
 
1 

  به نام خدا

  خالصة اجرائي طرح
Executive Summary 

 

  مقدمه

ايران تاكنون عزم و ارادة جدي خود را براي اجراي كامل كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي در زمينة حفظ 
محيط زيست و به ويژه، كنوانسيون هاي سه گانة حفاظت از تنوع زيستي، تغيير آب و هوا و مبارزه با بيابان زائي 

با وجود اين، نظير بسياري از كشورهاي ديگر و در مواردي مهم، ظرفيت هاي الزم براي اجراي . براز نموده استا
به دليل چنين كاستي هائي است كه موضوع . اين كنوانسيون ها با كاستي ها و تنگناهائي چند مواجه بوده اند

ن دغدغه اي عمومي در نزد جامعة بين از چندي پيش به عنوا ظرفيت سازي براي مديريت جهاني محيط زيست
را به خود ) GEF(الملل مطرح شده و يكي از زمينه هاي كاري مهم صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست 

، )NCSA(طرح هاي ارزيابي ظرفيت هاي ملي كشور دنيا از طريق  150هم اكنون، بيش از . اختصاص داده است
مينة چگونگي امور حكمراني خود در قلمروي محيط زيست بوده درحال بررسي ساختارهاي دولتي و مدني در ز

و در راستاي ايجاد ظرفيت هاي الزم براي پاسخ گوئي به الزامات و توافقات به دست آمده در سه كنوانسيون ريو 
  . ، به تالش جمعي واداشته شده اند)تغيير اقليم، تنوع زيستي و بيابان زدائي يا تخريب اراضي(

در ايران با استفاده از اعتبارات » زيابي ظرفيت هاي ملي به منظور مديريت جهاني محيط زيستار«اجراي طرح 
و همكاري دفترعمران سازمان ملل متحد در تهران ) GEF(مالي صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست 

)UNDP ( از اوائل سال ميالدي جاري)رخارجة آغاز گرديده و مديريت عالية آن بر عهدة وزارت امو) 2006
تلقي مي شود،  UNDPاين پروژه كه از جمله برنامه هاي كشوري  .جمهوري اسالمي ايران، گذارده شده است

به طور كلي، . برنامة ديگر اين نهاد بين المللي، طراحي گرديده است 17براي ايجاد پيوستگي با دستاوردهاي 
داف و دستاوردهاي چهارگانة موردنظر با اه NCSAتالش براي حفظ ارتباطات چند بعدي دستاوردهاي طرح 

UNDAF در ايران، يعني :  
  پشتيباني از محلي كردن اهداف توسعه اي هزاره و تحقق پايش مستمر؛ -
 كاهش و سازگاري با تغيير اقليم و تأمين انرژي براي توسعة پايدار؛ -

ظرفيت هاي توسعه  تلفيق عزم و ارادة جهاني براي محيط زيست با برنامه ريزي هاي توسعه اي و اجراي -
 يافته،
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 .مديريت پايدار اراضي، آب و تنوع زيستي در اكوسيستم هاي بحراني -

، برقراري ارتباط با مؤلفه هاي برنامة عمومي مديريت باليا، NCSAدرعين حال، . مورد تأكيد بوده است
درحال اجراي توانمندسازي تمركززدائي و حاكميت محلي را نيز از نظر دور نداشته و تعامل خود را با پروژه هاي 

و نيز كنوانسيون ) تخريب اراضي(در چارچوب كنوانسيون تنوع زيستي و ايمني زيستي، تغيير اقليم، بيابان زدائي 
PoPs ترتيبات مربوط به اجراي پروژة . حفظ كرده استNCSA  به گونه اي طراحي شده كه پيوندهاي سازنده

نموده تا به ايجاد و بهره برداري از بيشترين هم افزائي هاي حاصله  اي با هريك از فعاليت هاي مزبور برقرار
  . اين امر از طريق كميتة راهبري پروژه تحقق يافته است. بيانجامد

، ايجاد شرايط و بسترهاي مناسب براي سازگار كردن اهداف و فعاليت هاي NCSAمنطق كلي حاكم بر طرح 
تا ازاين طريق، مسائل و پرسش هاي مهم موجود از ابعاد ملي به  هبود برنامه ريزي شده با مقتضيات ملي كشور

