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موسسه توسعه پایدار و محیط زیست

(IUCN)عضواتحادیه بین المللی حفظ طبیعت •

(ICCA Consortium)عضو مؤسس کنسرسیوم بین المللی قرق های بومی  •

عضو غیردولتی کارگروه ملی مقابله با بیابانزایی؛•

سازمان 14متشکل از )«DryNetدرای نت »عضو شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی •

؛(بین المللی فعال در امر مقابله با بیابانزائی و مدیریت پایدار سرزمین

شورکوچرو ایالت و طوایف متعدد کمعیشت پایدار عشایر عضو فعال شوراهای •

(UNICAMEL)بومی ایران کانون شترداران عضو •

(ییرات آب و هواتنوع زیستی، مقابله با بیابانزائی و تغ)کنوانسیون ریو عضو غیردولتی سه •

(WAMIP)اتحاد جهانی جوامع بومی کوچنده عضو مؤسس•



کاریرویکردها و زمینه

صادی و اکولوژیکی و زیست محیطی، اقت: توسعه پایدار و درونزا با توجه به ابعاد
مالی، اجتماعی و فرهنگی، نهادی و سیاستی و جنسیتی

 نفع و ذی( جوامع بومی و محلی)بازتوانمندسازی و ارتقاء ظرفیت گروههای ذیحق
هی و در حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت و تنوع زیستی گیا( سایر گروهها)

جانوری کشور
المللی های ملی و بینتاثیرگذاری بر سیاست
 ح سطومحلی دربومی و مشارکت گسترده تشکل های جوامع جهت زمینه سازی

سازی های مرتبط با منابع طبیعی و اثرگذاری درگیری و تصمیمتصمیم
هاسیاست

 همگردانی(مدیریت مشارکتیCo-Management )جنگل، : منابع طبیعی
...مرتع، بیابان، تاالب، حیات وحش و

مقابله با بیابانزائی و همزیستی با کویر
کشاورزی پایدار و حاکمیت غذایی
دستیابی به معیشت پایدار بر پایه حفاظت از تنوع زیستی
انرژی های نو



:بر آن باور هستیم کهما 

 معیشتی پایدار خواهد بود که بر پایه حفاظت از طبیعت باشد؛
ان منتقل تنوع زیستی و فرهنگی  این مرز و بوم باید به بهترین شکل به آیندگ

گردد؛
رومدیریت پایدار منابع طبیعی و طبیعت در بین جوامع بومی و محلی در گ:

احترام به ساختار اجتماعی و مدیریت عرفی جوامع بومی و محلی
ابع در مدیریت و استفاده پایدار از منبومی و سنتی های مدیریت شناخت و تقویت نظام

طبیعی 
 و واگذاری تصدیگری و مدیریت منابع طبیعی به این جوامع میباشد؛
ها و هر اقدامی برای رفع مشکالت و چالش های جوامع بومی و محلی بایستی بر اساس نیاز

ام راهکارهای درونزایی که در یک فرایند تحلیلی توسط خود جامعه تعیین میشود انج
گیرد؛

توجه به نقش زن باید در چارچوب مفاهیم و بستر فرهنگی جوامع بومی و محلی صورت
بگیرد؛ 

جیحا منابع مالی در اختیار برای انجام فعالیت های متعدد در بین جوامع بومی و محلی تر
دد و گذاری مجگذاری برای اقدامهایی شود که باعث انباشت سرمایه، سرمایهصرف سرمایه

رسانی؛رفع چالشها شود تا برای خدمات



:بر آن باور هستیم کهما 

ی رسالت بازتوانمندسازی و ظرفیت سازی در بین جوامع بومی و محل
:زمانی موفق است که آنها بتوانند( عشایری و روستایی)

ایدار به صورت موثر و درونزا در تعیین سرنوشت خود و حفاظت و استفاده پ
:از طبیعت از طریق

ها بر اساس شرایط جوامع و محیطشناسایی دقیق نیازها و چالش
پیرامون؛ 

یابی مشکالت؛تحلیل و ریشه
د تعیین راهکارهای درونزا بر اساس رویکردهای تعریف شده توسط خو

جامعه؛
ایفای نقش کنند.
رای به عنوان سازمانهای حمایتی، فراهم کننده فضایی ب: و نهادهای بیرونی

عملگروهی جامعه توانمند شدن جوامع بومی و محلی در اجرای تصمیمات 
ر کنند و از معرفی الگوها و مفاهیم بیگانه در این جوامع پرهیز و تالش د

