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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1395 ،1نامه  ویژه ،ومس و بیست جلد
http://jwfst.gau.ac.ir  

  

  نگل در ایراناصول و مبانی برنامه ملی جسازي  نهادینهبررسی 
  

 4و فرزام پوراصغر سنگاچین 3، علی جعفري2اهللا یارعلی ، نبی1سعید قاسمی قوچقار*
  ،ري، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایراندانشجوي دکتري جنگلدا1

  ،دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران2
  ،استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران3

  ریزي، تهران، ایران سازمان مدیریت و برنامهریزي محیط زیست،  دکتري مدیریت و برنامه4
  23/10/1394 تاریخ پذیرش:؛  14/07/1394تاریخ دریافت: 

  1چکیده
نشست تصویب در بعد از و سیاسی عنوان یک ابزار مفهومی  برنامه ملی جنگل به :سابقه و هدف

پیشنهاد گل جهت تحقق اهداف مدیریت پایدار جن 1997نوزدهم مجمع عمومی سازمان ملل در ژوئن 
 کشور هاي مخصوص و اولویت الزامات ، مفاهیم،یک برنامه منطبق و هدفمندتهیه منظور  بهشد. 

تمام سطوح  برايها  مدیریت جنگل يها و راهبردها سیاست شاملاین برنامه  .شود مربوطه لحاظ می
 هستنده ملی جنگل برنام و مبانی اصول ،ها و راهبردها سیاستاین پشتوانه اجراي . ملی تا محلی است

نهادینه شدن این تحقیق در بر این اساس . یابد تحقق میاین هدف در قوانین  ها آنسازي  نهادینهکه با 
  مورد بررسی قرار گرفته است.قوانین کشور ها و  سیاستدر اصول و مبانی برنامه ملی جنگل 

ی و قوانین مرتبط با مدیریت هاي توسعه مل هاي کالن، برنامه سیاستاین منظور  به :ها مواد و روش
و به روش کیفی تکنیک تحلیل محتوا استفاده از با و مدیریت فرآیندي روش دیدگاه  مبناي برها  جنگل
مرتبط با اصول و تعیین کننده ساختار و فرآیند  انونیقعناصر  بر این اساس .قرار گرفت بررسیمورد 

رسانی، تمرکززدایی،  اطالع و ارتفاق، آموزش ومبانی برنامه ملی جنگل شامل مشارکت، حقوق مالکیت 

                                                             
 saeedghasemigh@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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و استخراج گذاري منابع جنگلی  محیطی و ارزش سرزمین، ارزیابی پیامدهاي زیست مالی، آمایش  مینأت
   .بررسی شد

برنامه اصول و مبانی هر یک از مرتبط با براساس نتایج تحقیق، ساختارها و فرآیندهاي الزم  :ها یافته
اصل مشارکت به  .شده استو نهادینه تعریف کشور مدیریت منابع جنگلی  قوانینجنگل در  ملی

و بر همین اساس  است تعریف شدهعنوان مهمترین اصل و هدف برنامه ملی جنگل در قوانین کشور 
اتکاء به آراء عمومی در اداره امور کشور و ایجاد  .اند شدهسایر اصول و مبانی در قوانین تعریف 

صورت  به یساختارهای از طریق ایجادگیري، اجرا و نظارت  یزي، تصمیمر مشارکت در برنامه
در قوانین هاي تخصصی، شوراهاي روستایی و بسیج محلی  هاي تولیدي و اقتصادي، تشکل تعاونی

 ساز براي توسعه مشارکت شامل ظرفیتي فرآیندها ساختارها وین اساس بر هماند.  نهادینه شده
همچنین ساختارها و  اند. تعریف شدهدر قوانین مالی   مینأزدایی و ترسانی، تمرکز آموزش و اطالع

اي و عمرانی در قالب مبانی  ها از نتایج اقدامات توسعه جنگلالزم براي حفاظت  فرآیندهاي
منابع جنگلی در قوانین تعریف گذاري  محیطی و ارزش یابی پیامدهاي زیستسرزمین، ارز آمایش

  اند.  شده
ي قانونی موجود براي اصول و مبانی برنامه ملی جنگل، هاو فرآیند ها ساختارجه به با تو :گیري نتیجه

 ها و قوانین کشور سیاستبرنامه ملی جنگل در راهبردهاي مبتنی بر اصول و مبانی  برايقانونی  پشتیبان
  وجود دارد. 

  
  سازي نهادینهها و قوانین،  سیاستاصول و مبانی، برنامه ملی جنگل،  کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

ها جهت  عنوان یک برنامه براي مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار جنگل برنامه ملی جنگل به  
تعریف و  1ت بین دولتی جنگلأتوسط هیو سند اصول جنگل  21دستور کار اجراي اهداف تعیین شده 

 مطرح شدسمی طور ر به 1997در سال  2نهایی هیات به کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در گزارش
موضوع  2007در نهایت در سال بین المللی هاي مختلف   ها و مذاکره از بررسی بعدو متعاقب آن  .)2(

                                                             
1- United Nations Intergovernmental Panel on Forest (IPF) 
2- United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD)  
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انواع مدیریت پایدار آور براي  عنوان یک ابزار غیر الزام به 1برنامه ملی جنگل در مجمع جنگل ملل متحد
عنوان یک  بهامه ملی جنگل تهیه برنشروع  ).4( فتمورد توافق قرار گرو شد ها مطرح  جنگل

بعد از نشست وسیله کشورها  هبارائه شده نهادهاي سازمان ملل  بر پیشنهادهايسیاسی مبتنی چارچوب 
که در آن موضوع برنامه ملی جنگل مورد است  1997در ژوئن  2نوزدهم مجمع عمومی سازمان ملل

   .ید قرار گرفتأیت
در همه کشورها تعریف ها  مدیریت پایدار تمام جنگلکه براي  برنامه ملی جنگل با توجه به این  

فراتر از یک سند  بلکهنیست یک سند مشخص از یک طرح عمده  عنوان بهدر نتیجه  شده است
به صورت یک فرآیند تکراري، بلند آن  اهدافبه این برنامه با توجه  .استتعریف شده طراحی صرف 

