنگيدبيرخ
 طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم سازمان

 94 آبان – چهارم ويرايش
Saeed.tahmasebian@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه
 

5 

  انه هماهنگيدبيرخ
 طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم سازمان

 94 آبان – چهارم ويرايش
Saeed.tahmasebian@yahoo.com 

  
  :دبيرخانه معرفي

 وها  يك كانال ارتباطي، به شناسايي تشكل عنوان به "طبيعي نهاد تخصصي منابع هاي مردم دبيرخانه هماهنگي سازمان"
با  ها اين سازمانسازي  در جهت توانمندسازي و ظرفيتبعدي گام  دركند و  ميكمك طبيعي  مرتبط با حوزه منابع ملي و استانيهاي  سازمان

و  دفتر ترويج مكاريدبيرخانه با ه. رود ميپيش  بهها  تشكلطبيعي در جوامع محلي و  هدف تقويت فرهنگ عمومي حفاظت منابع
سند جامع ارزيابي ها،  طي يك فرايند با همكاري اين دبيرخانه استاني، تخصصي هاي پس از تشكيل دبيرخانهسازمان  هاي مردمي مشاركت

اين كند كه حاصل تهيه  تهيه ميهاي علمي  روش و با بهره گيري آن استان با توجه به شرايط خاصرو هر استان را  وضعيت موجود و پيش
  .باشد ها، اقدامات اجرايي و مشاركتي مي سند، تعريف پروژه

ها، تهديدات و  ها، فرصت ها، توانايي ظرفيتو سپس شناسايي هاي ارزشيابي و بازنگري  ، روشاجرايي ها، اقدامات راهبردها، اهداف، اولويت
هاي  و به اين ترتيب، به تشكل گرديدهترسيم ن سند در ايطبيعي  برداري و احياي منابع ها در راه حفاظت، بهره موانع موجود تشكل

در يك رابطه  ها، مراتع و آبخيزداري كشور است هاي سازمان جنگل ها و برنامه كند كه مطابق با آنچه كه اولويت مينهاد نيز كمك  مردم
و فعال و قانوني مرتبط نهاد  ردمهاي م دبيرخانه بستر مناسبي را براي همكاري بين خود سازمان. همسو شوند ساختاري و قانونمند

طبيعي فعاليت  ها را كه به طور تخصصي در زمينه حفاظت، توسعه و احياي منابع از تشكل تشكيالت منسجميك ايجاد سازي براي  زمينه
  .كند ها كمك مي كه خود به پايداري فعاليت هكنند، فراهم آورد مي

. ايفا كندمهمي را در فرآيند اعتمادسازي و اعتمادافزايي ميان بخش دولتي و غيردولتي  نقشتواند  عالوه بر تهيه اين سند، دبيرخانه مي
ها اطالعات بيشتري در  در عين حال الزم است كه تشكل. همين دليل بايد شفافيت الزم به وجود آيد تا اين اعتماد بتدريج تقويت گردد به

 و متقابالًمشاركت مردم داشته باشند  جلببراي  و رويكرد آن يزداري كشورها، مراتع و آبخ جنگلو اختيارات سازمان  خصوص مأموريت
  .در اين حوزه داشته باشدها  تشكل ظرفيت و توانمنديتري از  بايد تصوير روشنسازمان نيز 

راتع و جنگلها، مها انجام شده و سازمان  همچنين يكي از نقاط قوت و پايداري دبيرخانه، مديريت آن است كه توسط خود تشكل
  .نمايد كننده و ذينفع عمل مي نقش حمايت كشور در آبخيزداري

   :مستندات قانوني
طبيعي به  هاي مرتبط با حفاظت و صيانت از منابع و سپردن فعاليت هاي غيردولتي حمايت از تشكل ،ستادياستاني و  گيري دبيرخانه شكل
 : قانوني زير است مستند به مواردها،  تشكل

 1394 ماه آبان 26 خيار؛ ت ياساس قانون 110 اصل 1 بند ياجرا راستا در ستيز طيمح يكل يها استيس ابالغ -
  1404سند چشم اندازه در افق  -
  سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي -
  ؛قانون اساسي 44اصل  -
  زيست ي بر عمومي بودن وظيفه حفاظت از محيطنبنون اساسي جمهوري اسالمي ايران ماصل پنجاهم قا -
 مطابق با اصل قانوني( 1384/  5/  8ه مورخ  31282ت /  27862هاي مردم نهاد مصوب هيأت محترم دولت به شماره  اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانمه آيين نا -

  ؛)هاي دولت طبق اصل صد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ها و بخشنامه نامه بودن آيين
 مجلس شوراي اسالمي؛ 1389تيرماه  23مصوب  و منابع طبيعيوري بخش كشاورزي  قانون افزايش بهره -

 ؛جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور رياست وقت سازمان 23/7/91مورخ  40967/1/91ها موضوع نامه شماره  ابالغيه دستورالعمل توانمندسازي جوامع محلي و تشكل -
و مشاركت  ها، مراتع و آبخيزداري كشور در زمينه فعاليت  جنگل  رياست محترم سازمان اعم از رياست محترم جمهور، محترم ئولينهاي مس تاكيدات و سخنراني -

 ها؛ ها به اين سازمان گري نهاد و واگذاري تصدي مردم  هاي سازمان
  سازماني و شرح وظايف واحدهايبا موضوع ابالغ ساختار  22/3/1392مورخ  4944/92/212مصوبه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره  -

