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چکیده : امروزه رویکرد پیروی از روندهای جهانی شدن به دلیل تناقضات موجود در آن کمتر مورد پذیرش 
جوامع و کشورها قرار می گیرد. درواقع با تشدید چالش هایی چون گسترش فقر، توسعه نیافتگی، جرم، 
آلودگی زیست محیطی، نزاع های قومی  و مذهبی، جنگ و درگیری در مناطق مختلف جهان، نقش و 
جایگاه بازیگران محلی و به ویژه شهرها هم ازلحاظ مکان فعالیت های اجرایی و هم ازلحاظ پتانسیل های 
نهفتة نهادها و انجمن های جامعه  مدنی واقع در آنها درکنار سایر بازیگران غیردولتی موردتوجه جّدی 
قرارگرفته است. این رویکرد جدید تحت عنوان »جهان  محلی سازی« مطرح شده است که به عنوان رویکردی 
ترکیبی از دو پدیده و فرایند محلی سازی و جهانی شدن مطرح است و درآن بازیگران محلی می توانند نقش 
مهم و مؤثری در مقابله با چالش های منطقه ای و جهانی همچون پیشگیری و مدیریت جنگ و منازعات، 
به جریان انداختن مذاکرات صلح، تالش برای گسترش توسعه  پایدار و کاهش فقر، افزایش همگرایی بین 
قومیت ها و ملت ها و مبارزه با بحران های زیست محیطی درمقیاس منطقه ای و جهانی داشته باشند. این 
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر بدنبال پاسخ به این سؤال است که براساس 
رویکرد جهان  محلی سازی، نقش آفرینی بازیگران سطوح محلی نیاز به چه بستر ها و عواملی دارد و جهان-
محلی سازی چه آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد این 
رویکرد به شرط رعایت مالحظات و الزامات اجرایی آن که شامل مواردی چون اصالح دیپلماسی سنتی، 
تمرکز بر مسائل فرهنگی، حکمروایی شهری، دموکراسی و جامعه  مدنی، مدیریت منابع و مکانیزم های مالی 
است، می تواند در فراگیرترشدن و یکپارچه سازی توسعه، صلح و امنیت و ایجاد فضای اقتصادی و سیاسی 

باثبات تری در سطح جهان نقش مهمی داشته باشد.
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1-مقدمه
در مسـیر تحوالت فزاینـدة امروزی، جهـان برای مقـابله بحران ها و چالـش های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی،زیست محیطی و ... استقرار ثبات بین المللی، به رویکردی فراگیرتر ازپیش نیاز دارد؛رویکردی که 
دارای تأثیرات و ماهیت جهانی شدن باشد و درعین حال به عدم موازنة اجتماعی ـ اقتصادی واختالفات 
فرهنگی توجه نشان دهد. شاید بتوان گفت جهان  محلی سازی آن رویکرد موردانتظار است که با استفاده از 
قابلیت ها و توانمندی های بازیگران غیردولتی و محلی بتواند با ایجاد موازنة جدید اجتماعی- اقتصادی، در 
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، محیط منطقه ای و جهانِی ایمن تر و پایدارتری برای گسترش توسعه، 

امنیت و صلح ایجاد  کند.
درواقع، جهان  محلی سازی ترکیبی از واژگان جهانی سازی یا جهانی شدن3و محلی سازی4 است. در این روند، 
با ادغام بازارهای محلی در یک جامعة جهانی، پیشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، سرعت و پیشرفت 
در سیستم ها، در کنار پیدایش و ارتقای طبقة متوسط در کشورها بر اثر جهانی شدن، کانون توجهات به 
سمت بازارهای محلی هدایت شده و مفهومی  تحت عنوان »جهان  محلی سازی« پدیدار شده است. در این 
بستر، اگرچه محصول یا خدمات عرضه شده به صورت جهانی توزیع می شود، لکن طراحی ارائة خدمات 
بهتر به مشتریان مبتنی بر شرایط بازار محلی است. درواقع، مدرنیزه شدن حمل ونقل و تدارکات با عرضة 
راه حل های حمل ونقل جهانی در زمان مشخص برای جابه جایی سریع تر محصوالت به مکان های بیشتر 
و اتصال آن ها، به بیش از نود درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، به مهرة اصلی راهیابی مشاغل کوچک 
به بازاهای جهانی تبدیل شده است. این مطلب از گفتة فردریک اسمیت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرة 
شرکت فدرال اکسپرس به روشنی دریافت می شود که »همه چیز مشخصاً درجریان است: ارتباط با جهان، 
سوخت مورد  نیاز موتور اقتصاد محلی است و درمقابل، رشد جهانی رابطة مستقیمی  با موقعیت ها و 

.)Huang, 2013: 1( »فرصت های محلی دارد

2-روش تحقیق 
روش تحقیق این مقاله روش توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. اطالعات موردنیاز به روش کتابخانه ای 
گردآوری شده است. مسئلة اصلی پژوهش این است که بر اساس رویکرد جهان  محلی سازی، نقش آفرینی 
بازیگران سطوح محلی نیاز به چه بستر ها و عواملی دارد و جهان محلی سازی چه آثار و پیامدهای اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی به همراه دارد؟ 

3-مفاهیم و مبانی نظری 
در ربع آخر قرن بیستم، یکپارچگی اقتصادی جهان شکل تازه ای به خود گرفت که در ابتدا خود را به شکل 
کامالً جداگانه و به صورت پدیده ای نسبتاً حاشیه ای نشان داد. اما تحوالت پیرامونی به تدریج به شیوه هایی 
که تمام جوانب بشری را دگرگون ساخته، جهانی شدن را به عنوان پیکربندی جهانی نوین و مؤثر بر یکدیگر 
تبیین کرد )بریچر، 1392: 19(. درنظام جهانی کاپیتالیستی، بحران هویت و معنا براثر اقتصادی شدن 
فرهنگ و هویت و نیازهای مردم جهان به وجودآمده و موجب تخریب و نابودی مرزهای فرهنگی و پیوند 
میان فضا و مکان می گردد که با ناامنی و سردرگمی همراه است )موثقی، 1393: 59(. در حوزة بومی و 
محلی، جهانی شدن پایگاهِ اقتصادی جوامع محلی و بومی مختلف را در سرتاسر جهان تضعیف می کند و 
استیالی فزایندة رسانه های جهانی چند کشور و شرکت نه موجب تنوع بیشتر، بلکه به فرهنگ یکنواخت تر 
3- globalization
4- localization
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جهان گرایی منجرمی شود )بریچر، 1392: 21(. درحالیکه حساسیت کشورها و دولت ها به این حوزه به 
این دلیل فراوان است که هویت ملّی، ارزش ها و باورهای سنتی و نگرش بومی آن ها شدیداً تحت تأثیر 
قرارمی گیرد؛ چراکه توانایی فرهنگ آفرینی و ساختارسازی بنگاه های غربی و قدرت تکنیکی- مالی انتقال 
ارزش های سرمایه داری به جهان از طریق رسانه های فیزیکی و مجازی، نگرانی جدی برای حوزه های 
فرهنگ بومی و محلی ایجاد کرده است )موثقی، 1393: 30(. در دنیاي جهانی شده، یک تک جامعه و یک 
تک فرهنـگ در سراسر کرة زمین مستقر می گردد. در چنین دنیایی به دلیل تمرکزگرایی، گرایش زیادي 
به اختالفات شدید، چندمرکزي بودن و هرج و مـرج وجـود خواهـد داشـت. ازآنجا که فرهنگ یکسان 
می شود، بنابراین این که چنین فرهنگی گویاي قبول تنوع و آزادي انتخاب فردي باشد جنبه ای کاماًل 