ها؛چالشتقویت و بازسازی سازوکارهایی محلی و بومی در رفع 



ر از طریق فعالیت های موسسه در دستیابی به توسعه پایدانمونه هایی از
درونزا و مشارکتیتوسعه
 ایه بر پ( بویژه عشایر کوچنده)محلی بازتوانمندسازی جوامع بومی و طرح

(1382)معیشت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی 
ی ایران تسهیلگری جهت تاسیس اتحادیه عشایر کوچنده و کانون شترداران بوم
طرح بهبود وضع معیشتی جنگل نشینان شمال
ردهای راه کارهای مقابله با اثرات ناشی از تغییرات آب و هوا، با تکیه بر رویک

(1385-1393)مشارکتی در دستیابی به کشاورزی پایدار 
 ذینفع در ایجاد همسویی میان گروههای : گفتگو و توسعه در ایرانطرح

(1389-1392)عسلویه 
«ی سازی مدیریت مشارکتی در فرآیند همسوسازی برنامه اقدام ملظرفیت

(1392)« مقابله با بیابانزایی با استراتژی ده ساله کنوانسیون
به مطالعه 20؛ «استراتژی ملی محیط زیست و توسعه پایدار»تدوین وتهیه

مرتبط با ، در مباحث21براساس دستورکار دو زبان فارسی و انگلیسی
...آلودگی بهداشت؛ آموزش، زنان، پناهندگان، آب، خاک وزیست،محیط

و...



هاای از فعالیتنمونه
ایر بویژه عش)طرح بازتوانمندسازی جوامع بومی و محلی 

ستیبر پایه معیشت پایدار و حفاظت از تنوع زی( کوچنده

(1395-1392)



بررسی مشارکتی 
ها و چالش

مشکالت علی 
الخصوص در 

مورد منابع 
طبیعی و تخریب 

سرزمین



تحلیل مشکالت از زبان گروههای مختلف 



تصور 
انداز چشم

آینده مطلوب



هاتدوین استراتژی و برنامه عمل برای رفع چالش



نمونه ای از خروجی یکی از کارگروه ها

برنامه اقدام انداز آینده مطلوبچشم هاچالش

بین )شناسایی منابع مالی بالقوه •
...(المللی و خصوصی و

بسیج منابع مالی •
شناسایی موانع و محدودیت های •

بخش منابع طبیعی
اولویت بندی تخصیص منابع•
ارزیابی اثر بخشی•
تنوع بخشی معیشتی•
•.......

ع منابع مالی متنوعی برای حفاظت از مناب•
شدهطبیعی مهیا

تفقر گسترده روستایی از بین رفته اس•
معیشتی جوامع تحت تاثیر و بهرهوضع•

به طرز محسوسی بهبود یافتهبرداران
کارمندان منابع طبیعی وضع مالی خوبی•

نشین نیستنددارند و هیچکدام اجاره
اشتغال غیر کشاورزی فعال شده است•
استطرح های بیابانزدایی اقتصادی شده•
•.......

محدودیت منابع مالی•
دولتی)فقدان تنوع در منابع  مالی •

(بودن منابع
ی فقدان انگیزه مالی برای بخش دولت•

منابع طبیعی
عدم توجه به تغییر معیشت مردم •

منطقه 
بیکاری و فقر معیشتی•
متکی بودن بر اقتصادی نفتی•
•......

 taskتشکیل نهاد بین بخشی •
forceبررسی و بازنگری قوانین؛

ا تحلیل دست اندر کاران مرتبط ب•
مدیریت پایدار سرزمین؛

ت مطالعه و ارزیابی قوانین و سیاس•
های کلیه دستگاه های مرتبط؛

تدوین قوانین سیاست ها و •
ساختارها؛

•.......

وزارت منابع طبیعی و محیط زیست•
یک دبیرخانه کنونسیون بیابایزایی هرساله•

گزارش به هیئت دولت می دهد و در 
سیاستگزاری توسعه مورد مشورت قرار 

میگیرد
دیشب رفتم نقشه خانه را از مهندس طراح •

؛بگیرم از من فضای سبز زمین را می خواست
حزب سبز و قوی در کشور به وجود آمده است•
مجلس شورای اسالمی با حضور 17دوره •

نماینده از حزب و تشکل های 50حداقل 
حفاظت از طبیعت شکل گرفته است

......

نبود هماهنگی بین بخشی •
سیاست های نامناسب دولت•
سیاست های متناقص بخش های مختلف•
نبود نگاه نظام مند در بین همه اقشار•
لف نبود مدیریت مشارکتی در سطوح مخت•

برنامه ریزی 
•......