قانونی مربوط به  هاي و چارچوب ها ها شامل سیاست لفهؤانواع ماز متشکل است که  3انتها بیو  مدت
مشخص و  دستورالعمل در نتیجهصورت انطباقی طراحی شود  به که باید استیک کشور  يها جنگل
آنچه که هر کشور در زمان تهیه این بر این اساس  .براي چگونگی توسعه آن ارائه نشده است ثابتی

هاي  ی جنگل است که در آن مفاهیم، نیازها و اولویتسازي برنامه مل دهد بومی برنامه انجام می
این منظور و با  بهشود تا به یک برنامه منطبق و هدفمند دست یابد.  مخصوص کشور مربوطه لحاظ می

 4با عنوان اصول یای عناصر یا محورهاي هدایت کنندههاي بخش جنگل،  هاي فعالیت ویژگیبه توجه 
 .تمام کشورها ثابت فرض شده است برايکه تعریف شده است برنامه برنامه ملی جنگل براي این 

کارگیري این  هسازي و اجراي برنامه ملی جنگل است. ب آمادهچگونگی اصول، راهنمایی این هدف 
اصول موجب افزایش کارایی و کارآمدي طراحی ملی و اجراي اقدامات جنگلداري و مشارکت در 

طور  به واي کنفرانس ریو  مالحظات پایه متضمناین اصول  .دستیابی به توسعه جنگلداري پایدار است
زیست (همچون معاهدات  هاي مرتبط با محیططور بیشتر سایر فرآیند نگل و همینویژه اصول ج

روش این اصول متعلق به محتوا و  .زدایی) است سازمان ملل درباره تنوع زیستی، تغییر اقلیم و بیابان
مشارکتی ، اجرا و ارزیابی فرموله کردن راستايکه در  استبرنامه ملی جنگل  دوین و اجرايت

د نها باید در نظر گرفته شو جنبهها و  موضوعکنند که کدام  تعیین میو همچنین  استهاي برنامه  فرآیند
رغم اهمیت این  لیعبا این حال و  ).3شود (و اجرا تا در عمل یک برنامه ملی جنگل مناسب تهیه 

                                                             
1- United Nations Forum on Forest (UNFF)  
2- United Nations General Assembly (UN-GASS) 
3- Open-ended 
4- Principles 
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در اسناد ارائه کننده این اصول  ها براي آن یبرنامه ملی جنگل، جایگاه مناسب اصول در تهیه و راهبري
مشخص  برنامه ملی جنگلو اجراي این اصول در تهیه  کاربرد مناسبدر نتیجه  ؛ه استتعریف نشد

گل در مرحله نخست اقدام به در تهیه برنامه ملی جن با توجه به این شرایط کشورها. ه استدنش
یک سمینار برگزاري ، جمله این اقداماتاز  .نمایند میاین اصول  1سازي مفهوم بررسی، تعریف و

در سال آلمان  سازي برنامه ملی جنگل در دانشگاه فرایبورگ زمینه فرموله کردن و مفهوم المللی در بین
کردن این   اسناد و مدارك مرتبط با برنامه ملی جنگل تحلیل و روش فرموله است که طی آن  1998

عنوان یکی از مهمترین  به . در این سمینار اصول برنامه ملی جنگلگرفتامه مورد بحث قرار برن
و بر توجه به این اصول در برنامه ملی  تشخیص داده شد  مرتبط با تهیه برنامه ملی جنگل هاي موضوع
   .)10کید شد (أجنگل ت

هستند که دیریت پایدار جنگل ممفاهیم بنیادین در واقع اصول برنامه ملی جنگل  تعاریف،براساس   
در استفاده از منابع جنگلی  يپایدار تحققبه تج منکنند تا  را کنترل مییک سیستم مدیریتی فرآیندهاي 

ها و  مدیریتی هدایت فعالیتعبارت دیگر جایگاه و کارکرد اصول در یک سیستم  به شود.
زم است این مفاهیم در روابط و در نتیجه الها در راستاي مدیریت پایدار جنگل است.  گذاري هدف

سازد تحلیل سازمان  د. آنچه که دستیابی به این هدف را ممکن مینهاي سازمانی تعریف شو چارچوب
این هدف به جهت ماهیت بنیادین اصول و مبانی جنگل و . و تعیین ساختارها و فرآیندهاي آن است

ممکن  2مدیریت فرآیندي روش اده ازاستفبراساس رویکردهاي نوین مدیریت منابع جنگلی در قالب 
ي ساختاري و فرآیندي را فراهم ها ها از جنبه عبارت دیگر این روش امکان تحلیل سازمان شود. به می
بخش جنگل حل مسائل در سطوح بخش و فراکه رویکرد برنامه ملی  با توجه به این ).9، 8( کند می

در قوانین تعریف  ساختارها و فرآیندهاه شکل در نتیجه الزم است این مفاهیم و اصول ب ،جنگل است
هاي روش مدیریت  با استفاده از چارچوب ها و قوانین محتواي سیاستاز اینرو بررسی شود.  3و نهادینه

  .سازد فرآیندي امکان شناخت و تحلیل ساختارها و فرآیندها را فراهم می

                                                             
1- Conceptualization  
2- Process Management 
3- Institutionalization  
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رنامه ملی جنگل به ل و مبانی ببر این اساس این تحقیق با هدف بررسی وضعیت نهادینه شدن اصو
به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در حال حاضر هاي بنیادین این برنامه تعریف شد تا  عنوان پشتیبان

     ؟ انین کشور نهادینه شده استاصول برنامه ملی جنگل در قو
 

  ها مواد و روش
ولتی جنگل به کمیسیون اصول معرفی شده هیات بین دبه  با توجهمورد بررسی و مبانی اصول  

شامل اصول مشارکت، حقوق مرتبط با منابع  . اصول موردنظرر سازمان ملل انتخاب گردیداتوسعه پاید
مین مالی به همراه مفاهیم بنیادین دیگري تحت عنوان أرسانی، تمرکززدایی و ت  جنگلی، آموزش و اطالع