انتزاعی دارد)حسن زاده، 1387: 37(.
در میان دیدگاه مخالفان و موافقان جهانی شدن، برخی چون رولند رابرتسون، جریان جهانی را موجب 
احیای منفذهای فرهنگی محلی می دانند و بر این باورند که زمینه های محلی به صورت مانعی در برابر 
همگون سازی عمل می کنند. با تعامل پیچیدة امر جهانی و امر محلی دارای مشخصة وام گیری فرهنگی- که 
جلوه های حاصل از پیوند و دورگه سازی فرهنگی به یکسانی یا تفاوت تقلیل پذیر نیست- همواره تأکید 
می شود که جهانی شدن همیشه دربردارنده روندی از محلی شدن است )موثقی، 1393: 63(. در شرایطی 
که نخبگاِن سیاسی و شرکتی مرزهای ملی را درمی نوردند تا برنامه های خویش را گسترش بخشند، مردمان 
عادی کشورهای جهان نیازهای خود را به اقتصاد جهانی تحمیل می کنند و جهانی شدن از پایین و یا 
جهان محلی شدن معنا می یابد. این نوع جهانی شدن بگونه ای توسعه می یابد که آن را در برخورد با تنوع 
محلی یاری می رساند )بریچر، 1392: 37(. درواقع به باور محققان در فضای دیالکتیک جهانی شدن فرهنگی 
فراگیر، جهانی شدن به طورخودکار و یک جانبه یا تک بعدی نیست و در همه جا سبب تأکید بر امر محلی 
می گردد، به گونه ای که سنت های فرهنگی محلی متمایز با اعمال فرهنگی جهان وطنی همزیستی خواهند 
داشت )موثقی، 1393: 63(. بدین ترتیب، این دیدگاه شکل می گیرد که جهانی شدن صرفاً به معنای آن 
نیست که دنیا درحال همگون شدن است بلکه، دربرگیرنده روندی جهان محلی است که هم در محتوا و هم 
در پیامدهای چندگانه تناقض آمیز است. براین اساس، پلورالیسم فرهنگی خود یک ویژگی تشکیل دهندة 
نظام جهانی است و پاسخ های گوناگون نمادین به جهانی شدن خود عوامل مهمی در تعیین خط سیرهای 

روند خود جهانی شدن )موثقی، 1393: 57( در مسیری با عنوان جهان محلی سازی خواهند بود.
اگرچه یافتن اولین کاربر عبارت جهان  محلی سازی دشوار است اما اولین بار جامعه شناس انگلیسی-

آمریکایی پرفسور رولند رابرتسون- آن را در زبان انگلیسی به کاربرد. عالقه مندی او به جامعة ژاپن و 
شناخت او از این کشور موجب شد، کاربرد عبارت جهان  محلی سازی را در ژاپن دریابد؛ به ویژه اینکه 
متخصصین بازاریابی از این عبارت به زبان ژاپنی استفاده می کردند. منظور آن ها از به کارگیری این عبارت 
آن بود که محصوالت ژاپن باید محلی سازی گردد؛  به این معنا که الزم است این محصوالت در عین حال که 
کاربردی جهانی دارند، با سلیقه و ذائقة محلی متناسب شوند. از این رو عبارت جدیدی با عنوان جهان-

محلی  سازی ابداع گردید )Khondker, 2004: 3(. به عبارت دیگر، گرچه جهان محلی سازی به معنای 
ایجاد محصوالت و یا خدمات موردنیاز بازار جهانی است اّما این کار به تناسب با فرهنگ های محلی انجام 

.)Maynard, 2003: 60( می شود
رابرتسون جهان  محلی شدن را تعدیل تأثیرات شرایط محلی بر فشارهای جهانی می داند که به معنای 
همزمانی حضور گرایش جهانی سازی و خاص گرایی است )Khondker, 2004: 3(. توماس فریدمن 
جهان  محلی سازی را توانایی یک فرهنگ در برخورد با فرهنگ های قوی دیگر در جذب توانایی هایی می داند 
107که طبیعتاً با آن هماهنگ است و قادر است آن فرهنگ را تقویت کند، )Sharma, 2013: 126(. بنابراین 
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جهان  محلی سازی را می توان هنر متعادل نمودن تلفیق و همگون سازی تأثیرات بیگانه با جامعه ای که بدون 
شکستن آن به تنوع آن می افزایند. فوگلیو و استانویشز پنج مورد زیر را از نمودهای جهان  محلی سازی 

می دانند: 
روشی استراتژیک و مشارکتی برای تکمیل جهانی شدن و محلی سازی؛ • 
سیستمی برای تسهیل مدیریت دسترسی به بازار جهان محلی)بازار جهانی/ محلی(؛• 
ظرفیتی برای استقرار در بخش های محلی و همچنین مواجهه با بازار جهانی؛• 
فرصتی برای عرضه خود در زنجیره اصلی ارزش های جهانی و محلی)سیستمی از • 

فعالیت های انجام شده توسط شرکت ها برای برنامه ریزی، تولید، فروش محصوالت و 
خدمات خود()Foglio, 2006: 25 (؛

روشی که امکان ورود شرکت محلی یا جهانی را به روشی بهینه در بازار جهانی و • 
.)Luigi & Simona, 2010: 150( محلی فراهم می سازد

در رویکرد جهان  محلی سازی حالتی بینابینی وجود دارد و عمدتاً همزمان بر جنبه های 
منفی و مثبت جهانی شدن تأکید می شود و می توان از آن به عنوان استراتژی برد- 

باخت یاد کرد )سجاسی قیداری، 1395: 191(.

4-رابطه بومی سازی، جهانی شدن و جهان  محلی سازی
مسئله رابطه میان محلی و جهانی به صور گوناگون در طیف وسیعی از پس زمینه های فکری و عملی 
به نحوی فزاینده، مهم و برجسته است. این رابطه دقیقاً در دوره ای بسط یافته است که شاهد تبلور عالقة 
روزافزون به جهان، به مثابه یک کل و یک مکان واحدیم. هم پای محوشدِن احساس تک بعدی بودن جهان، 
حس ما نسبت به فضای ویژة بازنمایی، گسترش یافته است؛ فضایی که می توان همة انواع روایات را در 
چارچوب آن گنجاند. بدون نفی و انکار این حقیقت که جهان به مثابه یک کل دارای خصوصیاتی سیستمی 
در ورای خصوصیات واحدهای درون آن است، باید تأکید کرد که در سوی دیگر، این واحدها تا حّد زیادی 
برحسب کنش ها و فرایندهای مافوق واحد یعنی برحسب پویش های جهانی ساخته می شوند. جهان معاصر 
به مثابه یک کل بر گرد روابط متغیر مابین وجوه حیات بشری، تأکیدهای متفاوت بر آن ها و تفسیر متضاد از 
آن ها شکل گرفته است )گل محمدی، 1381: 225-222(. این تفاوت ها زمینه ای برای شکل گیری روندهای 

متفاوت اما مکمل و مرتبط با جهانی شدن را فراهم می سازد.
برخي بومی سازی را به معناي اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوري، هنجارهاي رفتاري و ارزش هاي 
محلي در موقعیت و بستر خاص مي دانند. این تعریف دو برداشت را به ذهن متبادر مي کند: اول اینکه بومي سازي 
یعنی همة هنجارها، ابتکارات و ارزش هایي که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهاي جامعه است؛ دوم اینکه 
بومي سازي به معنای ارتقاء ارزش هاي محلي، هنجارها و مسائل موردعالقه، مشارکت و التزام به فعالیت ها در 
سطح جامعه است. ازاین رو،توسعه و رشد فرهنگ بومي، تحقق آمال و آرزوهاي جامعه، عالقه مندي به اخالق 
و هنجارها و فعالیت و مشارکت و حمایت از نوآوري هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، بومي 
برخي از مثال هاي بومي سازي است )قاسمپوردهاقاني، 1390: 11(. مفهوم جهان  محلی سازی با فرایندهای 
جهانی شدن و بومی سازی درهم می آمیزد. مفهوم جهان  محلی سازی امکان جهت گیری مجدد را فراهم 
می سازد.  جهان  محلی سازی الیة دیگری را ارئه می دهد که نظریة اجتماعی براساس آن می تواند پیچیدگی 
وماهیت چندوجهی فرایندهای اجتماعی را بررسی نماید)Roudometof, 2016: 10(. اکثر اوقات، 
بومی سازی با جهان محلی سازی مشابه و یکسان تلقی می گردد؛ چراکه در هردو مفهوم، مفروضاتی درمورد 
سیستم بومی  و یا محلی اصیل و معتبر وجود دارد. درحالی که کانکر براساس چارچوب نظری رابرتسون 
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اظهار داشت که جهان  محلی سازی را باید فرایندی مستقل از محلی سازی صرف دانست. مسئلة همزمانی 
جهانی شدن با محلی سازی جهانی را می توان فرایندی توأمان از جهانی سازِی ُخرد و محلی سازِی کالن 
دانست )Sharma, 2013: 126(. محلی سازی کالن شامل گسترش محدودة محلی سازی و همچنین 
جهانی نمودن برخی ایده ها، فعالیت ها و مؤسسات محلی است. ظهور گستردة جنبش های بنیادگرای قومی 
 و مذهبی در سراسر جهان، نمونه ای از محلی سازی کالن است. جهانی سازی ُخرد شامل ترکیب فرایندهای 
جهانی مشخص و خاص با شرایط محلی است. جنبش های اجتماعی همچون جنبش های فمینیستی و یا 
جنبش های  زیست  محیطی و روش ها  و استراتژی  های جدید تولید و بازاریابی که در شرایط خاص محلی و 
در دورة زمانی خاصی ظهور یافته اند را درنظرمی گیرد )Khondker, 2004: 4(. برای درك بهتر مفاهیم 

جهانی شدن، محلی سازی و جهان  محلی سازی، در جدول 1 به مقایسه تعریف و کاربرد آن ها پرداخته ایم.