گزينه هاي مناسب براي تهية برنامة اقدام فهرستي از در پايان فرآيند ارزيابي، . روشني و دقت تبيين گردند
ه شناسائي شده و فعاليت ها، پروژه ها و نيز اقدامات واقعي براي ازميان برداشتن تنگناهاي موجود بر سر را

  .  شده اندتوسعة ظرفيت ها، تعريف 

  : قابل ارائه هستندبه شرح زير  ي قابل بهره برداري از سوي دستگاه هاي ذي ربط،اهم دستاوردها

تهية سياهه اي از فعاليت هاي پيشين انجام شده و نتايج به دست آمده درارتباط با اجراي هريك از  
  بان زدائي در كشور؛كنوانسيون هاي تغيير اقليم، تنوع زيستي و بيا

 تحليل تالش هاي ايران در زمينة اجراي سه كنوانسيون از منظر ظرفيت و تنگناهاي موجود؛ 
 تهية گزارشي از وضعيت موضوعات ميان بخشي مربوط به اجراي كنوانسيون ها در ايران؛ 
 اولويت بندي مسائل عمدة موجود براي اقدامات اجرائي در آينده؛ 
 به ظرفيت درزمينة اولويت هاي شناسائي شده؛  تحليل تنگناهاي مربوط 
شناسائي و تجزيه و تحليل تنگناهاي ميان بخشي مربوط به مقولة ظرفيت و زمينه هاي بالقوه براي  

 ايجاد هم افزائي ها؛
تهية راهبردها و برنامة اقدام ملي براي رفع كاستي هاي موجود و توسعة ظرفيت هاي مورد نياز براي  

 . دات محيط زيستي كشوراجراي موفق تعه

ارزيابي ظرفيت هاي ملي براي «گزارش حاضر شامل خالصه اي از عملكرد، فعاليت ها و دستاوردهاي طرح 
است كه به شكلي  2007 تا 2006هاي  در طي سال) NCSA(» مديريت جهاني محيط زيست در ايران

طرح، محدوديت ها و تنگناهاي موجود، توصيفي و تحليلي به تشريح پيامدهاي ناشي از فعاليت هاي گوناگون 
 .  چالش هاي مديريتي، ريسك ها و نيز درس هاي آموخته شده دراين زمينه مي پردازد
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  اهداف 
رسالت اصلي اين پروژه، شناسائي نيازهاي ملي در زمينة توسعة ظرفيت هاي الزم براي حفاظت از تنوع زيستي، تغيير اقليم 

ور است تا ازاين طريق، اولويت ها تعيين شوند و جهت گيري مناسب براي ارجاع دادن نيازهاي و مبارزه با بيابان زائي در كش
چنين امري از طريق فرآيندي مشورتي و برخاسته از درون كشور قابل . مربوط به اولويت هاي تعيين شده مشخص گردد

  :ه كرددستاوردهاي اصلي اين پروژه را مي توان در موارد زير خالص. تحقق خواهد بود

  ياد شده؛ كنوانسيونسه مورد گردآوري اطالعات مربوط به فعاليت هاي پيشين در  
دراختيار قراردادن يك نماية موضوعي سه گانه براي تشريح و ارزيابي تالش هاي ايران در زمينة اجراي  

  و ايجاد تصويري از مسائل ميان بخشي موجود در كشور، فوقسه كنوانسيون 
  عمده براي اجراي فعاليت ها و اقدامات درپيش روي،اولويت بندي مسائل  
از تنگناهاي ظرفيتي در زمينه هاي اولويت بندي شده، شامل شناسائي و تحليل  عميق يتحليل ارائة 

  تنگناهاي مربوط به ايجاد ظرفيت هاي فرابخشي و زمينه هاي بالقوه براي ايجاد هم افزائي در پروژه،
براي رفع تنگناهاي موجود در خصوص ظرفيت سازي كه به انعكاس  تهية برنامة راهبردي اقدام ملي 

 .  يافته استپيشنهادات عملي اختصاص 

  : مي شوددر محورهاي زير خالصه  NCSAفصل مشترك تجربيات ايران در زمينة اجراي سه كنوانسيون موضوع طرح 

سيون ها به صورت بخشي مستقل و ر مجموعة سياست هاي راهبردي و اقدامات اجرائي، همواره هر يك از كنواند 
جداي از بقيه ديده شده اند و ازاين رو هيچ گاه، توسعة همكاري ها و هم افزائي هاي مرتبط با اجراي تؤامان 