 .ها، مراتع و آبخيزداري كشور ستادي سازمان جنگل
رياست  27/12/1393مورخ  44921/1/93موضوع نامه شماره  طبيعي نهاد تخصصي منابع هاي مردم هاي استاني سازمان اندازي و ايجاد دبيرخانه راهابالغيه  -

    .ها، مراتع و آبخيزداري كشور سازمان جنگلمحترم 



  سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه
 

6 

  انه هماهنگيدبيرخ
 طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم سازمان

 94 آبان – چهارم ويرايش
Saeed.tahmasebian@yahoo.com 

  
  چشم انداز، بيانيه مأموريت و منشور اخالقي دبيرخانه: كليات برنامه

  :انداز دبيرخانه چشم
نويس اوليه  پيش. صورت گرفت هاي غيردولتي انداز دبيرخانه به صورت مشاركتي و با حضور نمايندگان تعدادي از انجمن چشمتدوين 
  .انداز زير تهيه گرديد هاي مختلف، چشم شد و با در نظر گرفتن نظرات گروه نهاد ارسال هاي مردم انداز براي گروه ديگري از انجمن چشم

نفعان از جمله  كنيم كه مديريت پايدار سرزمين از طريق مشاركت مؤثر و كارآمد و هم افزايي همه ذي در كشوري زندگي مي
برداري، توسعه و احياي  حفاظت، بهرههاي مردم نهاد، اجتماعات محلي و بخش خصوصي محقق شده و در  هاي دولتي، سازمان بخش

  . مند هستند كنند و از رفاه بهره منابع طبيعي كشور مردماني آگاه، توانمند و مسئول مشاركت مي
تواند  نفعان مي انداز، موضوع مديريت پايدار سرزمين، موضوعي است كليدي و اين مديريت فقط با مديريت مشاركتي همه ذي در اين چشم
كه در انتهاي سند، تعاريف لحاظ شده  است داراي معاني گوناگوني باشندهاي به كار رفته ممكن  انداز فوق، برخي واژه چشمدر  .محقق شود

  .است
  

  :بيانيه ماموريت
، تعامل مسئوالنهشفافيت عملكرد و با رويكرد پايبندي به اصول عدالت، هستيم كه با و فعال نهاد عالقمند  هاي مردم سازماناز ما گروهي 

از ، طبيعي و جلوگيري از تخريب سرزمين هاي ملي و منابع سرمايه ارتقاي موثرو حفظ ها، براي  فعاليت بخشي انسجام وي يافزا همايجاد 
و دانش بومي در  تخصصيهاي  كارگيري روش افزايي و با به و توان توانمندسازي ربطان، ذينفعان و ذيمشاركت تسهيل فرآيند طريق 

  .كنيم تالش مي طبيعي داري پايدار از منابعبر حفاظت و بهره

  
 :منشور اخالقي دبيرخانه

 .خداوند را در همه حاالت ناظر بر افكار و اعمال خويش بدانيم .1
 . ها در چارچوب قوانين جمهوري اسالمي ايران صورت گيرد كليه فعاليت .2

پذير است و انسان به واسطه داشتن عقل  نها در بستر منابع طبيعي امكانآرفاه  وسالمت و باور داشته باشيم كه رفع نيازهاي اساسي موجودات زنده  .3
 .ن را حفظ كندآموظف است 

برخوردار را پيوسته در  در نظر داشته باشيم، بويژه موضوع مشاركت زنان و افراد محروم و غيررا در حاشيه هاي  ها همواره گروه ريزي در برنامه .4
 .دستور كار قرار دهيم

 ،فرديايم، به همه ايران فكر كنيم؛ توان خود را براي همه سرزمين ايران به كار بگيريم و منافع ملي را بر تعلقات  كجا متولد شدهجدا از اينكه  .5
 .ترجيح دهيمو سياسي اي  منطقه

 .ترويج كنيم نهاد هاي مردم سازمانانديشي را در  همواره همدلي و روحيه مثبت .6
 .ها قرار دهيم گيري ها و تصميم سازي ها، تصميمگفت و شنود گروهي را سرلوحه همه كار .7
 .كارها را به صورت گروهي و به دور از انحصار طلبي انجام دهيم .8
 .استقالل دبيرخانه از بخش دولتي همواره حفظ گردد .9

 .آوري را تمرين كنيم و نظرات مخالف را بشنويم ظرفيت تحمل را افزايش دهيم، تاب .10
 .شمار آوريم و در صورت بروز اختالف، اصل بر اقناع باشدتنوع و تفاوت را يك سرمايه به  .11
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  چهارچوب منطقي فعاليت دبيرخانه
  )استاني -  درسطح ستادي(

  تسهيلگر  اجراءكننده  راهبرد  هدف معين

1 
اندازي دبيرخانه  راه

هماهنگي ستادي و 
 - تبيين جايگاه حقوقي

  معنوي 

 اندازي دبيرخانه هماهنگي ستادي راه 

  تبيين جايگاه دبيرخانه و ارتقاء جايگاه آن و تعامل منطقي با ذينفعان و
ها، مراتع و  سازمان جنگل - نهاد تخصصي هاي مردم سازمان(ربطان  ذي