جدول 1: اختالف میان جهانی شدن، محلی سازی و جهان  محلی سازی
Luigi, 2010: 151 :مآخذ

براساس مطالب جدول فوق، می توان به این نکته اشاره کرد که درتعاریف محلی سازی، خاص بودن در برابر 
عام گرایی جهانی شدن مورد تأکید قرارمی گیرد. به عبارت دیگر استانداردسازی به عنوان بخشی از جهانی شدن 
 .)Menon, 2014: 430(باید با توجه به سالیق و تمایالت محلی، آداب و رسوم، فرهنگ و غیره همراه گردد
انطباق محصول و یا خدمات با فرهنگ و زبان خاص در جهت برآورده شدن نیازهای محلی باتوجه به سالیق 
و تقاضاهای خاص محلی که با ایجاد زیرساخت ها و اصالحات محلی در »محلی سازی« همراه است، در برابر 
تمایل به یکپارچگی بین المللی محصول و خدمات و انطباق با فرهنگ، نیاز و سالیق یکپارچه شده ناشی از 
فرهنگ مصرف جهانی در بستر تقسیم کار جهانی و درجهت تقویت برندهای بین المللی در»جهانی شدني« 
قرار می گیرد. این درحالی است که با ادغام این دو روند در رویکرد جهان  محلی سازی، شاهد کنار هم 
قرارگرفتن این دو مفهوم ظاهراً متضاد اما مکمل هستیم؛ به گونه ای که تطابق محصوالت جهانی با سالیق 
و نیازهای محلی و همچنین تأثیر متقابل این نیازها بر اصالح محصوالت و نیز همکاری تجربیات جهانی 
و محلی در بسترسازی و انجام اصالحاتی متناسب با هر دو رویکرد جهانی و محلی با هدف ایجاد فضایی 

توسعه یافته تر، با تنش کمتر و برآورده ساختن همزمان منافع جهانی و محلی را نشان می دهد.
109
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5-گزاره های اصلی و مؤلفه های جهان محلی سازی
گزاره های اصلی جهان محلی سازی تفاوت چندانی با استدالل های پیچیدة جهانی شدن ندارد. چراکه 
جهانی شدن بخش اصلی این رویکرد را تشکیل می دهد. مهم تریِن این گزاره ها در ادامه ذکر می شود. تنوع، 
ضرورت زندگی اجتماعی است. استقالل تاریخی و فرهنگی، احساس منحصربه فردی به تجربة اشخاصی 
می بخشد که ما آن را فرهنگ ، جامعه و یا ملت تعریف می کنیم. جهان محلی سازی، مفهومی  است که ترس 
را از ذهن آ دسته از اشخاص می زداید که معتقدند که جهانی شدن مانند موجی مّخرب همة تفاوت ها را 
از میان برمی دارد. جهان محلی سازی درصورتی معنا می یابد که دربرگیرندة عنصری باشد که به فرهنگ ، 
سیستم ارزشی و هنجارهای محلی و مواردی از این دست اشاره می کند. جهان  محلی سازی جهانی عاری از 
درگیری و تنش را تضمین نمی کند اما درك عمیق تری از جهان پیچیده و دیدی واقع بینانه نسبت به آن 
ارائه می دهد )Khondker, 2004: 4-5(. جهان  محلی سازی تصدیق می کند که هر جهانی با اصالحات 
سرکش و دیالکتیکی فزاینده میان جهانی شدن و محلی گرایی روبرو می شود. جهان محلی سازی رویکردی 
محلی و جهانی است نه روشی در تقابل با جهانی شدن بلکه این مفهوم، با شکلی دوگانه از دو مفهوم 
محلی و جهانی است که با رقابت بر سر تأثیرگذاری یکدیگر را تغذیه می کنند و درواقع رقبایی مکمل اند 

.)Biernacka-Ligieza, 2013: 4(

6- استراتژی ها و پیش شرط های جهان  محلی سازی
هر مفهوم دارای پیش شرط هایی اساسی است که سود و موفقیت افرادی را تضمین می کند که آن را 
دنبال می کنند. انجمن جهان محلی5 اصالح دیپلماسی سنتی، برقراری صلح و توسعه، توجه به مدیریت 
بهینة منابع، ارتقای تفویض  قدرت و تمرکززدایی، مد نظر قراردادن رابطة جامعه  مدنی و دموکراسی، 
تمرکز بر مسائل فرهنگی، بسترسازی برای حکمرانی شهری، توجه به بودجة عمومی و منابع خصوصی و 
همچنین مکانیزم های مالی، ابداعات و ظرفیت سازی ها را از پیش شرط های اصلی جهان  محلی سازی می داند 
و پرداختن به آن ها را پیش از هرچیز ضروری می نماید؛ چراکه این پیش شرط ها و اصول آنچنان به جزئی از 
ذات جهان محلی سازی تبدیل شده اند که نپرداختن به آن ها ممکن است در تصویر کلّی جهان محلی سازی 
تغییر و انحرافی اساسی ایجاد کند. برخی از این پیش شرط ها مانند اصالح دیپلماسی سنتی کامالً خاص اند 
و ماهیتی ابداعی دارند؛ درحالی که دیگر موارد این گونه نیستند. به طورکلی، اصول اساسی جهان محلی شدن 
فهرستی غیرعملی از ایده های بی ارتباط با حقیقت نیست، بلکه این اصول از بررسی و مطالعة فعالیتی 
درحال  ظهور منتج شده است و از مقایسة دیدگاه های مهم بدست آمده  است. مراحل بسترسازی و ایجاد 
زمینة شکل گیری جهان محلی سازی باید به گونه ای پیش  رود که این مجموعه از اصول بتواند ارزیابی ها و 
تفاسیر، چارچوب های استراتژیک و نظریات سیاسی را برای دامنة وسیعی از بازیگران - از دولت ها گرفته 
تا نهادهای بین المللی، از مقامات محلی گرفته تا سازمان های غیردولتی، از شرکت های چندملیتی گرفته تا 

.)CERFE, 2003: 23( نهادهای مالی- ارائه نماید
از دیدگاهی کلی تر، استراتژی ها و پیش شرط های جهان  محلی سازی در قالب شش دستة کلی ارائه 
شده است که تمامی پیش شرط های عرضه شده از سوی انجمن جهان  محلی را در خود جای می دهد 

و جدول 2 نشان داده شده است:

5- Glocal Forum
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جدول2: پیش شرط ها و استراتژی های جهان  محلی سازی

                                       

King, 2016: 2 :مآخذ
 

6,1 اصالح دیپلماسی سنتی
در حال حاضر، در عرصة جهانی شاهد ظهور بازیگرانی چون سازمان های بین المللی، جوامع و انجمن های 
غیردولتی و تعدادی از شهرها هستیم که مکملی برای تالش های دیپلماتیک ملّی و فعالیت های دیپلماتیک 
سازمان های بین المللی محسوب می شوند. رویکرد جهان  محلی سازی متضمن دو چالش در روابط بین المللی 
است. این رویکرد خود به طور هم زمان براساس گرایش به فعالیت های مرکب از صلح و توسعه و قابلیت 

برقراری ارتباط میان این دو، میان بازیگران جهانی و محلی  قرار می گیرد. 
ایجاد موازنة جدید بین المللی براساس ثباتی که نقطة ثقل آن برابری بیشتر در روابط میان کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه است، هدف نهایی است. برای دستیابی به این هدف – به خصوص در جامعة 
اطالعاتی امروزی- توافق افرادی که تحت تأثیر طرح های صلح و فعالیت های ابداعی دیپلماتیک هستند، 
ضروری است. دنبال کردِن منافع اولین چالشی است که سیستم دیپلماسی سنتی باید به آن بپردازد که 
این کار را در شرایط مذاکرات عادی انجام می دهد. چالش دوم را می توان با این رویکرد آرمانی دنبال کرد 
که فرایند صلح بشکلی تغییر کرده است که در آن تعدادی از بازیگران متفاوت با نقش های مختلف در آن 
مشارکت می کنند. این مطلب آن بخش از نقطة قوت از جهان  محلی سازی را روشن می سازد که بر توجه 
به پتانسیل  شهرها، شبکه های شهری و اشکال مختلف مشارکت میان شهرها به منظور ایجاد شبکه ای از 
صلح و امنیت متمرکز است )CERFE ,2003: 24( و بر دیپلماسی شهری و فعالیت های دیپلماتیک 
جوامع مدنی متمرکز می گردد. دیپلماسی شهری با قراردادن شهرها به عنوان عرصة عملِی تعامالت ملّی 
و جهانی، ابزاری برای تأمین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در چارچوب فضای 
جریان ها محسوب می شود )موسوی شفائی، 1389: 23(.درواقع، جهان  محلی سازی ابزاری برای پیوند 