  كنوانسيون ها، با جديت و به شكلي درخور مورد توجه نبوده اند، 
انساني بوده و موضوع ظرفيت ها آنچه تاكنون انجام شده، غالباً متمركز بر نيازهاي موجود از نظر منابع  

 از جهات نظام مندي و جنبه هاي نهادين به اندازة كافي ديده نشده اند،
 .اقدامات پيشين، از تكيه بر اصول و فرآيندهاي مشاركتي در حين برنامه ريزي و اجرا، بي بهره بوده اند 
زمينه هاي خاص مرتبط با با هر عالوه بر موارد فوق، ازنظر قلمرو و حوزة كار نيز همواره بر مسائل و  

 كنوانسيون تأكيد شده و عرصه هاي جغرافيائي دقيقي مطمع نظر نبوده اند،

به  ظرفيت هاي موجود به شكل نظام مند و ميان بخشيارزيابي مجددي از د كه يضروري به نظر مي رسدرهمين خصوص، 
براي برنامه ريزي مربوطه و توسعة آتي ظرفيت هاي براي  تجهيز منابع الزممبنائي در  و از نتايج آن، به عنوان عمل آمده

  .كاستن از تنگناها استفاده شود
اجراي  در ارتباط با بسيج، استفاده و تخصيص منابع در ايران فرصتي را براي شناخت مناسب ترين شيوة  NCSAاجراي 
تقويت هم افزائي اين طرح، كليدي اف شايد بتوان گفت كه يكي از اهد .ه استفراهم ساختكنوانسيون هاي فوق  كارآمد
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ازاين طريق، رويكردي جامع نگرتر و كارآمدتر از نظر  و بوده ي احتمالي مربوط به اجراي تؤامان كنوانسيون هاي سه گانهها
براي تلفيق مالحظات بنياد استواري  ،اين پروژه اجراي در ساية همچنين. گرديده استاتخاذ  ،براي اجراالزم اي ههزينه 

را مي  NCSAپروژة درعين حال، . ه استشدايجاد ملي هاني با فرآيندهاي گسترده تر مربوط به توسعة پايدار در سطح ج
كشور در سطوح ملي و تعهدات محيط زيستي اجزاي شكلي و محتوائي انعطاف پذير و قدرتمند براي بررسي ي ابزارتوان 

در كشورها  هر يك ازاين پروژه، عالوه برآن، با كمك . لقي نمودنگر تو جامع  گرايانهكل فراملي و مطابق با رويكردي 
، مالحظات ملي خودتوانمند گرديده و در چارچوب الزامات و  بين كنوانسيون هادر شناسائي و بهبود هم افزائي هاي موجود 

ي هاي محيط زيستي خود ساز و كارهائي را براي عينيت بخشيدن به استعدادها و قابليت هاي مديريتي در زمينة حفظ دارائ
  .ديده اندتدارك 

نظر به اهميت دستاوردها ازنظر هماهنگ سازي سياست ها و راهبردهاي مربوط به اجراي تعهدات ملي و بين المللي 
كه ضمن هموار ساختن مسير براي فائق آمدن  هجمهوري اسالمي ايران، برنامة اقدام ملي پاياني به گونه اي طراحي گرديد

رويكردهاي  برپاية. ي ظرفيتي، به تقويت بيشترين تعامل بين دستگاه هاي تأثير گذار دراين خصوص، بيانجامدبر تنگناها
 در مسير تقويت اقتصاد دانائي محور و ايجاد بيشترين انسجام در فرآيندهاي تمركززدائي هدف گيري شدهكه برنامة چهارم 

مترصد ايجاد و  برقرار كردهكلي فرآيند توسعه اي كشور ارتباط درعالي ترين سطح، با زمينه و فضاي  NCSA، پروژة بود
به  NCSAكه دستاوردهاي گرديده سعي  ،به همين دليل. بوده است با فرآيندهاي اجرائي قانون برنامة چهارم توسعهتعامل 