  ؛)نهادهاي مرتبط - آبخيزداري كشور

هاي  سازمان
نهاد تخصصي   مردم

  طبيعي حوزه منابع

ها، مراتع و  سازمان جنگل
با  آبخيزداري كشور

مسئوليت دفتر ترويج و 
  هاي مردمي مشاركت

2 
تدوين راهبرد كالن 

  دبيرخانه

 ها، مراتع  هاي تسهيلگري با حضور نمايندگان سازمان جنگل برگزاري كارگاه
 نهاد و تهيه راهبرد هاي مردم آبخيزداري كشور و سازمان و

 هاي مدون در راهبرد بازنگري  

  دبيرخانه 
  ستادي

هاي  دفتر ترويج و مشاركت
  مردمي سازمان

3 
تهيه سند جامع 

ها و  ها، ظرفيت اولويت
هاي سازمان  پتانسيل
ها، مراتع و  جنگل

آبخيزداري كشور در 
هاي  مشاركت با سازمان

  نهاد مردم

 هاي  ها در حوزه مشاركت پايدار با سازمان هاي سازمان جنگل تبيين اولويت
  .نهاد و تهيه راهبرد مردم

 و امورات قابل واگذاري در سازمان   ها، امور تصديگري شناسايي ظرفيت
  .ها ها، مراتع و آبخيزداري كشور به تشكل جنگل

  هاي مردمي سازمان دفتر ترويج و مشاركت -
  دبيرخانه ستادي -

4  
ايجاد يك نظام و 
 –ساختار تشكيالتي

ارتباطي براي دبيرخانه 
در سطح ستادي و 

  استاني؛

 ها، مراتع و  همكاري در خصوص تجهيز دبيرخانه توسط سازمان جنگل
  هاي مردمي سازمان دفتر ترويج و مشاركت  آبخيزداري كشور؛

 هاي ايجاد يك سامانه ارتباطي مناسب در سطح كشور براي شناسايي تشكل 
  .هاي تخصصي استاني طبيعي و عضويت در دبيرخانه تخصصي حوزه منابع

  دبيرخانه 
  ستادي

هاي  دفتر ترويج و مشاركت
  مردمي سازمان

 گيري  ها براي حمايت از شكل ها به استان ابالغ راهبرد و دستورالعمل
  هاي مردمي سازمان ترويج و مشاركتدفتر   .هاي تخصصي كل از دبيرخانه و حمايت ادارات هاي تخصصي استاني دبيرخانه

5  
  

اندازي  راه
 تخصصي هاي دبيرخانه

استاني و تدوين برنامه 
جامع ارزيابي و 

  سنجي استاني ظرفيت

 ها تا  و در ساير استان 1394استان در سال  15حداقل در   اندازي دبيرخانه راه
  95پايان سال 

  دبيرخانه 
  ستادي

هاي  دفتر ترويج و مشاركت
طبيعي  كل منابع ايجاد ارتباط منطقي بين دبيرخانه تخصصي استاني و اداره   سازمانمردمي 

  .استان

دبيرخانه تخصصي  -
 استاني

  دبيرخانه ستادي -

 هاي آموزشي تهيه سند جامع ارزيابي وضعيت موجود و  برگزاري كارگاه
  .طبيعي توسط دبيرخانه استاني هاي منابع اولويت

دبيرخانه تخصصي 
  استاني

  ستادي دبيرخانه  -
ترويج  اداره آموزش و -

  كل استان اداره

 دبيرخانه تخصصي   .ها نهاد در استان هاي مردم هاي تشكل ها و توانايي شناسايي، ارزيابي ظرفيت
  استاني

ترويج  اداره آموزش و
  كل استان اداره

 دبيرخانه تخصصي   .هاي استان نيازسنجي آموزشي و علمي تشكل
  استاني

ترويج  و اداره آموزش
  كل استان اداره
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  چهارچوب منطقي فعاليت دبيرخانه

  )استاني -  درسطح ستادي(

  تسهيلگر  اجراءكننده  راهبرد  هدف معين

6  
  

افزايي تخصصي  توان
نهاد  هاي مردم سازمان

  طبيعي حوزه منابع

 نهاد در حوزه  هاي مردم هاي مشاركتي تشكل افزايي و ارتقا ظرفيت توان
  .هاي بحراني به لحاظ تخريب منابع طبيعي بويژه در استانطبيعي،  منابع

دبيرخانه تخصصي  -
  استاني

دفتر ترويج و  -
هاي مردمي  مشاركت
 سازمان

 اداره آموزش و  -
  كل استان ادارهترويج 

  دبيرخانه ستادي -

 استاني - هاي آموزشي تخصصي در سطح ملي ها و دوره برگزاري كارگاه.  
  دبيرخانه ستادي -
 دبيرخانه تخصصي -

  استاني

دفتر ترويج و  -
هاي مردمي  مشاركت
  سازمان 

ترويج  اداره آموزش و -
  كل استان اداره

 منظور  طبيعي به ايجاد پايگاه اطالعات داده و مديريت دانش در حوزه منابع
  دبيرخانه ستادي  .هاي ذيربط ارتقاء سطح دانش تشكل

دفتر ترويج و 
هاي مردمي  مشاركت

  سازمان

  هايي كه ظرفيت ورود به عرصه  بخشي به تشكل تحركتالش براي
  .طبيعي را دارند منابع

دبيرخانه تخصصي  -
 استاني

  دبيرخانه ستادي -

دفتر ترويج و  -
هاي مردمي  مشاركت
  سازمان 

ترويج  اداره آموزش و -
  كل استان اداره

7  
  

تبيين جايگاه عملياتي 
دبيرخانه در پيشبرد 
مديريت پايدار منابع 

  آن؛طبيعي و تثبيت 

 هاي مشترك در راستاي  محلي و انجام فعاليت -اي هاي منطقه تعريف پروژه
دار با حمايت  هاي اولويت برداري و احياي منابع طبيعي در عرصه حفاظت، بهره