.)Roudometof, 2016: 11( میان فضای جریان ها و جریان مکان ها را ارائه می کند
به طورکلی، شکل عمومی دیپلماسی برخالف دیپلماسی سنتی، دامنة گسترده ای از بازیگران را دربرمی گیرد 
)حسینی، 1384: 126(و عمدتاً برای توصیف جنبه های جدید دیپلماسی بین المللی به کارمی رود که 
تعامل میان بازیگران جدید عرصة بین المللی را در کنار دولت ها دربرمی گیرند )واعظی، 1389: 28(. 
شیوه های سنتی و متداولی که دولت ها برای کنترل مدیریت و هماهنگی جوامع به کارمی برند، آن ها را با 
چالش ها و رقابت های متعددی مواجه ساخته است؛ زیرا باعث قدرت یابی سازمان ها و نهادهای فراملّی و 
111بین المللی، افزایش اهمیت و نقش بازار آزاد و ورود مجموعه ای از سازمان های غیردولتی جدید به عرصة 
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سیاست و مدیریت جامعه شده است )حاجی یوسفی، 1388: 169(. بنابراین، تغییر در محیط دیپلماسی 
باعث تضعیف دیپلماسی دولت محور، تحول در فرهنگ دیپلماسی، شکل گیری قواعد و رویه های جدید 
دیپلماتیک، بازتعریف مفهوم دیپلماسی و ناکارآمدی ترتیبات سنتی دیپلماتیک شده است )وحیدی، 

.)112 :1389
به ادعای جان راگی، در محیط جدید شاهد حضور دو فرهنگ دیپلماسی هستیم: 1. فرهنگ دیپلماسی 
سنتی که فقط در برابر دولت ها پاسخگو است و ویژگی آن سّری بودن، عدم شفافیت، انحصارطلبی و 
فقدان پاسخ گویی است. 2. فرهنگ مدرن دیپلماسی که ویژگی آن شفافیت، انعطاف، مسئولیت پذیری و 
دخالت بازیگران متنوع است و تعامل این دو فرهنگ نشانه ای از تحول عمیق در نظم بین المللی است که 

.)Ruggie, 2005: 18( در دیپلماسی تبلور دارد
پنج راهکار استراتژیک زیر را می توان برای اصالح دیپلماسی در بسترسازی برای جهان  محلی سازی درنظر 
گرفت: 1. گسترش فعالیت های دیپلماتیک ملت ها و سازمان های بین المللی برای شرکت در مذاکرات 
صلح، رشد و توسعة اجتماعی و اقتصادی و همچنین گفتگو بین فرهنگ های متفاوت در نقطة تالقی 
میان نیازهای محلی و پویایی جهانی؛2. ارتقای ابداعات ظرفیت سازی در شاخه های مرتبط با مدیریت 
عمومی هم درجهت باالبردن آگاهی افراد و هم توانمندسازی مدیریت آگاهی و دانش مورد نیاز برای 
برقراری روابط و گفتگوها در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی و روابط میان بخش های جهانی و محلی 
در محیط فعالیت های دیپلماتیک؛ 3. حمایت و پرورش دیپلماسی شهری به منظور جلوگیری از تعارضات، 
حل درگیری ها و دخالت در فعالیت های صلح سازی6 که پس از جنگ در مناطق انجام می گیرد؛ 4. ارتقا 
و بسترسازی برای دیپلماسی شهری، چه از لحاظ خط مشی سیاسی و چه از نظر فرهنگی ازطریق حمایت 
مشارکت رسمی مقامات محلی در ابداعات و برنامه ها در مقیاسی بین المللی و واردکردن چنین اقداماتی 
در فعالیت های چندجانبه سازمان های بین المللی؛ 5. ایجاد چارچوب های سازمانی و قانونی در شرایط 
تمرکززدایی که دیپلماسی شهری را به ویژه ازنظر نقش شهرداران و نمایندگان جوامع شهری عملی تر 

.)CERFE, 2003: 25( می سازد

6,2 صلح و توسعه 
جهانی شدن از یک سو با دیکته کردن استراتژی های سیاست خارجی و توسعه به کشورهای درحال  توسعه، 
تأثیر جّدی بر یکسان سازی جامعة بشری دارد و از سوی دیگر، موجبات گسترش دیپلماسی همه جانبه 
را فراهم نموده است؛ به شکلی که همة واحدهای سیاسی و جامعة جهانی در شکل دهی هنجارهای نوین 
بین المللی در قالب مالقات ها و رفت وآمدهای دوجانبه و چندجانبة مؤثر، صاحب نقش شده اند )حاجی 

یوسفی، 1388: 177(.
توسعة زیرساخت ها و فناوری اطالعات و ارتباطات از راه دور، پیشرفت هایی چون گسترش بازار جهانی 
و گسترش فعالیت های جهانی بنگاه های چندملیتی را موجب شده است. نظام های اقتصادی همراه با 
جهانی شدن فرهنگی از لحاظ فضایی به جای پراکندگی در شهرهای دنیا متمرکز شده اند )نصیری، 1388: 
29(. چشم انداز جهانی شدن این حقیقت را به ارمغان آورده است که جدایی میان استراتژی های توسعه و 
استراتژی های صلح، یکی از عوامل اولیة ضعف سیستم مشارکت در توسعه و بی کفایتی مکانیزمی است 
که روابط بین الملل ازطریق آن در حالت موازنه قرار می گیرد. درواقع، چنین مکانیزم و شرایطی نسبت 
به نیاز جوامع مدنی که مصرف کنندگان مستقیم محصول و توسعه اند، غفلت می ورزد. به عبارت دیگر، 
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نظر مشترك جوامع محلی ازجمله حکومت های محلی و جوامع مدنی را می توان در ساخت صلح نه تنها 
به عنوان ذی نفع بلکه به عنوان بازیگر درکنار دیگر گروه های دیپلماتیک از ملت های متفاوت و نمایندگان 
سازمان های بین المللی درنظر گرفت. بنابراین، هدِف در جهان محلی سازی، تحقق ترکیب سیاست ها )صلح 
به عالوة توسعه( برای تغییر موقعیت های نامطلوب موجود و غلبه بر ایدئولوژی ها و پیش داوری هایی است 
که غالباً موانعی غیرقابل نفوذ بر سر راه هر نوع دیپلماسی به شمار می روند. دیپلماسی افقی که توسط افراد 
درگیر تقویت و اجرا می شود در زمان جلوگیری از بروز تعارض و درگیری و در شرایط پس از جنگ برای 
بازسازی زیرساخت های اجتماعی آسیب دیده از جنگ ایفای نقش می کند. در شرایط کلی تر، ارتباط میان 

برقراری صلح و سیاست های توسعه می تواند و باید به نوع جدیدی از موازنة بین المللی ختم شود.

