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Governance حکمرانی
حکمروایی
زمامداری

یاوری
نظام تدبیر

:سه رکن اصلی در حکمروایی...

(هر سه قوه)حاکمیت-1

بخش خصوصی-2

(CSOs)جوامع و نهادهای مدنی -3





(نقش دولت)اصول تنظیم گری خوب 



تجربیات جهانی در زمینه بهره برداری از منابع

توجه به اهداف توسعه پایدار•
ضرورت ارزیابی زیست محیطی پروژه های عمرانی•
لزوم مشارکت فعال مردم و بهره برداران محلی•
تاکید بر پایش و  ارزشیابی پروژه ها•
...ضرورت جامع نگری، هماهنگی، نگرش سیستمی، کل نگری و •
(پایین به باال و برعکس)برنامه ریزی دوسویه •
Result Based Managementتبعیت از نظام برنامه ریزی نتیجه محور•
...و •



رویکردهای نوین جهانی

- Nexus Water, Energy, Food, Environment & Climate Change

- Integrated Approaches (INRM, IWM, IPM, ICZM)

- Participatory Approaches (Participatory Technology Development)

- Innovation (Promoting Farmer Innovation)



(موضوع مشارکت)اصول حکمرانی خوب 



حکمرانی خوببعنوان یکی از اصول مشارکت

قوهسههرهمکاریومشارکت•

(...وهاسمنها،اتحادیهها،تشکلها،انجمن)مدنینهادهایمشارکت•

(خصوصیوعمومیمشارکت)خصوصیبخشمشارکت•

محلیبردارانبهرهوجوامعمشارکت•

دانشگاهوصنعتمشارکت•

...و•



سازوکارهای مختلف مشارکت بخش خصوصی و عمومی

Public-Private)خصوصیوعمومیمشارکتبرایمختلفیهایگزینه Partnerships)

Private)خصوصیبخشمشارکتیا Sector Participation)داردوجودخدماتارایهبرای.

امتیازحق،(Contract)قراردادصورتبهخدماتارایهبرایمدتبلندومدتکوتاهاستممکنمشارکتاین

(Concession)،اجاره(Lease) ،فرانشیز(Franchise)،ریسکباتواممشترکگذاریسرمایه(Joint

Venture)،باشندمشخصزمانیهایبازهدرموقتوخُردقراردادهایو.



آخرین دستاوردهای جهانی در زمینه توسعه روستایی

  Participatory  Diagnosisتشخیص مشارکتی

PRA-Participatory Rural Appraisalارزیابی مشارکتی روستاییتکنیکهای

Participatory Technology Developmentتوسعه مشارکتی فناوری  

Participatory Monitoring & Evaluationپایش و ارزیابی مشارکتی  

 Participatory Plant Breedingبه نژادی زراعی مشارکتی  

Participatory Research Approachرویکرد تحقیقات مشارکتی  

Participatory GISسیستم اطالعات جغرافیایی مشارکتی 



از سطوح مشارکت دست اندرکاران در سیاستگذاری ب
(Open Policy)

.باشندشنوندهوداشتهحضورسیاستگذاریمجامعدرصرفامی توانندمختلفگروه های:خاممشارکت-1

ومسوولیت هاحقوق،مورددرفعاالنهصورتبهمختلفگروه های:اطالعاتاشتراک گذاریبه-2

.می شوندآگاهخودرویپیشگزینه های

وشنهادپیحتییاوبازخوردوکنندتعاملسیاستگذارانباکهمی شوددادهاجازهذینفعگروه هایبه:مشورت-3

.ندارندنقشیتصمیم گیریدرولیکنند؛مطرحنیزراخودهایدغدغه

.دنیستنتصمیم گیرکماکاناما.می کنندکمکاولویت گذاریدرذینفعگروه های:اجماع سازیوهمکاری-4



.می شوداعطاتصمیم گیری هادررایحقذینفع،گروه هایبه:تصمیم گیری-5

ایرحقومی شونددیدهسیاستگذارانبامساویسطحیدرذینفعگروه های:شراکت-6

.داشتخواهندیکسانی

انخودشتامی شوداعطاذینفعگروه هایبهتماماًتصمیم گیریقدرت:قدرتتفویض-7

.کنندتصمیم گیری

از سطوح مشارکت دست اندرکاران در سیاستگذاری ب
(Open Policy)



(CSOs)مشارکت جامعه مدنی و نهادهای مدنی 

از عوامل مهم در توسعه و شکل دادن رویدادها در هر کشوری هستند و می نهادهای مدنی 
.توانند حکومت و اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند

(  دولت)بخش حاکمیتدارای قلمرو مستقلی هستند که پر کننده خالء بین نهادهای مدنی 
و 

(مستقل از دولت و بازار. )هستند( بازار)بخش خصوصی 

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

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•

هگرووبرخوردارکمتراقشارمالحظاتوهادغدغهانعکاس)خاصهایجمعیتصدایرساندن•

ذیربطمسئولینبه(شدهاجتماعیطردونشینحاشیههای

جوامعیممستقنمودندرگیرتسهیلیامختلفسطوحدرایشانعالئقونیازهاکردنمنعکس•

محلی

توسعهجهانیومحلیچالشهایخصوصدرآگاهیسطحافزایش•

توسعهچالشهایبهپاسخگوییجهتمناسباقداماتترویج•



(  NGOs)نقش سازمان های مردم نهاد 
در توسعه مناطق روستایی و عشایری

کاروتعاونروحیهونفسبهاعتمادتقویتنگرش،تغییرانگیزه،ایجاد،سازیاعتمادسازی،حساس-1

واییروستمناطقتوسعهزمینهدرتسهیلگریومشارکتیرویکردهایازاستفادهبامشارکتی،وگروهی

عشایری

ناسبمهایتشکلایجادیاو(شدهفراموش)قدیمیوسنتیهایتشکلاحیایبهمحلیجامعهتشویق-2

خدماتیوتولیدیهایتشکلسایروهادولتیباتعاملوارتباطبرقراریجهت

منابعازپایداروبهینهاستفادهووریبهرهافزایشمنظوربهترویجیوآموزشیخدماتارایه-3

نهادیوگروهیهایفعالیتانجاموسازیشبکهطریقازمحلیهایتشکلتقویت-4

ذیربطغیردولتیودولتینهادهایازمحلیبردارانبهرهحقوقمطالبهومذاکره-5



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

درمشاورمهندسینشرکتهایبرایخوبیهمکارانتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

:باشندذیلهایحوزه

(PRAمشارکتیرویکردهایسازیپیاده)اجتماعیمطالعاتبخشانجامدرهمکاری•

نهادسازیوسازیظرفیتوتسهیلگریفرآیندهایدرهمکاری•

(برانآبهایتشکلایجاددرمثال)بردارانبهرهمشارکتجلبواعتمادسازی•

عمرانیهایپروژهاجرایدرمحلیجوامعهمکاریومشارکتجلب•



هر سه قوههمکاران مورد اعتماد ،سازمان های مردم نهاد

برایمعموالکهکوچکهایپروژهطراحیومطالعهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

باشندداشتههمکاریدولتباونمودهورودنداردجذابیتیمشاورمهندسینشرکتهای

.دکننفعالیتعمرانیهایپروژهارزیابیوپایشزمینهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

بایاحتمالهایاستفادهسوءواداریفسادبامقابلهزمینهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

.کنندهمکاریقضائیهقوه

شورایمجلسباقوانیناجرایحسنبرنظارتزمینهدرتوانندمی،نهادمردمهایسازمان•

.کنندهمکاریاسالمی



چالش های کلی موجود

پاگیرودستمقرراتوقوانینبرخیوپیچیدهاداریبوروکراسی-1

هابازیپارتیوهاخواریرانتونفوذهااعمالبرخیواداریفسادبعضا-2

کارومشارکتدرضعفهمدیگر،بهوسیستمبهمردماعتمادیبی)اجتماعیسرمایهضعف-3

(پاسخگوییوپذیریمسئولیتدرضعفتیمی،وگروهی

(اطالعاتبرخیبارانتیبرخوردهای)اطالعاتبهآزاددسترسیوشفافیتدرضعف-4

(صرفسودجوییوخواهیزیاده)ناسالمهایرقابتبرخیوایحرفهاخالقدرضعف-5

عمرانیهایطرحبرایزیستیمحیطوفرهنگیاجتماعی،هایپیوستبهتوجهیکم-6

مدنینهادهایوخصوصیبخشرشدزمینهدرمحدودیتاعمالوحکمروایینظامدرضعف-7



هاNGOبرخی نقاط ضعف نهادهای مدنی و 

(عملآزادیدرمحدودیتودولتسختگیرانهمقرراتبدلیلشاید)نهادیوساختاریضعفبعضا-1

نیازموردتجربهوتخصصدانش،ضعفبعضا-2

(حکومتییاودولتینهادهایبهوابستگیازاجتنابومالیاستقاللحفظلزوم)مالیتامینمشکل-3

هاگیریموضعدرصنفییاورانتیانتفاعی،برخوردهایبعضی-4

المللیبینیاودولتیهایپروژهجذبجهتهاNGOبیندرناسالمرقابتبعضا-5

ملیواستانیشهرستانی،مختلفسطوحدرهماهنگیهایشبکهچندهر)مشارکتیوگروهیاقداماتدرضعف-6

(هستندمشارکتیکارهایواقداماتتمرینحالدروداردوجود

(فنیوعلمیاصولی،منطقی،برخوردهایبجای)مقطعیونمایشیاحساسی،،ایسلیقهبرخوردهایبعضا-7

(شورکاقتصادیمشکالتواجتماعیسرمایهضعفبدلیلشاید)داوطلبنیروهایبکارگیریوجذبدرضعف-8

(هاNGOمخصوصبندیرتبهنظامفقدان)هاNGOهایقابلیتوتوانارزیابیجهتمناسبسازوکارنداشتن-9



جهت تحققرویکرد اکوسیستمی لزوم توجه به 

دست اندرکاران کلیدیبا مشارکت همه پایدار ورشد فراگیر 

اکوسیستم 
رشد پایدار

بخش دولتی

بخش 
غیردولتی و 
جامعه مدنی

بخش خصوصی 
و کارآفرینان

بخش رسانه

بخش علمی و 
دانشگاهی



هچآقای مهندس هادی غنشعری از 

نیستاقبال و شانس و بخت صحبت از نیست خاک و آب و نفت ثروت ما 
همان جای شماستتا کجا رفتی در پیش پاهای شماستنردبان

هرچه کشتی می کنی آن را درو            گندم از گندم ولیکن جو ز جو
گر به خویش آیی ، خدای خانه ایتا به کی در حسرت بیگانه ای 

از جوانی رو به پیری می بریمما چرا خود را اسیری می بریم 
ما چرا باید من و مایی کنیمما چرا باید تن آسائی کنیم               

میوه هایش را به موقع چید و خوردباید از باغ جوانی بهره برد 
و خواهش استکوشش است باور است و است دانشمیوه باغ جوانی 