  .ها، مراتع و آبخيزداري كشور دبيرخانه ستادي و سازمان جنگل

 دبيرخانه تخصصي
  استاني

دفتر ترويج و  -
هاي مردمي  مشاركت
  سازمان

ترويج  اداره آموزش و -
 كل استان اداره

  دبيرخانه ستادي -

  ريزي و  در فرايندهاي برنامه) استاني- ستادي(حضور دبيرخانه
مرتبط با (ها، مراتع و آبخيزداري كشور  هاي سازمان جنگل سياستگزاري

  )نهاد هاي مردم سازمان

  دبيرخانه ستادي -
 دبيرخانه تخصصي -

  استاني

دفتر ترويج و  -
هاي مردمي  مشاركت
  سازمان 

ترويج  اداره آموزش و -
 كل استان  اداره

 ها  مستندسازي بهترين تجربه)Best Practices(  به منظور افزايش دسترسي
  استان هدف،  15هاي موفق بويژه در  ها به تجربه تشكل

  دبيرخانه ستادي -
دبيرخانه تخصصي  -

  استاني

دفتر ترويج و 
هاي مردمي  مشاركت

  سازمان

  طبيعي  هاي موجود در زمينه حفاظت، توسعه و احياي منابع تجربهتبادل
  )ملي - استاني(

  دبيرخانه ستادي -
 دبيرخانه تخصصي -

  استاني

دفتر ترويج و  -
هاي مردمي  مشاركت
  سازمان 

ترويج  اداره آموزش و -
 كل استان اداره

 هاي  بازنگري و انجام اقدامات اصالحي در راهبردها و فعاليت - پايش مشاركتي
  .دبيرخانه

  دبيرخانه ستادي -
 دبيرخانه تخصصي -

   استاني

دفتر ترويج و 
هاي مردمي  مشاركت

  سازمان
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  ساختار تشكيالتي
  

  :هاي تخصصي استاني دبيرخانه
در زمينه  فعاليت تخصصيكه تمايل به استان  زيست طبيعي و محيط منابع حوزهفعال و قانوني  نهاد هاي مردم استاني از سازمان  دبيرخانه

  .گردد طبيعي را دارند تشكيل مي حفاظت و صيانت از منابع
، اي تخصصي و دبيرخانه "استان طبيعي زيست و منابع نهاد محيط هاي مردم شبكه سازمان"توانند در ساختار  ميهاي استاني   دبيرخانه

  .فعاليت نمايند وابسته به اين شبكه
رابط يا . گردد سال انتخاب مي 1هاي عضو دبيرخانه تخصصي به مدت  كننده بوده كه از بين تشكل اين دبيرخانه داراي يك رابط يا هماهنگ

 فعاليت مجوز رسمي دارايزيست و  محيط - طبيعي در حوزه حفاظت از منابع فعالكننده دبيرخانه استان بايد خود داراي تشكلي  هماهنگ
  .باشد ركشو استانداري يا وزارتاز 

  .هاي مصوب دبيرخانه را برعهده دارد كننده، وظيفه انجام و اجرايي نمودن شرح فعاليت رابط يا هماهنگ
  

  :كننده نحوه انتخاب رابط يا هماهنگ
 انتخابات در بين اعضاء دبيرخانه؛  
 توافق بين اعضاء دبيرخانه براي انتخاب و معرفي يك شخص داراي صالحيت؛  
 كننده براي دبيرخانه تخصصي رابط و هماهنگمديره شبكه استان براي معرفي يك  تصميم هيئت. 

 

  :ها در دبيرخانه تخصصي استاني شرايط عضويت سمن
 داراي مجوز فعاليت از نهادهاي ذيربط مانند وزارت كشور يا ثبت در (نهاد  عنوان يك سازمان مردم دارا بودن شخصيت حقوقي به

 ؛)سال فعاليت 1غيردولتي و غيرتجاري باسابقه حداقل  عنوان يك موسسه  ها و موسسات غيرتجاري به سازمان ثبت شركت
 فعاليت در چهارچوب قوانين جمهوري اسالمي ايران؛ 

 يست باشد ز طبيعي و محيط هاي اصلي درج شده در اساسنامه سمن، حفظ منابع يكي از اهداف و فعاليت. 
 يا تمايل به فعاليت در اين حوزه )حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از آن( طبيعي فعال در حوزه منابع. 