    .ارتقاي دستاوردهاي برنامة چهارم ياري رساند

، ايران. ا.ي ملي براي مديريت جهاني محيط زيست در جارزيابي ظرفيت هااصلي ترين هدف طرح به طوركلي، 
شناسائي نيازها براي توسعة ظرفيت در زمينة فوق است تا به كمك آنها بتوان اولويت هاي موجود را شناسائي 
. نموده و آنگاه به تعيين رويكردي مناسب در قبال نيازهاي اولويت بندي شدة مرتبط با ظرفيت ها پرداخت

و  منجر شدهكه محصول كار به مساعدت كشورمان در مديريت بهتر بر محيط زيست جهاني انتظار مي رود 
  . نمايش گذاردمعرض به بيش از پيش در رفع معضالت محيط زيستي را همكاري ايران با جامعة جهاني 

ـ  راي به طور اخص، رسالت اصلي اين طرح را شناسايي و تحليل راهكارهاي عملي براي توسعة ظرفيت هاي ملي ب
تغييـر  «، »ايمنـي زيسـتي  «، »تنـوع زيسـتي  «اجراي تعهدات مربوط به كنوانسيون ها و پروتكل هاي بين المللي 

  . تشكيل مي دهد» مبارزه با بيابان زايي«و ) كيوتو(» اقليم
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  اجرا/ زمينه عملكرد
، NCSAبا اجراي  در خصوص زمينه اجرايي و عملكرد طرح  به اختصار مي توان يادآور شد كه انتظار مي رود

دولت جمهوري اسالمي ايران قادر به شناسائي بهترين راه  براي بسيج، استفاده و تخصيص منابع موردنياز در امر 
  :اين كنوانسيون ها عبارتند از. اجراي مؤثر كنوانسيون هاي ريو شود

 كنوانسيون چارچوبي سازمان ملل متحد در زمينة تغيير اقليم، 
 ي، وكنوانسيون تنوع زيست 
 .كنوانسيون مبارزه با بيابان زائي و جلوگيري از تخريب اراضي 

، به تقويت هم افزائي هاي ناشي از اجراي سه كنوانسيون فوق ياري خواهد رساند و NCSAعالوه برآن، فرآيند 
اي همچنين، دستاورده. از اين طريق، رويكردي جامع نگر و كارآمد از نظر هزينه هاي اجرائي ايجاد خواهد شد

اين پروژه ركن مهمي را براي تلفيق مالحظات جهاني با فرآيندهاي گسترده تر مربوط به توسعة پايدار در سطح 
طراحي راهبردهاي (به منظور برقراري پيوند ميان ابتكارعمل هاي بين المللي موجود . كشورها پديد خواهد آورد

زمينه  NCSA، پروژة )ارة سازمان ملل متحدكاهش فقر و يا كوشش هاي جاري براي نيل به اهداف توسعة هز
ساز ظهور فرصت مناسبي از اين نظر بوده و به بهبود برنامه ريزي هاي ملي و روش هاي عملياتي الزم خواهد 

را با مقتضيات ملي خود سازگار نموده و بر مشكالت و پرسش  NCSAنظير ساير كشورها، ايران نيز . انجاميد
انتظار مي رود كه در پايان فرآيند . بعد ملي معني دار و داراي اهميت بيشتر هستند هائي متمركز گرديده كه از

ارزيابي، گزينه هاي الزم براي تهية برنامة اقدام نمودار شده و ازاين طريق، مجموعه اي از فعاليت ها، پروژه ها و 
  . عة آن شناسائي گردنداقدامات واقعي براي برطرف كردن تنگناهاي موجود از نظر ظرفيت و راه هاي توس

گفتني است كه از زمان تصويب و شروع اجراي كنوانسيون هاي تغيير اقليم، تنوع زيستي و مبارزه با بيابان زائي 
در ايران، فعاليت هاي متعدد و متنوعي به اجرا درآمده اند كه به نوعي در بخشي از آنها، جستجوي راه هاي 

به ويژه، آن دسته از طرح هائي كه در سال هاي اخير با عنوان . استگوناگون ارزيابي ظرفيت ها ديده شده 
و با بهره گيري از پشتيباني هاي فني و مالي ) منطقه اي، ملي و محلي(توانمندسازي در سطوح مختلف 

UNDP/GEF  در كشور ما درحال اجرا بوده اند، موضوع ارزيابي و توسعة ظرفيت را با جديت بيشتري دنبال
ازاين رو، موضوع تدوين چارچوبي براي ارزيابي ظرفيت هاي ملي در راستاي مديريت جهاني محيط . كرده اند