گذاري منابع  محیطی و ارزش دهاي زیستمبانی برنامه ملی جنگل شامل آمایش سرزمین، ارزیابی پیام
(قانون اساسی جمهوري  هاي کالن کشور سیاست شاملمواد تحقیق  .مورد بررسی قرار گرفتجنگلی 

هاي کلی نظام در بخش  سیاست ،1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  سند چشم ،اسالمی ایران
هاي پنج ساله توسعه  ، برنامه)26/8/1394زیست ( هاي کلی محیط سیاست، )3/11/1379منابع طبیعی (

هاي اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  (برنامهکشور 
 ،)1303حوت  8نامه هیات دولت ( تصویب(ت دولت أو قوانین مجلس و مصوبات هی اسالمی ایران)

ها  جنگلن مجلس شوراي ملی راجع به قانو )،8/3/1311( 1293ت وزیران، شماره نامه هیا تصویب
و ها  قانون جنگل )،24/12/1327ها ( براي بنگاه جنگلت وزیران أنامه هی تصویب )،17/10/1321(

 )،27/10/1341ت وزیران (أمصوبه هی هاي کشور قانون ملی شدن جنگل )،28/6/1338مراتع کشور (
ابع طبیعی قانون تشکیل وزارت من )،25/5/1346ها و مراتع ( از جنگل برداري قانون حفاظت و بهره

هاي وزارت کشاورزي و منابع طبیعی  قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان )،27/9/1346(
 )،28/3/1353و بهسازي محیط زیست ( قانون حفاظت )،12/11/1350وزارت منابع طبیعی ( و انحالل

ورزي و هاي کشا فکیک وظایف وزارتخانهقانون ت )،8/9/1362ل وزارت جهاد سازندگی (قانون تشکی
ی و ذخایر جنگلی کشور قانون حفظ و حمایت از منابع طبیع )،11/6/1369جهاد سازندگی (

وري بخش  قانون افزایش بهره )،2/4/1381ل وزارت جهاد کشاورزي (قانون تشکی )،5/7/1371(
برداري و مدیریت  ، بهرهسازي پایش، حفظ برنامه بهینه )،23/4/1389منابع طبیعی ( اورزي وکش

براساس دیدگاه عناصر مربوط به هر اصل در این قوانین  است که) )27/9/1392هاي کشور ( جنگل
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 1مطابق با جدول  1با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا ،ختار و فرآیندمبتنی بر سا ،مدیریت فرآیندي
  ). 9، 8گردید (و به روش کیفی تحلیل استخراج 

  
  .قوانینها و  ها، برنامه سیاستدر  بررسیمورد مرتبط با اصول و مبانی و اقدامات قانونی عناصر  -1جدول 

Table 1. Legal elements and actions related to principles and bases Assessed in policies, programmes 
and laws.  

  عناصر  
Elements  

  اقدامات
Actions  

  ساختار
(Structure) 

  دایجاد واح
(Unit definition) 

  تعیین واحد

  تعیین ارتباطات
(Relations determination)  

  تعیین واحدهاي مرتبط و داراي تعامل

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

  ها تعیین اهداف، تدوین راهبردها، ترسیم خط مشی

  ایجاد فرآیند
(Process definition) 

  تعیین فرآیندها

  ترلپایش و کن
(Monitoring and Control) 

  ها تعیین شاخص

  
  و بحث نتایج
 2در جداول در دو بخش اصول و مبانی از مواد قانونی  نتیجه تحقیق شامل عناصر استخراج شده  
  اند. ارائه شده 9تا 
عناصر قانونی مربوط به اصول برنامه ملی جنگل شامل مشارکت، حقوق مالکیت  بخش اول شامل -1

  .است مین مالیأرسانی، تمرکززدایی و ت ر منابع جنگلی، آموزش و اطالعو ارتفاق د
تمام ذینفعان و اثرگذاران در  برنامه ملی جنگل افزایش مشارکت هدف اصلی: مشارکت -1-1

عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پایدار جنگل مشتمل بر توجه به  مدیریت جنگل است. مشارکت به
 مشارکتعناصر قانونی مربوط به  .ستپایدار اتوسعه دستیابی به براي سازي  حقوق ذینفعان و ظرفیت
 است.شده  بیاندر قوانین  2جدول  مطابقدر مدیریت منابع طبیعی 

  

                                                             
1- Content Analysis 
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  .در مورد اصل مشارکتقوانین ها و  برنامهها،  در سیاستموجود ند ساختار و فرآیقانونی تعریف کننده عناصر  -2جدول 
Table 2. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
participation.  

  و مشخصه آن مشارکت  
Participation  

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit definition) 

هاي تولیدي کشاورزي و دامداري و صنایع  سازماندهی جامعه روستایی از طریق تعاونی -
  یروستای

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  

مشارکت تولیدکنندگان در تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي توسط وزارت  -
  جهاد کشاورزي

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

ز برداري ا جلب مشارکت مردم در احیاء، حفاظت و بهره - برخورداري جامعه از روحیه تعاون،  -
استواري نظام اقتصادي بر پایه سه  - امور کشور،  در اداره اتکاء به آراء عمومی - منابع طبیعی، 

هاي اقتصادي (دولتی، تعاونی و  ایجاد تعادل در بخش - بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، 
نهادینه کردن  - هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی،  خصوصی) از طریق مشارکت مردم در فعالیت

گسترش مشارکت شوراهاي روستایی و  - گیري و اجراء،  ریزي، تصمیم ت مردم در برنامهمشارک
توسعه مشارکت عامه مردم در  - هاي مناطق روستایی کشور،  گیري از قابلیت بهره -بسیج محلی، 

هاي  ها و کاهش تصدي اولویت دادن به بخش تعاونی در انتقال فعالیت -هاي اقتصادي،  فعالیت
 47توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند  - قتصاد به غیر دولتی، بخش دولتی ا

توسعه مشارکت  - ها به بازارها،  تسهیل فرآیند دستیابی تعاونی - هاي کلی برنامه چهارم،  سیاست
هاي دولتی و عنداللزوم با جلب  انجام امور حاکمیتی توسط دستگاه - مردم در امور کشور، 