شش استراتژی  زیر را می توان برای حل این گونه مسائل در جهان  محلی سازی تعریف کرد:
توجه به ورود بازیگران جدید در عرصة برقراری صلح و توسعه. این بازیگران شامل حکومت های . 1

محلی، سازمان ها و نهادهای جامعة مدنی، شرکت های تجاری، جوامع مذهبی، دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی، اتحادیه های کار و رسانه ها خواهندبود؛ 

ارتقای سیاست های مبتنی بر ارتباطات متقابل مضاعف میان صلح و توسعه، میان دولت های ملی و . 2
بازیگران جهانی در یک سو و بازیگران محلی در سوی دیگر، که درترکیب نخست میان صلح و توسعه، 
صلح سازی را به نمودی عملی از توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می سازد و در این ترکیب 
خواستار توجه به تمامی اشکال مشارکت مکانیزم های حکم روایی است که باید به جای منشأ تنش و 

درگیری به عنوان نقطة  تالقی میان دیدگاه ها و روش های متفاوت عمل نماید؛
به کارگیری سیاست های مشارکتی دوجانبه و چندجانبة بین المللی به روشی نسبی برای جلوگیری . 3

از بروز درگیری میان کشورها ازطریق درگیرکردن بازیگران جدید ازقبیل شهرها و شبکة شهرها در 
رفع مسائل مادی و معنوی درگیری ها و کشمکش های بالقوه از طریق مبارزه در برابر فقر، بهبود 

بهداشت و سالمتی، آموزش و ایجاد شغل و... ؛
دخالت در موقعیت هایی که در شرایط پس از جنگ به سر می برند به منظور بازسازی زیرساخت های . 4

آسیب دیده اقتصادی و اجتماعی از طریق ارتقای پروژه های برقراری صلح و توسعه؛
هدایت فعالیت های گروه دیپلماتیک دولتی و هم چنین فعالیت های چندجانبه در جهت یکپارچه سازی . 5

همراه با فعالیت های صلح سازی بازیگران محلی درگیر و حاضر در صحنه؛
غلبه بر شکاف میان منابع اقتصادی که بر بودجه های دولتی در کمک به توسعه در کشورهای . 6

توسعه یافته اثرگذار است ازطریق متمرکزکردن فعالیت سیاسی برای بسیج منابع و ظرفیت بازیگران 
.)CERFE, 2003: 26( محلی با استفاده از فرصت های به دست آمده در جهانی شدن

6,3 تمرکز بر مسائل فرهنگی
 براساس رویکردهای متفاوت می توان میان ابعاد مختلف جهانی شدن - اقتصادی، نظامی، محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی- تمایز قائل شد)Císař, 2007:23(.ماهیت متغیر روابط بین الملل شواهد راضی کننده ای 
عرضه می کند که براساس آن ها، ترتیب وآرایش پیچیده و قوی از بازیگران بین المللی غیردولتی و اشکال 
جدیدی از سازمان های غیردولتی درحال ظهورند و تالش می کنند از صحنة جهانی برای هموارکردن 
تغییرات در سطح ملی استفاده کنند. آنها پیوسته به مثابه بخش های تشکیل دهندة جامعه مدنی جهانِی 
اولیه تلقی می شوند که از قدرت نفوذ و شاید نیروی دموکراتیک کردن ساختار سیاست جهانی از دو راه 
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تأثیرگذاری فزاینده بر نهادهای بین المللی موجود و همچنین ازطریق توانایی خود در به کارگیری این 
 Mundy&( نفوذ به عنوان وسیله ای برای اعمال فشار بر دولت- ملت های جداگانه برخوردار می گردند

.)Murphy, 2001: 86
دسترسی بیشتر به اطالعات، کاهش قابل توجه بی سوادی، احیای فرهنگ های قدیمی تر، ظهور ابعاد 
یک فرهنگ جهانی و گسترش انتظارات، حل مسائل مرتبط با فقر، مجموعة عواملی هستند که به 
موضوعات فرهنگی، به ویژه با توجه به موضوعات توسعه و صلح، باری سیاسی می بخشد. از نقطه نظِر جهان-

محلی سازی، نمی توان در سیاست گذاری های توسعه، به فرهنگ به عنوان سبک  زندگی گروه خاصی از 
افراد توجه نکرد. و این مطلب به نقطة دراماتیکی در روابط میان فرهنگ های محلی و فرایند جهانی شدن 
اشاره می کند از این رو، به موازنة بین المللی جدیدی نیاز داریم که براساس در نظر گرفتن جایگاه یکسان 

.)CERFE, 2003: 27( به همة  فرهنگ ها ایجادشده است
برای مثال، جهان  محلی سازی زبان انگلیسی در بخش های مهم دنیا کامال شناخته شده است. بومیان 
استرالیا هنجارهای محلی و جهانی و یا به نوعی تنوع زبانی در زبان انگلیسی را برای اهداف بینافرهنگی 
و درون فرهنگی بسط داده اند. بدین معنا که هنجار جهانی در زمان ارتباط مردم با مردم در دیگر کشورها 
به کارمی رود؛ درحالی که هنجار محلی برای مردم قبایل متفاوت در کشورها به کار می رود. همچنین، در 
سنگاپور که مردم از انواع زبان های اول متنوع استفاده می کنند، علی رغم تالش دولت برای مجزا  ساختن 
نقش زبان مادری، شهروندان از انگلیسی به عنوان زبان جهانی استفاده می کنند و جهان  محلی سازی زبان 
انگلیسی کامال مشهود است. درحقیقت جداکردن این دو زبان غیرممکن به نظر می رسد، اما اختالط فرهنگی 
و جریان دوسویة زبان ها منجر به تسلسل متغیر جهانی- محلی در زبان انگلیسی شده است که در آن سخن 
و کالم، درجاتی از تنوع زبانی را در طیف زبان استاندارد و غیراستاندارد نشان می دهد. چینی ها نیز از چندین 
نوع زبان انگلیسی بومی شده استفاده می کنند. تحقیقات شی7، تسلسل انگلیسی های جهان  محلی شده را 
از پایین ترین سطح کاربری در سطح چینگلیس) انگلیسی بد( تا انگلیسی چینی)در سطح مبتدی(-که 

 .)Tsou, 2015: 51-52(جدیدترین و نزدیک ترین نوع انگلیسی به زبان استاندارد- نشان می دهد
رویکرد پیشنهادی جهان  محلی سازی، با مشارکت میان حقایق شکل گرفته از فرهنگ محلی ازجمله 
جوامع مدنی و حکومت های محلی، پاسخ مناسبی ارائه می دهد. فرهنگ در باالترین و عمومی ترین 
شکل خود، عاملی برای رشد بشر و همچنین ابزاری غیرقابل جایگزین در برقراری ارتباطات متفاوت 

بین افراد است. این امر از طریق چهار استراتژی  زیر در جهان  محلی سازی امکان می یابد:
در شرایط مشارکت شهر با شهر از مشخصه های فرهنگی به عنوان ابزاری برای تفسیر واقعیت، . 1

روشی برای بسیج بازیگران محلی، آغاز مشارکت مؤثر و تبادل یکسان و برابر میان گروه های انسانی 
مختلف و کانال هایی برای تضعیف تأثیر یکسان سازی جهانی شدن استفاده می شود؛

ارتقا درك متقابل میان گروه های انسانی متفاوت در یک کشور و یا میان کشورهای متفاوت از . 2
لحاظ فرهنگی برای جلوگیری از تعارضات، کاهش تأثیرات درگیری ها و ارتقا و گسترش جهت گیری 

گسترده در جهت صلح؛
تجدیدنظر و ارزش گذاری مجدد بار تفاوت های فرهنگی بر تقدیر و سرنوشت اجتماعی گروه های . 3

انسانی از طریق ارتقاء شبکه های گسترده فرهنگی عام، خاص، عمومی  و غیرانتفاعی؛
جلب توجه ها نسبت به فرهنگ، ارتباطات و هنر به عنوان ابزاری برای مبارزه با فقر، محرومیت . 4

اجتماعی، به کارگیری بهینه از جهت گیری مثبت شهرها و شبکه های شهری برای غلبه بر دید کاماًل 
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.)CERFE, 2003: 27( مادی نسبت به فقر و کمک به فقرا در احیای  کامل مقام انسانی آن ها

 6.4حکمرانی شهری
 حکمراني شهري مجموعه ای از روش هاي برنامه ریزي حکمراني شهري و مدیریت عمومي  شهر ازسوي افراد، 
نهادهاي عمومي و نهادهاي خصوصي و نیز فرایند مستمري است که ازطریق آن، منافع متضاد یا متعارض با 
یکدیگر همراه می شوند و زمینة همکاري و کنش متقابل را فراهم می آورند. طبق این تعریف، حکمراني شهري 
هم نهادهاي رسمي  و هم اقدامات غیررسمي  و سرمایة اجتماعي شهروندان را دربرمی گیرد )نوبری، 
1389: 8(. حکم روایی خــوِب شــهري عــاملی پیونددهنـده میـان اصـول و ارزش هـاي حـاکمیتی و 
رویکردهـاي نـوین و انطبـاقی سـازماندهی بـه حساب مـی آیـد و بـا بهـره گیـري از مفـاهیم مشـارکت، 
قـانون مـداري، شـفاف ســازي، انعطـاف پــذیري، وفـاق محـوري، عــدالت، کارآمـدي وپاسخ گویی، زمینة 
توسعة پایدار را فـراهم مـی آورد )قنبری،1391: 120(. دو دیدگاه »اهمیت استراتژیک تمرکززدایی« و 
»نقش مرکزی بازیگران محلی« افزایش اهمیت آن چه که آن را حکمرانی شهری می نامیم، نشان می دهند 
و به تعریف شهر به عنوان سطح مهمی می پردازد  که قدرت اجرایی و دولت باید به آن تفویض گردد و 
مشارکت معنادار میان بخش های خصوصی و عمومی در آن  شکل می گیرد. درچارچوب جهان  محلی سازی، 
شهرها، نقطة پیوند مهمی میان نیروهای جهانی و محلی اند. عالوه براین، شهرها می توانند به عنوان مکان 
قاعده سازی و بررسی فرهنگ جدید توسعه، به مثابه محلی غنی از دانش و تجربه  عمل کنند که پیش از 