ای از قرق های بومی و محلی برایقلمرو عرفی عشایر کوچنده نمونه
حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی



نمونه  ای از قرق های بومی و محلی در ایران

دامگاه سنتي

جنگلهاي بلوط زاگرس

تاالب در سرزمين 
قشقايي ها

دشت الله هاي واژگون

مراتع ييالقي در ارتفاعات 
جنگل هاي ماسال

گالزني در کردستان
قرق بومي حاشيه کوير



بومي قرق هاي نشريه توجيهي 



پایه بر( بویژه عشایر کوچنده)طرح بازتوانمندسازی جوامع بومی و محلی 
معیشت پایدار و حفاظت از تنوع زیستی

ایران پایدار مرتع در قلمروهای عرفی عشایر کوچنده در مدیریت 



ی عشایر تهیه شناسنامه تنوع زیستی گیاهی در قلمرو عرف
نامه دسترسی و تسهیم منافعکوچرو و آئین



راه اندازی شوراهای معیشت پایدار عشایر کوچرو  در ایالت و طوایف مختلف ایران



ن تسهیلگری و همکاری در راه اندازی و  تاسیس کانو
1392شترداران بومی ایران 



تی شناخت راههای جایگزین بهبود وضعیت معیش
(يحوزه آبخیز تاالب انزل)دامداران جنگل نشین 

بسترسازی مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح ساماندهی و 
خروج دام از جنگل





طرح اصالح مشارکتی 
: و تکاملی بذر

راه کارهای مقابله با 
اثرات ناشی از 

تغییرات آب و هوا، با 
تکیه بر رویکردهای 

مشارکتی در دستیابی
به کشاورزی پایدار 

(1393-1385)



دیریت الگویي بالنده برای برنامه ریزی، م—عسلویه
مشارکتي و توسعه پایدار 

در صنایع نفت و گاز 

عه ارائه و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت دستیابی به توس
پایدار در کشور، به ویژه در صنایع نفت و گاز

http://www.livingearth.org.uk/index.
http://www.livingearth.org.uk/index.






سازی مدیریت مشارکتی در کارگاههای ظرفیت»
ا فرآیند همسوسازی برنامه اقدام ملی مقابله ب
« بیابانزایی با استراتژی ده ساله کنوانسیون

(1392)

دفتر ترویج و آموزش 
سازمان جنگل ها، مراتع

کشورو آبخیزداری 

ی کارگروه ملدبیرخانه 
بیابانزاییمقابله با 



بومی احیای قرق های 
اریطایفه فرخ وند از ایل بختیطبیعی در قلمروعرفی منابع مدیریت و 

باالبازفت، لبد 

شورای معیشت پایدار عشایر کوچرو ایل بختیاری 
1391آذر (سنستا)موسسه توسعه پایدار و محیط زیست 

تحدبرنامه کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی برنامه عمران ملل م
عرفی منابع طبیعی دشت الله های واژگون  و مدیریت ( ICCAs)طرح احیای قرق های بومی 

IRA/SGP/OP4/RAF/Y3/09/09A (133A)



اهنمونه ای از فعالیت
تدوین وتهیه

استراتژی ملی محیط»
؛ «رزیست و توسعه پایدا

به دو زبان مطالعه 20
فارسی و انگلیسی

، 21براساس دستورکار 
در مباحث مدیریت 
ی منابع طبیعی، آلودگ

؛ زیست، بهداشتمحیط
حمل و آموزش، زنان، 

نقل، کشاورزی، آب، 
پناهندگان، صنعت، 

...خاک و
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Indigenous Peoples’ & 

Community Conserved Areas 
(ICCAs)— 

 Guidelines towards appropriate 
recognition and support 

 
 
 
 
 
 

first draft outline for comments 
(please send comments to barbara@cenesta.org ) 

 
 

IUCN Commission on Environmental, Economic and Social Policy 

IUCN World Commission on Protected Areas 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

تهیه و تدوین، چاپ و نشر و 
ند، ها فیلم مستانتشار  بیش از ده

نامه، بوکلت، بروشور، پوستر، خبر
:  ویژه نامه و کتابچه  در مورد

های بومی در ایران و جهان، قرق
تغییرات آب و هوا، حفاظت از 
تی تنوع زیستی، مدیریت مشارک

انزائی، منابع طبیعی، مقابله با بیاب
سدهای بزرگ، توانمند کردن 

جوامع بومی و محلی، 
کنوانسیون های بین المللی، 

ی، کشاورزی پایدار، حاکمیت غذای
...آب، خاک و 



nahid@cenesta.org
www.cenesta.org