واگذاري وظایف  - م وظایف زیربنایی دولت توسط بخش غیردولتی، انجا -مشارکت مردم، 
 -قانون اساسی به بخش غیردولتی،  44هاي اقتصادي دولت با رعایت اصل  مربوط به تصدي

هاي مناسب براي مشارکت  ایجاد زمینه - تقویت روحیه مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، 
  مدیریت اجرایی و قضایی کشورثر مردم در امور کشور با اصالح سازمان و ؤم

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

ها  اجراي برنامه -ها براساس گسترش مشارکت شوراهاي روستایی و بسیج محلی،  تنظیم برنامه -
 -هاي مناطق روستایی،  برداري از قابلیت کید بر افزایش بهرهأبراساس اولویت آمایشی شامل ت

تهیه و تصویب  -کید بر محلی نمودن فرآیند آن، أتوسعه روستایی با تریزي  اصالح نظام برنامه
برداري از  صدور پروانه بهره -برنامه توسعه بخش تعاون با رویکرد توسعه مشارکت عامه مردم، 

برداري از منابع جنگلی با انعقاد  واگذاري بهره - منابع جنگلی براي اشخاص حقیقی یا حقوقی، 
هاي منابع ملی  برداري یا حق انتفاع از عرصه ر اختیار قراردادن حق بهرهد -قرارداد به اشخاص، 

هاي  استفاده از توان و سرمایه - شده و اراضی دولتی در قالب طرح به متقاضیان واجد شرایط، 
هاي جنگلی و  هاي غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاري مثمر و غیرمثمر و بوستان بخش

هاي غیردولتی و موسسات مالی اعتباري  ها توسط بانک ي برخی از پروژهواگذار -زراعت چوب، 
  خصوصی به متقاضیان

  پایش و کنترل
(Monitoring and 

Control)  
  هاي تخصصی تقویت مشارکت مردم براي نظارت بر اجراي برنامه از طریق حمایت از تشکل -
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حقوق و  منابع جنگلی موضوع مالکیتان در در زمینه حقوق ذینفع: حقوق مالکیت و ارتفاق -1-1-1
است که در مدیریت پایدار منابع جنگلی در  یهای این حقوق یکی از موضوعمطرح است.  ارتفاق
  .مورد توجه قرار گرفته است 3مطابق جدول قوانین 

  

اصل حقوق  در موردها و قوانین  ها، برنامه عناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موجود در سیاست -3جدول 
  .مالکیت و ارتفاق

Table 3. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
customary rights. 

  حقوق مالکیت و ارتفاق  
Customary Rights  

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit 

definition) 

  

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  

  

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

  .ها به عنوان انفال در اختیار حکومت اسالمی است جنگل  - 

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

هاي  نشینان و دهکده برداري براي مصارف روستایی جنگل صدور اجازه بهره - 
مالکانه از  تیاج آنها بدون دریافت بهرهمجاور جنگل با توجه به میزان واقعی اح

اجازه چرا تا چهار سر دام بزرگ یا  - هاي مجاور،  هاي حوزه مربوطه یا طرح طرح
هاي هر خانواده جنگل نشین در مراتع بدون دریافت حق التعلیف  معادل آن براي دام

ت تعیین اولوی - مدت و در نقاط و طبق شرایط مقتضی،  با توجه به ظرفیت چرا به
برداران جنگلی و مرتعی در هر  برداري براي دارندگان پروانه چراي دام و بهره بهره

هاي فرعی  صورت انبوه از فرآورده برداري در قالب طرح و به منطقه براي بهره
  جنگلی و مرتعی ملی شده

  پایش و کنترل
(Monitoring 
and Control)  

  

  
اي دارد. در  سازي نقش مهم و سازنده  تظرفی ،در توسعه مشارکت: سازي  ظرفیت -1-1-2

  شود. کید میأمین مالی تأزدایی و ترکزرسانی، تم سازي بر آموزش و اطالع ظرفیت
عنوان  به رسانی آموزش و اطالعدر زمینه و قوانین ها  سیاست: رسانی و اطالع آموزش -1-1-2-1

   ت.اشاره شده اس 4مطابق جدول هایی است که در قوانین  یکی از زمینه
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در مورد اصل ها و قوانین  ها، برنامه عناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موجود در سیاست -4جدول 
  .رسانی آموزش و اطالع

Table 4. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
education. 

  رسانی آموزش و اطالع  
Education 

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit 

definition) 

هاي مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی و مدیریتی براي ارائه  سیس شرکتأت - 
 -هاي نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی،  اي توسط سازمان خدمات مشاوره

ی توسط صدا و ایجاد گروه دانش، ترویج و توسعه بخش کشاورزي و منابع طبیع
ایجاد شبکه  -ایجاد پایگاه اطالعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزي،  -سیما، 

آموزشی،  مدیریت دانش و اطالعات کشاورزي و روستایی براي ارائه خدمات علمی،
  فنی و ترویجی

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  

مان نظام مهندسی توسط نظارت بر انطباق عملکرد مراکز داراي مجوز از ساز - 
زیست در  گسترش آموزش عمومی و تخصصی محیط -وزارت جهاد کشاورزي، 

ایجاد نظام اطالعات  -کلیه واحدهاي آموزشی و مراکز آموزش عالی توسط دولت، 
هاي  اجراي برنامه -زیست محیطی کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست، 

همکاري  - دولتی و صدا و سیما،  هاي هاي ذیربط، رسانه آموزشی توسط دستگاه
  هاي ذیربط در تدوین و اجراي نظام اطالعات زیست محیطی کشور دستگاه

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

باال  -رسانی،  تقویت آموزش و نظام اطالع - برخورداري جامعه از دانش پیشرفته،  - 
تنظیم و اجراي  - دولت، ها توسط  هاي عمومی در همه زمینه بردن سطح آگاهی

افزایش کمی و کیفی تولید و  -برنامه آموزشی توسط سازمان حفاظت محیط زیست،
  هاي مستقیم ها در زمینه آموزش پخش برنامه

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

اعالن اصول علمی و فنی نحوه  - تعلیم و تربیت کارمندان فنی براي امور جنگل،  - 
هاي مهندسی و خدمات  سیس شرکتأصدور مجوز ت -ها،  جنگل برداري از بهره

اي توسط سازمان هاي  مشاوره فنی، اجرایی و مدیریتی براي ارائه خدمات مشاوره
گسترش آموزش و ترویج با استفاده از  - نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، 

  خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی توسط دولت
  پایش و کنترل
(Monitoring 
and Control)  
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هاي دولت براي  عنوان یکی از اصول در سیاست به اصل تمرکززدایی: تمرکززدایی -1-1-2-2
  .استمورد توجه قرار گرفته  5جدول  مطابقجنگلی  دستیابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی و

  
در مورد اصل ها و قوانین  امهها، برن عناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موجود در سیاست -5جدول 

  .تمرکززدایی
Table 5. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
decentralization. 