 

  :وظايف دبيرخانه  تخصصي استاني
 حضور اعضاء؛ دبيرخانه تخصصي استان با اريزسياستگريزي و  هاي برنامه برگزاري نشست  
 هاي عضو؛ افزايي تشكل هاي آموزشي تخصصي در حوزه توان ها و دوره برگزاري كارگاه 

  استان؛و آبخيزداري طبيعي  كل منابع و اداره ستاديدبيرخانه  مشاركتتدوين برنامه جامع ارزيابي و ظرفيت سنجي استاني با 

 طبيعي استان؛ هاي حوزه منابع هاي عضو در فعاليت رساني و جلب مشاركت تشكل اطالع  
 استان؛ و آبخيزداري طبيعي كل منابع اداره باالخصهاي ذينفع  تعامل منطقي با سازمان  
  ؛طبيعي منابعاحياي  و حفاظتدر جلب مشاركت مردمي و جوامع محلي  
 طبيعي؛ هاي ذينفع استاني در حوزه حفاظت و صيانت از منابع گيري به سازمان ريزي و تصميم هاي برنامه مشاوره در حوزه 

 الزم؛ مشورتطبيعي استان و ارائه  منابع احيايهاي درگير در حوزه حفاظت و  سازمان باني و رصد ديده  
 قابل واگذاري به سازمانهاي مردم نهاد( طبيعي؛ منابع حيايا .حفظ  هاي اجرايي مرتبط با حوزه ها و پروژه تعريف فعاليت( 
 كل   و اداره هماهنگي ستاديدبيرخانه  - اعضاء دبيرخانه استاني: االنه بهس -فصلي -مستندسازي و ارائه گزارش فعاليت ماهانه

 .استانو آبخيزداري طبيعي  منابع
  

و  طبيعي كل منابع  و با حمايت و تسهيلگري اداره ستاديد تهيه شده در دبيرخانه استاني طبق راهبر تخصصي هاي دبيرخانه  فعاليت
    .باشد ها بر عهده دبيرخانه ستادي مي و ارزيابي فعاليت مشاركتي پايش .شود انجام مياستان  آبخيزداري
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  :دبيرخانه هماهنگي ستادي

ريزي  پشتيباني، برنامه ،هماهنگيدر سطح ستادي براي  "طبيعي كشور نهاد تخصصي منابع هاي مردم دبيرخانه هماهنگي سازمان"
  هاي مردمي سازمان دفتر ترويج و مشاركتباحمايت  ،هاي استاني هاي ذينفع و دبيرخانه ها در سطح سازمان مشاركتي و تسهيلگري فعاليت

  .گردد تشكيل مي ها، مراتع و آبخيزداري كشور جنگل
. هاي مصوب دبيرخانه را برعهده دارد باشد كه وظيفه انجام و اجرايي نمودن شرح فعاليت كننده ستادي مي دبيرخانه داراي يك هماهنگ

زيست و داراي مجوز رسمي از  محيططبيعي و  منابع يو احياهاي فعال حوزه حفاظت  كننده اين دبيرخانه بايد فردي از تشكل هماهنگ
  .وزارت كشور در سطح ملي باشد

كننده ستادي از طريق اجماع  ، هماهنگ ها، مراتع و آبخيزداري كشور جنگلباتوجه به اهميت تعامالت و ارتباط دبيرخانه ستادي با سازمان 
  .گردد انتخاب مي مذكور سازمان هاي مردمي دفتر ترويج و مشاركتهاي تخصصي استاني و با تاييد  اعضاء دبيرخانه

  
  :وظايف دبيرخانه هماهنگي در سطح ستادي

 ؛و استاني كشوريها براي فعاليت دبيرخانه در سطوح  ، و دستورالعملكالن تهيه راهبرد 
 هاي دبيرخانه؛ فعاليت ها، مراتع و آبخيزداري كشور براي گيري و اجرايي با مجموعه سازمان جنگل تصميم ،ريزي تعامل و ارتباط در حوزه برنامه  
  استان؛ و آبخيزداري طبيعي هاي استاني و ادارات كل منابع با همكاري دبيرخانهتدوين برنامه جامع ارزيابي و ظرفيت سنجي استاني  
 استاني؛و  كشوريهاي  و نشست آموزشي يها كارگاه و ها تخصصي در قالب دوره افزايي توان و سازي هاي ظرفيت ريزي و اجراء برنامه برنامه  
  ؛كشوريدر سطح و ذيربط هاي ذينفع  تعامالت و مذاكرات با سازمانانجام  
 ها؛ در استانو دبيرخانه ها  براي فعاليت تشكل  تسهيلگري و ايجاد ظرفيت  
 ؛در سطح كشورها و انتقال تجربيات  رساني، تسهيل ارتباطات دبيرخانه ايجاد ساختارهاي اطالع  
  ؛مليهاي استاني در سطح  دبيرخانه  برگزاري نشستهماهنگي و 
 هاي استاني؛ هاي اجرايي در دبيرخانه تسهيلگري در تدوين و اجراء پروژه 

 هاي فعال در سطح كشور؛ هاي استاني و معرفي دبيرخانه پايش و ارزيابي مشاركتي دبيرخانه، نظارت 

 ها، مراتع و  جنگل  هاي مردمي سازمان دفتر ترويج و مشاركتهاي استاني و  دبيرخانهساالنه به  و مستندسازي و ارائه گزارش فعاليت فصلي
  .آبخيزداري كشور

  

  :ها، مراتع و آبخيزداري كشور جنگل  هاي مردمي سازمان دفتر ترويج و مشاركت

شرح وظايف و ساختار  3و  2بند ( ها، مراتع و آبخيزداري كشور جنگل  هاي مردمي سازمان مشاركتباتوجه به شرح وظايف مصوب دفتر ترويج و 
 )22/3/1392مورخ  4944/92/212مصوبه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به شماره  -ها، مراتع و آبخيزداري كشور  سازماني سازمان جنگل

  :دبيرخانه وظايف ذيل را بر عهده دارد، در ارتباط با در اين سازمان امر مشاركت پيگيري عنوان نماينده رسمي سازمان و متولي اين دفتر به

