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سانمایه اجتمااعی   هاا    توجهی قنار گنفت. اعتمای یکی از مولياه  این امن مهم موری بی
است. اعتمای شهنونداا به همادیگن، اعتماای شاهنونداا باه نخبگااا سیاسای، اعتماای        

حای مانیم بایاد باا    آاعتمای نخبگاا به شهنونداا. همچنین تمامی  و نخبگاا به یکدیگن
منیمی وه با ییاد و  ؛ندونساله آشنا باشند و یر تحقق آا مشاروت  انداز بیست سند چشم

هاا  خاوی    ونند و از حقوق و تکاالیف و مسائولیت   نرام بنخوری می آگاهی سیاسی با
رساانند.   ها  صحی  نرنات خوی را به نرام و مسائولین مای   یرقبال جم  آگاهند، از راه

هاا    یاناد، یر فعالیات   ا  وه منیم، وشور و یولت را متعلق باه خاوی مای    چنین جامعه
 ه و یر تحقق اهداف مشاروت یارند.سیاسی شنوت ونی

 ،ها  مشابه مدنرن طناحاا قنار گیانی  از مویوعات ییگن وه باید یر تدوین بننامه
ساازى و ناوع مقابلاه     شدا یا فنایند جهانى جهانىسیاسی،  ها  توسعه عالوه بن شاخ 

صنعت گنیشاگنى، باتوجاه    گنایی، ها  آا و سیاست وشور یر موری نومنطقه با چالشِ
 سازى فناواا ایان  گنى ایناا و ارزآورى و اشتیالگنیش ،جهانى نرین و هاى بى به جاذبه

ویاهه   ساازى، باه   حوایث غینمتنقبه و چگونگى مقابله و ارائه راهبنیهاى ایمان ، صنعت 
حاومیات   آور  و تحاو ت ییجیتاال،   زیست، حاوزه فان   ، مسائل محی زلزله  یرمقابل

باین قاوا     قانوا و یابطه یر نرام ایار  وشور، تمنوزگنایی با لحا  تيکیک وظاایف 
ونیا حکومات   گانه وشور و یخالت مناطق یاخلی محلی یر ایاره وشور، تخصصی سه

وابساتگی یرآمادها  وشاور     عدم) تيکیک وارونیها(، یکپارچگی ساختارها و روندها، 
، نياوذ   یفساا مبارزه مستمن باا اناواع   ، پایه مانند نيت و گاز  به رانت و محصو ت تک

نرن اعضاا    نزمینی، یکپارچگی سیاسی و همگنایی و اتياقسیاسی بن تمام نقاط س نرام
 یااه حاااومیتی   و نرااارت سااه  سیاساای نساابت بااه فنایناادها  سیاساای    جامعااه
مدنی بان اجانا     نگهباا و جامعه گانه و شورا  مصلحت نرام، قوا  سه تشخی  مجم 

 بننامه منطبق با آا ینورت یاری. انداز و یقیق سند چشم
شوی از ولیه افنای  وه بنا  وروی باه مشااغل یولتای یاا      همچنین پیشنهای می

جمهور  یا نمایندگاا مجلاس   عمومی به را  مستقیم منیم نیاز یارند مانند ریاست
هاا    اناداز و انطبااق بنناماه    تعهد  مبنی بن التزام وامل به اجنا  یقیق سند چشام 

  توسعه با آا اخذ شوی.