  تمرکززدایی  
Decentralization 

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit 

definition) 
  مناسب براي تقویت و حمایت از بخش غیردولتی تشکیل واحد سازمانی - 

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  
  

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

تکلیف  - کاهش تصدي اجرایی دولت،  - جامعه با ویژگی مردم ساالري دینی،  - 
نترل و ریزي و اقدامات الزم جهت ک گذاري، برنامه دولت بر ساماندهی سیاست

 -هاي غیر دولتی،  ها و مراتع کشور از طریق بکارگیري بخش کاهش تخریب جنگل
هاي  تکلیف دولت نسبت به احیاء و توسعه درختکاري مثمر و غیر مثمر و بوستان

 - هاي غیردولتی،  هاي بخش جنگلی و زراعت چوب با استفاده از توان و سرمایه
تی و کاهش وظایف اجرایی و گیري در تقویت وظایف راهبردي و نظار جهت

سازي و توانمندسازي بخش  خصوصی - تصدي و واگذاري آنها به بخش غیردولتی، 
انجام وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و  - غیردولتی در توسعه کشور، 

کمک به ایجاد،  -هاي دولتی توسط بخش غیردولتی،  ها و شرکت نظارت دستگاه
ي غیردولتی الزم به منظور توسعه بخش خصوصی و توسعه و قانونمندي نهادها

هاي جامعه در اداره  هاي غیردولتی و سایر بخش تعاونی و جلب مشارکت تشکل
 -هاي اجرایی دولت،  هاي دستگاه % از تصدي3کاهش ساالنه حداقل  -امور کشور، 

هاي عدم  اعمال سیاست -تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی،   رعایت اصل عدم
واگذاري  - مرکز و واگذاري امور به مردم در رابطه با تعیین تشکیالت کالن دولت، ت

امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداري و 
هاي خصوصی و تعاونی  بهره برداري از تاسیسات زیر بنایی و عمومی به بخش

ف دولت در اعمال حاکمیت تدوین حدود وظای -جهت جلب بیشتر مشارکت آنها، 
بازنگري در سازمان دولت با  -و تصدي و کاهش وظایف تصدي تا حد ضرورت، 

  انتقال اختیارات الزم و مکفی به مسئولین محلی
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  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

هاي تعاونی، خصوصی و عمومی  هاي اقتصادي دولت به بخش واگذاري فعالیت - 
هاي مهندسی و خدمات مشاوره فنی،  جوز تاسیس شرکتصدور م  - دولتی،  غیر

اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادي، بازرگانی و کشاورزي توسط سازمان نظام 
گري دولت در  واگذاري وظایف تصدي -مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، 

در اختیار قرار دادن حق  -گري،  خصوص امور اجرایی، آموزشی، ترویجی و بیمه
هاي مستعد منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع  برداري و یا حق انتفاع از عرصه رهبه

برداري همگن دیگر  هاي جدید و همچنین بهره ها و شهر در حریم شهرها، شهرك
گردي، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی در قالب  هاي طبیعت نظیر فعالیت

واگذاري کلیه واحدها،  -لت، هاي مصوب به متقاضیان واجد شرایط توسط دو طرح
واگذاري  - موسسات و شرکت هاي وابسته تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزي، 

مدیریت، احداث و نگهداري، توسعه و بهره برداري پارك هاي جنگلی، مراتع قابل 
ند سبز هاي سبز و کمرب هاي متروکه و اراضی واقع در کاربري درختکاري، نهالستان
مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاري  -ها،  شهرها به شهرداري

واگذاري  -امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی در خصوص وظایف امور تصدي، 
مدیریت بخشی از واحدهاي دولتی به بخش غیردولتی در خصوص وظایف امور 

 44دولت با رعایت اصل  هاي اقتصادي واگذاري وظایف مربوط به تصدي - تصدي، 
طراحی تشکیالت کالن دستگاههاي اجرایی و  - قانون اساسی به بخش غیر دولتی، 

هاي  هاي تقویت تشکل تهیه طرح -ها با هدف برطرف کردن تمرکز امور،  وزارتخانه
سازي براي واگذاري اعمال  هاي غیردولتی و محلی با هدف زمینه مردمی، سازمان

هاي دستگاههاي دولتی،  هاي سازمان یافته مردمی بر فعالیت تقویت نظارت - تصدي، 
هاي استانی از  جداسازي طرح - هاي استانی از درآمدهاي ملی،  جداسازي بودجه- 

هاي  ها، موسسات و شرکت انتقال وظایف اجرایی کلیه وزارتخانه - هاي ملی،  طرح
رفع  -، دولتی به واحدهاي استانی و تقویت واحدهاي ستادي در حوزه مرکزي

انحصارات موجود در قوانین و مقررات موضوعه در جهت مشارکت عمومی و 
  بهسازي نظام اداري و اجرایی کشور در تقلیل حجم تصدي دولت

  پایش و کنترل
(Monitoring 
and Control)  

  

  
ساز براي توسعه پایدار بخش  عنوان یکی از اصول ظرفیت مالی بهمین أت: مین مالیأت -1-1-2-3

  .باشد میمورد توجه  6ترتیب جدول  بهقوانین در که  گل و منابع طبیعی استجن
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  .مین مالیأدر مورد اصل تها و قوانین  ها، برنامه عناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موجود در سیاست - 6جدول 
Table 6. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
financing. 