  هاي دبيرخانه؛ فعاليت ريزي  و برنامه اريزسياستگامر مشاركت در 

 ؛استانيهاي  دبيرخانهو  ستادي  فعاليت دبيرخانه سازماني جهت تسهيلگري و بسترسازي  
  ؛ها، مراتع و آبخيزداري كشور هاي سازمان جنگل ماموريتتالش براي نهادينه نمودن جايگاه دبيرخانه در سازمان و مشاركت پايدار دبيرخانه در  
  ؛هاي مردم نهاد سازمانهاي قابل واگذاري سازمان به  گري تصدي احصاءتالش براي 
 افزايي تخصصي دبيرخانه؛ هاي آموزشي و توان پشتيباني و حمايت از برنامه  
  ؛در سطح كشور ابالغي دبيرخانه هاي اجرايي شدن راهبردهاي كالن و دستورالعملحمايت و پشتيباني از  
 هاي استاني؛ ها در زمينه همكاري و مشاركت با دبيرخانه استان و آبخيزداري طبيعي كل منابع ادارات هماهنگي با 

 استاني تخصصي هاي از دبيرخانه دبيرخانه ستادي يارزيابي مشاركت پايش و ،نتايج نظارت اخذ گزارش.  
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 تعريف واژه ها و اصطالحات

  :)ustainabilityS(پايداري
وابسته به دولت  دائماًاي  چنانچه دبيرخانه چه از نظر مالي و چه از نظر اعتبار حرفه كردههمواره استقالل خود را از هر لحاظ حفظ دبيرخانه 

اي مستقل  حال آنكه دبيرخانه بايد با اصولي مشخص و رويه ؛ها ماهيت خود را تغيير دهد باشد، مدام مجبور است به تناسب سياست
از سوي ديگر اگر . هاي مختلف باشد كننده ارتباطات بين انجمن مسيري را كه با مشاركت اعضاي آن تعيين شده است، طي كند و تسهيل

 ساختارگيري يك  باطات برقرار شده، به شكلاي نقش ايفا كند كه برآيند ارت دبيرخانه در فرايند تكامل يك ساز و كار غيردولتي به گونه
  .توانيم اطمينان حاصل كنيم كه پايداري دبيرخانه تضمين شده است بيانجامد، آنگاه ميارتباطي، منطقي و منسجم 

  :)Impact(اثرگذاري 
اثرگذاري كلي دانست كه  توان اين اثرگذاري را در درجه اول يك نوع مي. تواند اثرگذار باشد هاي مختلف مي يك دبيرخانه از جنبه

اين جنبه از اثرگذاري دبيرخانه حتي ممكن است ماحصل . گذارد به آن تأثير مي دبيرخانه بر قشر وسيعي از جامعه و موضوعات مبتال
عي هايي كه در جهت مديريت منابع طبي ريزي خاص و از قبل طراحي شده دبيرخانه نباشد اما ماهيت وجودي دبيرخانه و فعاليت برنامه

هاي مختلف دولتي و  تواند بين بخش از سوي ديگر دبيرخانه مي. دهد، ممكن است به طور كلي بر جامعه تأثير گذار باشد كشور انجام مي
اي ه هاي مرتبط با منابع طبيعي طراحي مشخص دارد و فعاليت يرخانه براي اثرگذاري بر اين بخشدر اين مفهوم دب. غيردولتي اثرگذار باشد

همچنين اثرگذاري . باشد ها تشكلساير زي و تقويت سا اثرگذاري دبيرخانه در اين سطح بايد معطوف بر ظرفيت. دهد نيز انجام ميخاصي را 
مركز كشور نيست بلكه دبيرخانه بايد تالش كند  هاي تشكلطبيعي تنها معطوف بر  بخشي دبيرخانه بر ذينفعان مرتبط با موضوع منابع بين
موجب تقويت آنها شود و تالش كند كه . نيز تأثير بپذيرد يا بر آنها تأثير بگذارد ها تشكلمرتبط شده و از اين  ها استان هاي تشكل كه با

  .را به اطالعات و منابع افزايش دهداستاني  هاي تشكلدسترسي 

  ):eportingR(دهي  نظام گزارش
كند كه  طبيعي ارائه مي گرفته در راستاي مديريت و حفاظت از منابعهاي صورت  يك گزارش ساالنه در زمينه فعاليت دبيرخانه معموالً

اين گزارش پس از يك ارزشيابي ساالنه . هاي مرتبط خواهند بود هاي عضو و همچنين سازمان مخاطبين اين گزارش اعضاي دبيرخانه، انجمن
هاي موردي در خصوص برخي از  نتشار گزارشدر عين حال دبيرخانه ممكن است در طول سال اقدام به تهيه و ا. منتشر خواهد شد

ها بايد به دست كساني كه موضوعات مطروحه در گزارش مرتبط هستند، رسيده  در اين صورت اين گزارش. هاي انجام شده نيز نمايد فعاليت
در اين قبيل . مردم منتشر نمايد گاهي هم دبيرخانه ممكن است گزارشي براي عموم. اظهار نظر قرار گيرد و توسط آنها مورد مطالعه و احياناً

  .گردد هاي آتي ارائه مي هاي انجام شده يا برنامه اطالعات كلي و رئوس برنامه ها معموالً  گزارش

  :نيازهاي فعاليت منطقي دبيرخانه پيش
گام بعدي تبيين جايگاه باشد و در  ها مي هاي كشور توسط خود تشكل آن در بين تشكلتبيين جايگاه  ،دبيرخانهنياز كليدي فعاليت  پيش