این در مرکز شبکه های مشارکت و تبادل در سطح فراملی یافته می شد.
نخستین ومهم ترین پیش شرط حکمرانی شهری آن است که شهرداری ها و حکومت های شهری از توان 
الزام آور و مؤثر در مدیریت منابع، مدیریت خدمات و فعالیت های برنامه ریزی و اجرا  برخوردار گردند؛ در 
غیر این صورت تمرکززدایی صرف بدون تفویض اختیارات تنها به بروکراسی بیشتر و کشمکش و اختالفات 

سازمانی ختم خواهد شد.
حکمرانی شهری را می توان با درك نقش اساسی شهرها در برآورده ساختن چالش های توسعه و برقراری 
صلح ارتقا بخشید و این کار را می توان با حداقل سه رهنمود استراتژیکِ زیر در جهان  محلی سازی انجام داد:

ارتقا تفویض  توان اجرایی و تمرکززدایی؛. 1
برقراری مشارکت در سطح شهر. الزم به ذکر است که ارتقای توان و اختیارات حکومت های محلی . 2

باید در ظرفیت آنها در حکمرانی مشترك شهر ازطریق مشارکت با بخش خصوصی و بازیگران  
جامعه مدنی منعکس گردد؛

برقراری مشارکت و ایجاد شبکه های میان شهری. این رویکرد مشترك در حکمرانِی شهری تنها . 3
در شهرهای جداگانه تحقق نمی یابد، بلکه الزم است در ارتباط بین شهرها، نه تنها در یک کشور 
و سرزمین بلکه در سطحی فراملی به کارگرفته شود؛ شبکه ها و مشارکت بین شهرها در سطوح 
مختلف، در رویکرد جهان محلی سازی، ابزاری برای قاعده سازی راه حل های حقیقی و عملی برای 

.)CERFE, 2003: 29(مسائل و مشکالت جهانی است

6,5مدیریت منابع  
در رویکرد مشارکتی، آن سطح از دولت که به شهروندان و فضای محلی نزدیک تر است می توانددر 
تضمین حل مسائل مدیریت منابع به روشی مناسب عمل کند. درواقع عدم تمرکز و مشارکت اقتصادی و 
اجتماعی که به حکمرانی محلی ختم می گردد، موجبات مدیریت صحیح منابع در سطح جامعه را فراهم 
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می سازد. در حکمرانی شهری، منابع باید به روشی آشکار، هماهنگ با اهداف تخصیص آن ها، مؤثر و به 
روشی مدیریت شوند که امکاِن به حداکثر رساندن نتایِج پیگیری شده را فراهم می سازد و از هدر رفتن 
منابع جلوگیری می کند. مدیریت مؤثر به نوبه خود با ارائه و اجرای الگوهای کنترل داخلی، باتوجه به 
استراتژی های زیر، امکان نظارت مرحله به مرحله اجرای حقیقی یک پروژه و بنابراین جلوگیری به موقع 
و یا تشخیص تأخیرها و ناکارآمدی ها، نبود هماهنگی بین ورودی / خروجی، نقص در مطابقت و هماهنگی 

با ضرب االجل ها و یا کاربرد نامتناسب منابع را فراهم می  سازد:
ارتقای محاسبات عمومی بودجة اضافی پروژه ها براساس رویکرد جهان  محلی سازی در سطح . 1

مقامات محلی و سایر شرکای پاسخ گو و درگیر در مدیریت این گونه پروژه ها؛
جهان-. 2 خاص  بخش های  برای  وام دهندگان  سوی  از  تخصیص یافته  بودجه های  اختصاص 

محلی سازی)دیپلماسی  شهری، توسعة اجتماعی اقتصادی محلی، فرهنگ، گردشگری، ورزش، 
جوانان، ICT(؛

به لحاظ حوزة مالی . 3 تقویت کنترل داخلی ازطریق به کارگیری پروتکل های ساده )که غالباً 
محدود و بلحاظ زمانی کوتاه مدت اند(؛

تعیین ابزاری که بتوان ازطریق آن ها مکانیزم ها و بازده مدیریت بودجه را به طور پیوسته بهبود . 4
.)CERFE, 2003: 30(بخشید

6,6 جامعه مدنی و دموکراسی 
چشم اندازهای جهان  محلی سازی بهترین محیط تفسیری را برای درك دالیل و کارآمد ساختن جامعه  
مدنی و بازیگرانش-که درجایگاه پیشکسوتان پدیدة صلح و توسعه هستند- در تمامی  سطوح ارائه می دهند. 
از نقطه نظر جهان  محلی سازی،  جامعة مدنی را می توان مجموعه ای از بازیگران به هم پیوسته از کشورهای 
متفاوت دانست که مسئول مسائل اجتماعی اند و قادر به بسیج  شدن در موضوعاتی چون مبارزه با فقر و 
 CERFE,(بی عدالتی اجتماعی، بهداشت، رشد شهری، ورزش، حفاظت از محیط زیست و ایجاد شغل اند
31 :2003(. در این شرایط، بخش خصوصی، گروه های مذهبی، مهاجران، رسانه ها و سایر پدیده های 
موجود در جامعة  مدنی از دولت ها می خواهند که ملحوظ نظر باشند و در اتخاذ سیاست خارجی و اجرای 
آن نیز نقش ایفا کنند )بیات، 1384: 151(. بدین ترتیب، این بازیگران به مهره ای کلیدی در ارتقای توسعه 
تبدیل می شوند. رویکرد جهان  محلی سازی ضمن تکمیل نیروی بالقوه بازیگران  جامعة  مدنی به روشن 
ساختن این حقیقت می پردازد که آن ها یکی از این پیوندهای اساسی میان بخش های محلی و جهانی اند. 
نقش مؤثر بازیگران  جامعة  مدنی درجهت ارتقای صلح و توسعه را می توان با دنبال کردن حداقل پنج رهنمود 

استراتژیک زیر، به دست آورد.
شناخت تعدد و تنوع بازیگران جامعه  مدنی شامل بازیگرانی که کمتر صنعتی شده اند . 1

)مثل CBO  ها8( و یا غیرسنتی ها )مثل انجمن های مذهبی در کسب و کار تجاری(؛
برنامه های . 2 در  بازیگران جامعة محلی  درگیرکردن  برای  ابداعات طراحی شده  اجرای 

جهانی همراه با شهروندانی که حس پاسخ گویی و مسئولیت در آن ها القا شده است؛
تمرکز بر یکپارچه سازی بازیگران مختلف جامعه  مدنی با بازیگران مدیریت عمومی  و . 3

مؤسسات بین المللی برای کسب موفقیت در ابداعات جهان محلی.
حذف هرگونه مانع قانونی، بوروکراتیک و یا اجرایی که مانع رشد و انجام فعالیت های . 4

بازیگران جامعه مدنی می شود.
8- Community Based Organizations
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و فرصت های . 5 منابع  به  از دسترسی آن ها  با حمایت  بازیگران جامعه  مدنی  تقویت 
ارتباطات  و  شبکه ها  ایجاد  برای  آن ها  تمایل  از  حمایت  و  جهانی شدن  در  عرضه شده 

.)CERFE, 2003: 31(فراملی
عالوه بر این، جامعة محلی نقش مهمی در پایدارنمودن امور جهانی و پیروی از سیاست هایی 
که بهترین نتایج را برای تجارت به ارمغان می آورد، ایفا می کنند. ایده سرمایه گذاری، بازاریابی 
شبکه ای و ایجاد زیرساخت ها، از مشارکت جهانی حاصل می شوند و از سیستم پایین به باال 