  مین مالیأت  
Financing 

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit definition) 

تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي توسط وزارت جهاد کشاورزي با  -
سیس صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت أت -مشارکت تولیدکنندگان، 

تشکیل واحد سازمانی مناسب در زمینه ایجاد تسهیالت در کلیه  - محیط زیست،
  هاي غیردولتی هاي مستقل دولتی براي تقویت و حمایت از بخش ها و سازمان وزارتخانه

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  

  

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

مین شرایط و امکانات أت -خصوصی و تعاونی،  هاي ارتقاي ظرفیت و توانمندسازي بخش -
ها و  ها، خوشه اجازه دولت بر حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه -کار براي همه، 

هاي تشویقی دولت در جهت  حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست - هاي تولید،  زنجیره
ت مالی دولت حمای -هاي غیرمتشکل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشکل،  تبدیل فعالیت

اي و علمی  هاي فنی و حرفه از بخش غیردولتی در زمینه آموزش، کارآفرینی و آموزش
  کاربردي

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

هاي بخش آب و کشاورزي در زمینه آب و خاك و امور زیربنایی و  مین بودجه طرحأت -
مستثنی ساختن وجوه  - ، منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور

ها تحت عنوان خودیاري از شمول قانون محاسبات و سایر  دریافتی از مردم براي طرح
صرف درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و سایر  - مقررات عمومی، 

وجوه حاصل از اراضی ملی شده دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به وزارت کشاورزي 
هاي خصوصی و  تر کردن بخش فعال - حیاء و توسعه همان اراضی و سایر اراضی، جهت ا

تعاونی از طریق اصالح مقررات، ارائه تسهیالت بانکی، تکمیل سرمایه گذاري زیربنایی، 
ها و ساختارهاي صنعتی، تحقیقاتی و  توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل

هاي جنگلداري،  گذاري طرح سرمایه درصد 10دادن تحت پوشش بیمه قرار  -پیمانکاري، 
پرداخت قسمتی از سود تسهیالت اعطایی  - مرتعداري و آبخیزداري مردمی توسط دولت، 

برداري از  هاي تولید، روستایی، عشایري و بهره گذاران بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه
هاي  ی به سازمانهاي مالی اشخاص حقیقی و حقوق تلقی کمک -منابع طبیعی توسط دولت، 

منظور نمودن  -عنوان هزینه قابل قبول،  زیست و منابع طبیعی به غیر دولتی حامی محیط
هاي منابع طبیعی (جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداري) در بودجه ساالنه  اعتبارات طرح

حمایت مالی دولت از طریق اعطاء تسهیالت، وجوه اداره شده، یارانه  - وزارتخانه ذیربط، 
  د و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستایی و عشایريسو

  پایش و کنترل
(Monitoring and 

Control)  
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بخش دوم عناصر قانونی مربوط به مبانی برنامه ملی جنگل شامل آمایش سرزمین، ارزیابی  -2
  باشد. می پیامدهاي زیست محیطی و ارزش گذاري منابع جنگلی

  .استدر قوانین بیان شده  7مطابق جدول  آمایش سرزمیندر زمینه صر قانونی عنا: آمایش سرزمین - 2-1
  

  .در مورد آمایش سرزمینها و قوانین  ها، برنامه عناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موجود در سیاست -7جدول 
Table 7. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
land use planning. 

  آمایش سرزمین  
Land use Planning  

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit 

definition) 

منظور هماهنگی در امور  کننده در سطح فرااستانی به ایجاد نهادهاي هماهنگ - 
تشکیل  - اي بین استانی از دیدگاه آمایش سرزمین توسط دولت،  عمرانی و توسعه

ها و  منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجراي برنامه شوراي آمایش سرزمین به
هاي توسعه سرزمینی توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس  طرح

  جمهور

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  

ریزي کشور با  مههاي آمایشی توسط سازمان مدیریت و برنامه در برنا اجراي برنامه - 
هاي  هاي عملیاتی دستگاه تنظیم برنامه - هاي اجرایی ذیربط،  همکاري سایر دستگاه

  هاي آمایش سرزمین گیري اجرایی در جهت تحقق جهت

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

آمایش  - برداري بهینه از منابع طبیعی براساس استعداد آن،  بهره حفاظت و - 
هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد  - هاي نسبی مناطق،  مبناي مزیت سرزمین بر

سازماندهی فضایی و توزیع  - خود سرمایه و امکانات الزم در دسترس داشته باشد، 
هاي  تجهیز کانون -هاي نسبی هر منطقه،  ها متناسب با مزیت جمعیت و فعالیت

هاي اقتصادي و  فعالیتانجام کلیه  - توسعه بنا به مالحظات زیست محیطی، 
برداري از  بهره - اجتماعی در طول برنامه دوم با رعایت مالحظات زیست محیطی، 

  منابع طبیعی براساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

سطح کالن،  اجراي سند ملی آمایش سرزمین از ابتداي برنامه چهارم مشتمل بر سه - 
مرجع قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین در  - بخشی و استانی توسط دولت، 

هاي  گیري اي براي تصمیم منطقه - اي و بخشی هاي بین بخشی، بین منطقه هماهنگی
ها و سرمایه  ها و اقدام هاي تشویقی و بازدارنده براي برنامه تعیین سیاست - اجرایی، 

هاي آمایش  گیري دولتی در راستاي تحقق جهتهاي بخش عمومی و غیر گذاري
تعیین مناطق چهارگانه زیست محیطی تحت عنوان پارك ملی، آثار  -سرزمین، 

طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این 
  مناطق توسط شوراي عالی حفاظت محیط زیست

  پایش و کنترل
(Monitoring 
and Control)  

اي،  به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین متناسب با تحوالت جهانی، منطقه - 
  علمی و فنی
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زیست محیطی پیامدهاي عناصر قانونی مربوط به ارزیابی : محیطی ارزیابی پیامدهاي زیست -2-2
  بیان شده است.در قوانین  8 جدول مطابق

  
در مورد ارزیابی ها و قوانین  ها، برنامه ود در سیاستعناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موج -8جدول 

  .زیست محیطیپیامدهاي 
Table 8. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
environmental impact assessment. 