اعم از ( 1393تا پايان سال  1392هاي انجام شده از آذرماه سال  ها، مراتع و آبخيزداري كشور است كه مجموعه فعاليت آن در سازمان جنگل

ها و سازمان  در سطح تشكلجايگاه دبيرخانه را  )هاي رسمي سازمان در حوزه ستادي و استاني ابالغيه –ها هاي ملي و استاني با تشكل برگزاري نشست
در اختيار داشته باشد تا بتواند تمركز  فضايي فيزيكيد كه نهاي اول خود نياز دار گام درو استاني  ستاديدبيرخانه . تبيين نموده است
هاي اوليه  نياز دارد تا بتواند با تكيه بر اين منابع، فعاليت اي منابع مالي اوليههمچنين دبيرخانه به . اندازي به دست آورد الزمه را براي راه

براي دبيرخانه طراحي و  سايت ساختارهاي ارتباطي بخصوص يك وبهمچنين براي تسهيل ارتباطات، الزم است كه . خود را سامان دهد
هايي كه  بويژه تشكل(هاي عضو  ذا از تشكلنهاد به پيش خواهد رفت ل هاي مردم دبيرخانه با همكاري و مشاركت تشكل .اندازي شود راه

راهبري دبيرخانه شركت و  ريزي كه در جلسات برنامه خواهد شددعوت ) اند تاكنون در جلسات اوليه دبيرخانه حضور و مشاركت داشته
نهاد  هاي مردم گان تشكلهاي كاري موضوعي با حضور نمايند دهد، گروه هايي كه دبيرخانه انجام مي ممكن است به فراخور فعاليت. نمايند

    .عضو شكل گيرد
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  تعريف واژه ها و اصطالحات
 نهاد  هاي مردم سازمان)s,NGO(  

حفظ  : كه جهت دفاع از اهداف خاصي همچون مسائل "خدماتي و داوطلبانهغيرسياسي، غيرانتفاعي با ماهيت ": هستند تشكلهاييها يا ها، گروه جمعيت
گيري،  تصميم: توانند در اند كه مي دوستانه و مذهبي تشكيل گرديده اجتماعي، فرهنگي، علمي، انسانموضوعات زيست،  محيط طبيعي، منابع

 .ريز، مشاور، ناظر و مجري داشته باشند برنامه:  هايي چون سياستگذاري، اجراء و نظارت نقش
 مديريت پايدار سرزمين )ustainable Land ManagementS(  

رفع نيازهاي در حال  به منظور توليد كاال و( گياهان و جانوران ،شامل خاك، آب  برداري از منابع سرزمين بهره: است ازمديريت پايدار سرزمين عبارت 
مديريت پايدار سرزمين درصدد  لذا .آنهامحيطي  اين منابع و حفظ كاركردهاي زيست و همزمان با آن تضمين توان بالقوه توليدي بلندمدت) تغيير انسان

  .باشد پايدار از منابع سرزمين با رعايت مالحظات بيوفيزيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي برداري بهره
 طبيعي منابع:  

به عهده تع او مر ها جنگلدر كشورمان وظيفه حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از كه  شامل آب، خاك، هوا، جنگل و مرتعاي  منابع تجديدشونده
  ..قرار داردكشور ها، مراتع و آبخيزداري  سازمان جنگل

 مشاركت  
  .گذارد ، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه بر سرنوشت آنها اثر مي اقتصادياجرا و پايش  ،گيري دخالت دادن و درگير شدن مردم در فرايندهاي تصميم

  .و نتابج انجام يا عدم انجام مشاركت انجام مشاركت با درك ضرورت و اهميت آن و آگاهي نسبت به كليه توابع: مشاركت آگاهانه
  . ربط به صورت نسبي يا كامل به اهداف مورد نظرخود دست يابند اي كه با اجراي آن افراد ذينفع و ذي انجام مشاركت به شيوه: مشاركت موثر

 افزايي  هم)ynergyS( 
ري كه اثر كلي نتيجه حاصله از جمع اثرات انفرادي و مستقل آنها همكاري و هماهنگي دو و يا چند عامل به طو:افزايي يا سينرژي عبارت است از  هم

وري عملكرد  كند و اثربخشي و بهره نهاد به توزيع همگون و هماهنگ اقدامات كمك مي هاي مردم افزايي در فعاليت سازمان بدين ترتيب هم. بيشتر باشد
  .دهد افزايش ميهاي مذكور در تعامل با نهادهاي دولتي و آحاد جامعه،  سازمان

 نفعان  ذي 

كساني باشند كه به واسطه اجراي اين افراد ممكن است  .ورد نظر ارتباط دارندها، و افرادي كه به هر ترتيب با موضوع، پروژه يا مسئله م ها، سازمان گروه
  .بگذاردپروژه لطمه ببينند يا كساني باشند كه آن نقش آفرين باشند يا تصميمات آنها بر پروژه اثر 

 رفاه 

مرفه كسي است كه مي تواند آسايش و راحتي را به ديگران بدهد و خود نيز  .استراحت و ناز و نعمت است ،معني آسان شدن زندگاني و آسودگي رفاه به
  .كنند سالمت و آسايش زندگي مي ،افراد در امنيت توان اين گونه تعريف كرد كه  رفاه اجتماعي را مي. سايش زندگي كندآدر 