.)king,2016: 2(برای کنترل اجرای جهانی پیروی می کند

6,7 منابع عمومی 
کاهش منابع عمومی درجهت ارتقای توسعه و ناکافی  بودن این منابع در برآورده  ساختن اهداف 
برنامه های توسعه ازجمله طرح اهداف توسعة هزاره)MDGs (9 و افزایش قابل توجه منابع خصوصی 
در فعالیت های توسعه که ازطریق صدها مکانیزم متفاوت از منابع متنوعی چون شهروندان، سازمان های 
غیردولتی، شرکت های کوچک و متوسط، جوامع مذهبی، سازمان های چندملیتی، سازمان های بهداشتی، 
اتحادیه های کارگری، انجمن های فرهنگی و ورزشی و غیره به دست می آیند، اهمیت منابع و بودجة عمومی 
را بیش از پیش برجسته می سازند. بنابراین، برخالف گذشته بیشتر پروژه های عمرانی و برنامه های توسعه 
با کمک بخش خصوصی و بیشتر در سطح محلی صورت می گیرند. در چنین شرایطی نه تنها افزایش 
منابع خصوصی برای رشد و توسعه تا حد امکان ضروری به نظر می رسد، بلکه توجه به استفاده از بودجه 
عمومی  به طوری که بتواند ازطریق تعامل مؤثرتر میان بُعد محلی و جهانی، تأثیرات ناشی از منابع خصوصی 
را افزایش دهد نیز ضروری است )CERFE, 2003: 33(. به طورمثال، صرف ده درصد از منابع عمومی 
برای توسعة دیپلماسی  شهری و مشارکت شهرها با یکدیگر موجب جابه جایی گسترده تر منابع در سطح 
محلی می گردد که مانند کاتالیزوری برای سرمایه گذاری های جدید عمل می کند و تأثیرات آن را چند برابر 

 .)CERFE,2003: 46-50( می سازد
خط مشی هایی با پنج اولویت را می توان به منظور حمایت مالی از یک رویکرد جهان  محلی سازی 

درجهت بسیج منابع قابل توجهی تعریف کرد که به این شرح اند:
تالش برای باال بردن آگاهی به منظور دستیابی به منابع بازیگران بخش عمومی در همة . 1

الف( در سطح یک سازمان بین المللی)آژانس های سازمان ملل(؛ ب( در سطح   سطوح؛ یعنی 
منطقه ای)بانک های منطقه ای، اتحادیه اروپا(؛ ج( در سطح دولت ملی؛ د( در سطح مقامات محلی؛

افزایش منابع عمومی  برای انجام امور جهان  محلی درجهت ساخت جامعه ای پایدار در برابر . 2
چالش ها؛

ایجاد منابع بیشتر در بخش عمومی  با به کارگیری آن ها نه تنها به عنوان بودجة مستقیم و کامل . 3
پروژه های خاص بلکه به عنوان نیروی محرکه ای برای بسیج منابع خاص به ویژه در سطح محلی؛

ارتقای عمل »ترکیب بودجه« که به معنای یکدست  نمودن بودجة بخش عمومی  و خصوصی . 4
است و ازطریق ایجاد محیطی مستعد در ارتباط با حداقل سه بُعد زیر به حمایت از فعالیت های 

جهان محلی می پردازد:
الف( چارچوب اجرایی وسازمانی درجهت ساده کردن روند یکپارچه سازی بودجة عمومی و منابع 

خصوصی؛
9-Millennium Development Goals
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ب( چارچوب مالی درجهت افزایش مشارکت میان بازیگران خصوصی و عمومی در حوزة تأمین 
منابع برای ابداعات عمرانی و توسعه؛

ج( دسترسی به اطالعات به این منظور که افراد عالقه مند به سرمایه گذاری در پروژه ها، در بخش 
خصوصی به اطالعاتی درمورد فرصت های سرمایه گذاری ، ابداعات و قوانین دست یابند؛

.)CERFE, 2003: 34( به جریان انداختن جهان  محلی سازی درتمامی بخش های متفاوت جامعه )5

6,8 منابع خصوصی 
رشد جامعة  مدنی جهانی که منجر به افزایش تعداد بازیگران اجتماعی در حوزة بین المللی گردید و گسترش 
آگاهی عمیق تر در محیط مشترك فرایندهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهانی شدن، 
پدیده شهروند مشارکتی به مثابه گسترش گستردة شرکت های خصوصی)به ویژه شرکت های بزرگ حتی 
شرکت های متوسط و کوچک( و افزایش تعداد ابزارها)کارت های اعتباری و یا روش های انتقال پول از طریق 
اینترنت( که به کارگیری بودجه را برای اهداف اجتماعی بدون نیاز به یک منبع پولی و تضمین های مالی 
برای هرکس آسان تر می سازد و همچنین ارائة قوانین و روندهای افزایش بودجة خصوصی)مانند بخشودگی 
مالیاتی و تسهیل روندهای سرمایه گذاری در قوانین ملّی از دالیلی هستند که افزایش منابع خصوصی 
در امر توسعه و پروژه های زیرساختی را توجیه می کنند. پنج راهکار زیر را می توان برای افزایش بیشتر 
دسترسی به منابع خصوصی در جهان  محلی سازی تعیین کرد:1. تعریف دقیق تر آن چه در زبان ارتباطات 
عمومی علت جهان  محلی سازی)یعنی ارزش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن( شناخته می شود و ارائة آن 
در دستورالعمل های سیاست گذاری محلی، ملّی و بین المللی؛2. حمایت از فعالیت هایی که به دنبال افزایش 
آگاهی بازیگران بخش خصوصی در زمینة هرگونه مشکل مرتبط با افزایش توسعه و صلح است؛3. تقویت 
فعالیت هایی که به دنبال افزایش آگاهی بازیگران جهان محلی درمورد اهمیت منابع خصوصی در تأمین 
بودجة فعالیت ها برای ارتقای صلح و توسعه اند؛ 4. تشویق تمامی  بازیگران بخش خصوصی، بخش های عام 
و خاص و شهروندان به حضور بیشتر از طریق جهت  دهی و هدایت مسئولیت اجتماعی شان در فعالیت های 
جهان محلی؛5. تضمین شرایط فنی، حقوقی و کاری ضروری برای ایجاد محیط آماده و مؤثر برای بسیج 

منابع خصوصی.

 6,9 مکانیزم های مالی
در کنار افزایش منابع و شرکت کنندگان و بازیگران، جستجو برای یافتن روش های مالی جدید برای 
کمک به سرمایه گذاری در فعالیت های جهان محلی نیز ضروری است. جهان محلی سازی روندی است که به 
 Spruill, 2014:( تجربیات فروش و ایجاد فرایندهای خرید و فروش برای مشتریان کمک خواهد کرد
1(. شایان ذکر است که ابزارهای گوناگونی درجهت کنترل صحیح منابع موجود پیشنهاد و بررسی شده اند. 
از این میان، می توان به روش هایی چون تضمین چرخش منابع مالی بازیگران متفاوت )جوامع محلی، 
گروه های تولیدی، سازمان های  جامعه مدنی و...( اشاره نمود. با این حال می توان با پیگیری دو سیاست: 1. 
هدایت انجمن های مالی)بانک های تجاری در اولویت اول( به سمت رویکردی جهان محلی؛ 2. نزدیک تر 
کردن مؤسسات مالی به بازیگرانی که در سطوح متفاوت پروژه  و برنامه های جهان محلی سازی حضور دارند 

به برقراری اتحاد میان جهان مالی و بازیگرانی که در بُعد جهان محلی فعال اند کمک کرد.