  ارزیابی پیامدهاي زیست محیطی  
Environmental Impact Assessment 

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit definition) 

تعیین شوراي عالی حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردي  -
تعیین شوراي هماهنگی توسعه  - موضوعی،  -هاي توسعه ملی ها و برنامه محیطی طرح

 - اي،  هاي توسعه منطقه امهاي به عنوان مسئول ارزیابی راهبردي محیطی برن منطقه
تفویض وظایف شوراي عالی حفاظت محیط زیست توسط شوراي عالی اداري به 

  واحدهاي استانی سازمان حفاظت محیط زیست
  تعیین ارتباطات

(Relation 
determination)  

اي، ملی و استانی تا پایان  ایجاد نظام اطالعات زیست محیطی کشور در سطوح منطقه -
  رنامه پنجم توسعه توسط سازمان حفاظت محیط زیستسال اول ب

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

هاي اقتصادي و غیر آن که همراه با آلودگی محیط زیست یا تخریب  ممنوعیت فعالیت -
هاي اقتصادي اجتماعی در طول برنامه دوم بایستی  کلیه فعالیت - غیر قابل جبران است، 

هر گونه فعالیت صنعتی و  -مالحظات زیست محیطی صورت گیرد، همراه با رعایت 
الزام واحدهاي  -معدنی در چارچوب ضوابط استانداردهاي زیست محیطی انجام شود، 

 - تولیدي براي تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط زیست محیطی و کاهش آلودگی، 
  موضوعی اي و در سطوح ملی، منطقه» نظام ارزیابی راهبردي محیطی«تدوین 

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

مبادله  -هاي بزرگ و تولیدي و خدماتی قبل از اجرا،  ها و پروژه انجام ارزیابی طرح -
هاي عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی پس از انجام مطالعه توجیه فنی،  موافقتنامه طرح

ی خارجی در مورد استفاده از تسهیالت مال - اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی، 
هاي مورد تایید و داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی و رعایت شرایط زیست  طرح

هاي  ها و پروژه ارزیابی زیست محیطی کلیه طرح -ها،  محیطی در اجراي هر یک از طرح
سنجی و  بزرگ تولیدي و خدماتی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان

بط پیشنهادي شوراي حفاظت محیط زیست و مصوب هیات یابی براساس ضوا مکان
ها، پتروشیمی،  ها، پاالیشگاه هاي جدید، نیروگاه احداث کارخانجات، کارگاه -وزیران، 

هاي سازمان حفاظت  ها، و ... موکول به رعایت ضوابط و معیار صنایع نظامی، فرودگاه
نین و مقررات زیست استقرار صنایع با رعایت ضوابط عمومی و قوا -محیط زیست، 

هاي عمرانی مشمول ارزیابی  هاي جنگلداري بزرگ به عنوان طرح تعیین طرح - محیطی، 
  اثرات زیست محیطی

  پایش و کنترل
(Monitoring and 

Control)  

تعیین  -حیطی، هاي الزم زیست م ها، معیارها و شاخص تدوین ضوابط و استاندارد -
  یزیست محیط هاي الگوي تهیه گزارش
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جدول  مطابقمنابع جنگلی گذاري  عناصر قانونی مربوط به ارزش: منابع جنگلی گذاري ارزش -2-3
  بیان شده است.در قوانین  9

  
در مورد ها و قوانین  ها، برنامه عناصر قانونی تعریف کننده ساختار و فرآیند موجود در سیاست -9جدول 

  .منابع جنگلی گذاري ارزش
Table 9. Legal elements for structure and process defining in policies, programmes and laws about 
valuation and accounting of forest products and services. 

  منابع جنگلی گذاري ارزش  
Valuation and Accounting of Forest Products and Services  

  ساختار
(Structure) 

  ایجاد واحدها
(Unit definition) 

  

  تعیین ارتباطات
(Relation 

determination)  

ریزي با سازمان حفاظت محیط زیست در  همکاري سازمان مدیریت و برنامه - 
هاي ناشی از  هاي اقتصادي منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه برآورد ارزش

  آلودگی و تخریب محیط زیست

  فرآیند
(Process) 

  ریزي برنامه
(Planning) 

هاي اقتصادي منابع طبیعی و زیست محیطی و  تهیه دستورالعمل برآورد ارزش - 
مالك  -هاي ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه،  هزینه

ها  ها و منافع اجتماعی طرح عمل قرار دادن ارزش اقتصادي منابع طبیعی، هزینه
  ها طرح اي در مطالعات امکان سنجی هاي عمرانی، توسعه و پروژه

  ایجاد فرآیند
(Process 

definition)  

هاي اقتصادي منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه ناشی از  محاسبه ارزش - 
وارد  - هاي ملی،  آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه در حساب

ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی در محاسبات  کردن خسارات وارده به جنگل
هاي امکان سنجی اجراي طرح و درج آن در  ظور نمودن هزینهاقتصادي و من
  بودجه سنواتی

  پایش و کنترل
(Monitoring and 

Control)  

  

  
برنامه ملی جنگل به عنوان یک برنامه راهبردي براي مدیریت منابع جنگلی شامل راهبردها و   

هر یک از اهداف با اجراي  تحقق نظر در هر کشور است.اقدامات الزم براي دستیابی به اهداف مورد
پشتوانه این اصول قوانین وضع  شود. ممکن میکه در راستاي اصول این برنامه است اقدامات راهبردي 

بررسی مواد قانونی  کند. فراهم میاز لحاظ ساختاري و فرآیندي شده است که فضاي قانونی الزم را 
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ساختاري و فرآیندي این امکان را بوجود از لحاظ عناصر  مرتبط با اصول و مبانی برنامه ملی جنگل
 شناخته شود تا ضمن تقویت قوانین وجامع  طور به ها گذاري م روندهاي موجود در قانونتماآورد که 

ها و راهبردهاي  استهر یک از سی برايهاي پشتیبان  چارچوب ،از تکرار وضع قوانین مکررجلوگیري 
بر مبناي یعنی تحلیل  تحلیل محتواي قوانیننوع از  اینود. شدر برنامه ملی جنگل فراهم انتخابی 
و قوانین  ها، سیستمی سیاستتحلیل نگرش قوانین بر مبناي  فرآیندهاي تعریف شده در و هاساختار