 توانمند 

فردي توانمند است  .هاي مشاركتي و گروهي شركت كرده و آموزه ها و تجربيات خود را با ديگران به اشتراك بگذارد در فرآيند است فرد توانمند كسي
  .كه مهارت و دانش را داشته باشد

  اجتماعات محلي  
. كه در يك منطقه جغرافيايي مشخصي سكونتي نسبتاً بادوام دارند مي داندهمان زندگي گروهي انسان را فردينادز توني، جامعه شناس آلماني، اجتماع 

و  Communityدر زبان انگليسي اجتماع محلي معادل واژه . در حالي كه جامعه به بزرگترين واحدي كه مورد برسي جامعه شناسان قرار گرفته است
هاي گوناگون با هم ارتباط دارند و از  هاي مختلف كه به روش عدادي از افراد است با اشتراكاتي در زمينهت اجتماع. است Societyجامعه معادل واژه 

دهند يا هويت  كنند، يا فعاليتي باشد كه آنان انجام مي تواند مكاني باشد كه اعضاء در آن زندگي مي اين ارتباط مشترك مي. اند ديگران قابل تشخيص
شود، منظور همان  وقتي كه صحبت از جوامع محلي مي .هايي براي رفع اين نيازها جتماع نيازهاي مشتركي دارند و داراييافراد ا. قومي آنها باشد

  .اجتماعات محلي است كه ممكن است يك يا چند روستا، يا يك محله شهري يا گروهي از عشاير باشند
 مديريت دانش )KM –anagement MKnowledge (  

اي كه به هنگام نياز در اختيار افرادي كه نيازمند آنها هستند، قرار  هاي علمي است، به گونه مند اطالعات و اندوخته قرار دادن نظامبه معناي در دسترس 
ايجاد، مديريت دانش شامل يك سري استراتژي و راهكاربراي شناسايي، . گيرند تا آنها بتوانند كار روزمره خود را با بازدهي بيشتر و موثرتر انجام دهند

 :شود هاي علمي بر اين دو جزء اصلي بنا مي برنامه اجرايي مديريت اندوخته .ها و تجارب در سازمان مي باشد تطبيق بينش نمايندگي، پخش و

 كنند، ها را مديريت مي فرايندهايي كه اين اندوخته - 

 .كنند هاي علمي را آسان مي ابزار و تمهيداتي كه دسترسي به اين سرمايه -
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  خصوصيبخش 

طبيعي است كه همه شركت هاي بخش خصوصي . ت كه با هدف سودآوري تشكيل شده و غيردولتي استاس از بخش خصوصي بخشي از اقتصادمنظور 
   .منابع طبيعي احساس مسئوليت كنند و در راه حفظ و احياي آن تالش نمايندبايد نسبت به 

 شفافيت 

ربطان الزم است كه در جريان كيفيت تصميمات گرفته شده، ميزان  نفعان و ذي اعضاي دبيرخانه و ذيشفافيت به معني حق دانستن است بدين مفهوم كه 
  . هاي صورت گرفته باشند و به اطالعات مربوطه دسترسي داشته باشند مشاركت و فعاليت

 بخشي انسجام  
در واقع با اين   .توانها در حد  ها يعني مشاركت همه بخش فعاليتاست و هم انسجام در جريان بخشي هم به معني انسجام سازماني  در اينجا انسجام

  . كنند گيري تا اجراء و پايش و ارزشيابي همكاري مي احل مختلف از تصميم سازي و تصميمهاي مرتبط در يك فرآيند مشاركتي با هم در مر رويكرد بخش
 تسهيل كردن:  

و اجرا  ذي نفعان راآسان نموده و امكان دخالت آنها را در فرايند طراحي، فرآيند مشاركت كه هايي است به معني به كارگيري مجموعه روش تسهيل كردن
  .پايش فراهم نمايد

 افزايي توانمندسازي و توان  
الزم است كه با به كارگيري اين دو واژه در كنار هم در متن بيانيه مأموريت بدين معني است كه ممكن است كه در مواردي توان بالقوه هم موجود نيست و 

يا توان بالقوه موجود باشد اما بالفعل نباشد، يا حتي بالفعل باشد اما به اندازه كافي ) توانمندسازي(كمك خود مردم بتدريج توان الزمه را به وجود آورد 
  .باشد الزم برخوردار مي و دانش  از مهارتدكفايي مالي بوده و هاي آموزش ديده كه داراي خو توانمندسازي به معناي ايجاد تشكل. )توان افزايي(نباشد 

 دانش بومي  
سينه به سينه شكل گرفته و منتقل  ،ها ها كه در طي سال گروهي از انسان يمحل يها يآگاه و ابزارها ها، روش ها، ارزش باورها،از  است عبارت يبوم دانش

 يا منطقه و يبوم شرايط با است يافته تكامل يمحل ياجتماع و يطبيع محيطاز درون  چونبوده و  يرسم دانشتكميل كننده  يبوم دانش. شده است
  .است سازگار

 نظارت و ارزيابي  
  .ميسر مي شودفرآيندهاي اصالح يا تقويت  عي با عمكرد مطلوب مقايسه و امكاننظارت و ارزيابي فرآيندي است كه طي آن عملكرد واق

  پايش مشاركتي)onitoringM yParticipator(  
  .ي ذيربطها تشكل جوامع محلي و توسط يراء و رصد دستاوردها و اثربخشحين و بعد از اج، هاي ذيربط در مراحل قبل دانستن تشكلدخيل 

 