 6.10  ابداعات و ظرفیت سازی در جهان محلی سازی 
برنامه های مشارکتی بین المللی، سیاست های عمرانی و هر فعالیتی در جهت برقراری صلح و توسعه در 
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حوزه هایی ازقبیل بهداشت، آموزش، تغذیه، توسعة اقتصاد محلی)شامل کارآفرینی و سرمایة ُخرد( حفاظت 
از محیط زیست، ارتقا و حمایت از حقوق بشر، ایجاد  جامعة  مدنی قوی تر و گسترش ICT شکل می گیرند. 
بااین حال سایر بخش ها )مانند ورزش، فرهنگ، گردشگری و یا جوانان( که سرمایه گذاری کمتری در آن ها 
رخ می دهد مانند حوزة رشد و توسعه و ارتقای صلح و امنیت، از ویژگی استراتژیک برخوردارند. این 
بخش ها به دلیل وجود رابطه میان آن ها و رشد شبکه های اجتماعی، تقویت تعامالت فرهنگی و ایجاد 
معانی اجتماعی، قابل توجه اند و غالباً نقش مهمی  در کاهش تعارضات موجود، جلوگیری از تعارضات در 
آینده و به طور کلی ایجاد محیطی اجتماعی ایفا می کنند، که به انجام فعالیت های مشارکتی عمرانی 
کمک می کند. چهار سیاست به درستی و به طورمؤثر به بخش هایی مثل ورزش، فرهنگ، گردشگری و یا 
نوجوانان به عنوان بخشی از مشارکت بین المللی کمک می کنند که خود زمینه ساز وموجب قوام رویکرد 

جهان  محلی سازی هستند:
ارتقای نهادینه کردن بخش های جدید. سازمان های بین المللی، آژانس های همکاری و سایر نهادهای . 1

مشارکتی به چیدمان و آرایش سازمانی خاصی برای توسعة فعالیت ها و سیاست ها در حوزة ابداعات 
نیازمندند؛ 

سازمان های بین المللی اصلی، آژانس های همکاری و سایر نهادهای شریک باید در ارتباط با یکدیگر، . 2
سیاست ها و استراتژی های کاری خود را-که الزم است در کمک ها و همیاری های خاص به طور آشکار 

معلوم کنند- گسترش دهند؛
سازمان های بین المللی، آژانس های همکاری و سایر نهادهای مشارکتی باید درجهت افزایش تخصیص . 3

منابع مالی به بخش های جدید، بخشی از بودجة خود را به بخش ها و فعالیت های ابداعی اختصاص دهند.
بهترین نمونه برای این مورد، برنامة CO4 کلمبیا است که برنامه ای داخلی  است که آژانس  دولتی 
اینپالسا10 اجرا می کند. این آژانس با بسیاری از بزرگترین شرکت ها در جهان کار می کند و همراه با 
شرکای جهانی خود، کار را با راه اندازی 32 برنامة  ابداعی در هفته به اوج می رساند. این برنامه شامل توسعة 
مهارت های همکاری برای شرکت های کلمبیایی و فرایند کامالً گسترده ای برای ایجاد اعتماد متقابل و 
مشارکت پایدار میان شرکت ها و سازمان ها است. دولت های ولز و اسکاتلند نمونة جدید دیگری هستند 
که هر دو به منظور اعتباربخشی محلی و همچنین دستیابی به قابلیت های جهانی، برنامه های ابداعی را 
در بسیاری از شرکت های بزرگ در کشورهای خود اجرا می کنند. مثالً، در ولز، شرکت IQE، همراه 
با تأمین کننده ها و شرکای جهانی خود، برنامه ای برای ایجاد بازارهای جدید در زمینة مواد پیشرفته با 
 Start-Upدر مأموریت های تجاری با نام iMind کربن پایین اجرا می کند. همچنین شرکت هایی مانند
از بهترین نخبگان از سراسر اروپا برای دستیابی به راه حل های جدید به منظور بهره بردن از شرکت های 

.)Harwood,2014: 2( رسانه ای در منطقه ی فالندرز11 بلژیک استفاده می کند
به طورکلی، توسعه و برقراری صلح از طریق برنامه ها و فعالیت های مبتنی بر رویکرد جهان  محلی سازی به 
منابع مالی و ابزار سازمانی متناسب و قبل از هرچیز به منابع انسانی شایسته نیازمند است. عالوه بر نیروی 
متخصص، منابع انسانی باید از شایستگی ها و مهارت هایی برخوردار باشند که با برنامه ریزی و ارزیابی 
برنامه ها و پروژه ها، حسابداری و افزایش سود مرتبط اند. بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که از رویکرد جهان  
محلی سازی پیروی می کنند، تجارب مهمی در حوزه مشارکت های بین المللی و یا اجرای سیاست های 
توسعه دارند. بنابراین، در ساختار خود به تقویت این مهارت ها می پردازند؛ چرا که در چشم انداز گسترش 
بیشتر جهان  محلی سازی، نبود این گونه مهارت ها به عامل خطرسازی تبدیل می شود که نیازمند توجه و 
10- InnPulsa 
11- Flanders119
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اقدام فوری است. بنابراین، شاید بتوان با توجه به این نکات، به تقویت بخش های جهان محلی شده پرداخت 
و به بازیگران این حوزه در انجام صحیح امور یاری رساند.

ارتقای آگاهی؛. 1
کسب . 2 طریق  از  واحدها  این  ظرفیت   باالبردن  و  جهان  محلی  بخش های  ظرفیت سازی 

مدیریت  و  انسانی  منابع  مدیریت  پروژه،  مدیریت  برنامه،  ارزیابی  برنامه ریزی،  مهارت های 
دانش و اطالعات؛

3 ..)CERFE,2003:34-39( اجرا فعالیت های نهادسازی
کسب  درجهت  پیش شرط ها  ایجاد  از  پس  جوامع  جهان محلی سازی،  منظر  از  به طورکلی   
منافع بیشتر، باید نسبت به اجرای چندگام اساسی و مهم زیر، به منظور فعال کردن یک مدل 

جهان محلی  شده، اقدام نمایند:
ایجاد ساختار تصمیم گیری شفاف؛ - 
تالش برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر بازیگران؛- 
برقراری ارتباط با همة اقشار درگیر در جهان محلی سازی؛- 
 -.)Holden,2015:8(رهبری و هدایت مقتدرانه

7-نتیجه گیری 
در دهه های پایانی قرن بیستم، روند جهانی شدن یا به تعبیر برخی از اندیشمندان پروژة جهانی سازی 
شروع و به سرعت آثار و پیامدهای خود را در سطح جهان نشان داد. برخی از اندیشمندان معتقدند 
جهانی شدن به چیرگی و فراگیرشدن منافع صاحبان قدرت و کاهش قدرت رقابت بازیگران محلی منجر 
شده است. بنابراین، در مقابل این فرایند، مفهومی دیگری تحت عنوان جهان محلی سازی مطرح شده است 
که ازطریق مطرح کردن مسائلی چون مبارزه با فقر و تالش برای جلوگیری از بروز جنگ ویا حل منازعات، 
به جریان انداختن مذاکرات صلح، پیوند میان توسعه پایدار و کاهش فقر و همگرایی، به دنبال هرچه 
برجسته ترنمودن نقش بازیگران محلی و به خصوص شهرها هم از لحاظ مکان فعالیت های اجرائی و هم از 
لحاظ پتانسیل های نهفته نهادها و انجمن های جامعة  مدنی واقع در آن در کنار سایر بازیگران غیردولتی 
است. جهان محلی سازی رویکردی است ترکیبی از دو پدیده و فرایند محلی سازی و جهانی شدن که 
درآن بازیگران محلی می توانند نقش مهم و مؤثری در مقابله با چالش های منطقه ای و جهانی- همچون 
پیشگیری و مدیریت جنگ و منازعات، به جریان انداختن مذاکرات صلح، تالش برای گسترش توسعة پایدار 
و کاهش فقر، افزایش همگرایی بین قومیت ها و ملت ها و مبارزه با بحران های زیست محیطی درمقیاس 

منطقه ای و جهانی- داشته باشند.
توجه  توسعه،  و  برقراری صلح  پیش شرط های جهان  محلی سازی -ازجمله، اصالح دیپلماسی سنتی، 
به مدیریت بهینة منابع، ارتقای  تفویض  قدرت و تمرکززدایی، مدنظرقراردادن رابطة جامعة  مدنی و 
دموکراسی، تمرکز بر مسائل فرهنگی، بسترسازی برای حکمرانی شهری، توجه به بودجه عمومی و منابع 
خصوصی و همچنین مکانیزم های مالی، ابداعات و ظرفیت سازی ها - امکان ارائة ارزیابی ها و تفاسیر، 
چارچوب های استراتژیک و نظریات سیاسی را برای دامنة وسیعی از بازیگران، فراهم می آورد؛ از دولت ها 
گرفته تا نهادهای بین المللی، از مقامات محلی گرفته تا سازمان های غیردولتی، از شرکت های چندملیتی 
گرفته تا نهادهای مالی چراکه اصول اساسی جهان  محلی سازی از مطالعة امری در حاِل ظهور و نیز از 
مقایسة نقطه نظرات موجود در زمینه هایی برآمده است که تجربه را از برنامه ریزی و حال را از آینده مجزا 
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می سازد. مؤثر بودن این اصول و قابلیت آن ها در فراتر رفتن از حال، ارائة ویژگی های آینده و فعالیت های 
گسترده تر، عمدتاً به کنار آمدن با چالش های بعدی، که از تحول تاریخی کنونی بشر ناشی می شود، 

بستگی دارد.
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