این نوع بررسی امکان ارزیابی نهادینه شدن مفاهیم بنیادین در  .استمدیریت جنگل هاي  چارچوب
برنامه  تهیهکه در  )11، 7( سازد ریت پایدار جنگل را ممکن میکیدهاي مدیأقوانین به عنوان یکی از ت

   .)6، 5، 1(است الزم ملی جنگل به عنوان بخشی از مطالعات 
شامل در بخش جنگل موجود  فرآینددر بررسی اصول و مبانی برنامه ملی جنگل و تحلیل آنها، دو   

اي و عمرانی که هر دو در  ت توسعهی و فرآیند مدیریت اقدامافرآیند مدیریت امور توسعه جوامع محل
اصول و مبانی  تر یعنی فرآیند توسعه پایدار جامعه باید در نظر گرفته شود. کلییک فرآیند مدیریتی 

بر اساس تعاریف،  برنامه ملی جنگل در واقع کنترل کننده جریان پایدار دو فرآیند مذکور هستند.
با به  که ذینفعان در مدیریت منابع جنگلی استمهمترین ویژگی برنامه ملی جنگل افزایش مشارکت 

آموزش و اطالع  ساز شامل انجام اقدامات ظرفیتو با شود  میت شناختن حقوق ذینفعان آغاز میرس
این اصول مربوط به فرآیند توسعه جوامع محلی  .شود کامل میمین مالی أ، تمرکززدایی و ترسانی

به نام مبانی اي و عمرانی  رآیند کنترل اقدامات توسعهفاصول کنترل کننده فرآیند دوم یعنی هستند. 
ند که با هستگذاري منابع جنگلی  یابی پیامدهاي زیست محیطی و ارزشآمایش سرزمین، ارزشامل 

تر یعنی فرآیند توسعه پایدار جامعه با  در راستاي تحقق فرآیند کلیاصول کنترل کننده فرآیند اول 
   یکدیگر در تعامل هستند.

ساز  سی نهادینه شدن اصول و مبانی برنامه ملی جنگل ضمن توجه به وجود قوانین زمینهدر برر  
ها بر اساس  براي اصول و مبانی مذکور باید به فرآیندهاي سه گانه بیان شده نیز توجه نمود و تحلیل

یندهاي کارکرد یکپارچه ساختارها و فرآارتباطات و  به عبارت دیگر باید به این فرآیندها انجام شود.
دید شد که  ،ها و قوانین بر اساس بررسی سیاست شود. مرتبط با اصول و مبانی توجهتعریف شده 

در  پشتیبانی از اصول و مبانی جهت اجراي برنامه ملی جنگلالزم براي کلی ساختارها و فرآیندهاي 
در ت فرآیندي بررسی و تحلیل وجود ساختارها و ارتباطادر حالی که ین کشور تعریف شده است. قوان
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ها و واحدهاي بخش و فرابخش جنگل  هاي سازمان نیازمند بررسی مقررات و دستورالعمل سطوح خرد
  است که خارج از محدوده بررسی این تحقیق است. 

قانونی در چارچوب روش تحقیق این مطالعه ساختارها و فرآیندهاي کلی تفکیک عناصر بر اساس   
این  ایجهمچنین نتمشخص شد. مذکور در زمینه اصول و مبانی  مدیریت کالن هاي اصلی گیري و جهت

   .سازي راهبردها وجود دارد هاي قانونی براي توسعه اهداف و پیاده زمینه داد کهتفکیک و تحلیل نشان 
  

  کلی گیري نتیجه
برنامه ملی  هاي قانونی الزم براي پشتیبانی از راهبردهاي حقیق با هدف بررسی چارچوباین ت  

نخست توجه دادن به هدف  سازي اصول و مبانی برنامه مذکور انجام شد. عنوان نهادینهبا جنگل 
بعدي مشخص ساختن سازي قانونی براي راهبردهاي برنامه ملی جنگل است. هدف  اهمیت پشتوانه

فراهم ساختن  هاي اصول و مبانی در دستیابی به مدیریت پایدار جنگل و نهایتا توجه دادن به اولویت
برنامه ملی  یمشارکتریزي و اجراي  برنامههدف  الزم براي دستیابی بههاي ساختاري و فرآیندي  زمینه

  است. جنگلی مدیریت پایدار منابع تحقق  براي جنگل
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Abstract 1 

Background: The National Forest Programme (NFP) as a conceptual and political 
tool was proposed to achievement of sustainable forest management after approved 
in 19th session of United Nations General Assembly (UN-GASS) in June 1997. To 
preparation of an adaptive programme, concepts, necessities and priorities of each 
country will be attended. This programme consists of policies and strategies for 
forest management for all national and subnational levels. Principles and bases of 
NFP are supportive for implementation of policies and strategies that will be 
achieved by Institutionalization of them in the laws. In this research, 
Institutionalization of principles and bases of NFP in policies and laws were 
assessed.     
Materials and methods: regards to this aim, national policies, development 
programmes and laws related to forest management were assessed according to 
Process Management method by using Context Analysis technique in qualitative 
research method. By this method, the legal elements of laws that define structures 
and processes related to NFP's principles and bases consist of participation, 
customary rights, capacity building, education, decentralization, financing, land-
use planning, environmental impact assessment and valuation and accounting of 
forest products and services extract and assessed.  
Results: According to the results, structures and processes related to the NFP's 
principles and bases were defined and institutionalized in the country's laws. 
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Participation as the main principle and aim of NFP were defined in national laws 
and according to this principle, other principles and bases of NFP were defined in 
the laws. Attention to the public vote in the administration and participation in the 
planning, decision making, implementation and control by structures in the form of 
production and economic cooperation, professional enterprises and rural councils 
were institutionalized in the laws. Based on defined structures and processes for 
participation, other principles and bases of NFP were defined in the laws. 
Conclusion: According to the legal structures and processes defined for NFP's 
principles and bases, there are legal protection for strategies related to NFP in the 
national policies and laws.   
 
Keywords: National Forest Programme, Principles and Bases, Policies and Laws, 
Institutionalization 