زيست، در قالب طرحي مستقل با اهتمام وزارت امورخارجه و همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط در دستور كار 
جهاني و دفتر  تسهيالت محيط زيست قرار گرفته و به شكل يكي از پروژه هاي تحت حمايت مالي صندوق

  .عمران سازمان ملل متحد، وارد فاز اجرائي شده است
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مطابق با سند طرح، وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ايران متولي بايد اشاره شود كه  اركان طرحدرمورد 
با نيز دبيرخانة پروژه . كرده استشناخته شده و در زمينة  هدايت كلي آن نقش آفريني  NCSAاصلي پروژة 

رار در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، مسئوليت مديريت و اجراي دقيق فعاليت هاي پيش بيني شده استق
، فردي به عنوان مشاور )NC(به عنوان هماهنگ كننده  يك نفرپروژه،  در طي اجراي. داشتدر پروژه را برعهده 

اين گروه كوچك عهده دار . اند هداشت فعاليتدر دبيرخانة طرح در خصوص توسعة ظرفيت به همراه دبيرطرح، 
  .بوده است... مسئوليت انجام تمام تكاليف اداري، مالي، فني و 

سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل (كميته اي متشكل از نمايندگان تام االختيار دستگاه هاي مختلف 
وزارت جهاد كشاورزي، وري، رياست جمهها، مراتع و آبخيزداري كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

براي راهبري طرح  )، تشكل هاي مردمي و دانشگاه هاUNDP نيزنيرو و و وزارت  نفت وزارت امورخارجه،وزارت 
در فواصل زماني شش ماهه نظارت عاليه بر سياست با برگزاري نشست هائي ) PSC(كميتة راهبري  تحت عنوان

ماهنگي و اشتراك نظر در تصميم گيري ها و جهت گيري هاي ايجاد ههدف  را اعمال نموده و هاي كلي طرح
دو تا (منظم با برگزاري نشست هاي ) PCC(، كميتة هماهنگي پروژه آنغير از . ده استكردنبال كالن طرح را 

طرح و نظارت راهبردي و هدايت عملياتي را انجام داده ، به پيگيري هاي الزم دربارة فعاليت هاي پروژه )سه ماهه
و سه كنوانسيون ديگر و نمايندة  GEFاين كميته، متشكل از مرجع تماس ملي . هده دار بوده استرا ع

UNDP ايفاي نقش نموده استو به عنوان حلقة اتصال و بينابيني پروژه و كميتة راهبري پروژه  هبود .  

عمر پروژه دنبال ول طر درشته اي از فعاليت هاي مطالعاتي به شرح زير برنامه ريزي شده و  در طي اجراي طرح،
  . ه اندشد

در ارتباط با مقوله ظرفيت هاي ملي و منابع تحت  قابليت ها و تنگناهاي موجودشناسايي و تحليل  
  اختيار؛

 ضروري براي توسعه و تقويت ظرفيت هاي داخلي؛اجرايي عمدة اولويت بندي اقدامات  
و استعدادهاي كشور در امكانات  ةتوسع و رفع كاستي هاالزم براي اجرايي  ةو برنام تدوين راهبردها 

  ي زيست محيطي؛ها كنوانسيونراستاي ايفاي تعهدات بين المللي كشور درقبال اهداف 
هاي بين بخشي به منظور اجراي مطلوب تعهدات كشور در زمينه همكاري تقويت نگي و ههما ارتقاء 

 و پروتكل هاي يادشده؛ ها كنوانسيوناهداف 
قاء جايگاه ايران در فرآيندهاي مربوط به تصميم گيري هاي بين المللي مرتبط با تقويت مشاركت و ارت 

 .  مقوله هاي زيست محيطي
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  و محدوديت هاانجام كار روش 
درخصوص نحوه دستيابي به اطالعات موردنياز جهت اجراي فرآيند ارزيابي، براي گردآوري داده ها دو روش 

و تدوين پرسشنامه و مراجعه به افراد ذيربط  (Focus Group Discussion)گفتگوي متمركز گروهي 
و كارشناسان ذي  دستيابي به افراد ازنظراطمينان بيشتر توجه به روش دوم با  و در نهايت،موردنظر بوده است 

پاسخ گوئي به پرسش  به منظور .مورد استفاده قرار گرفته استدستيابي به اطالعات برنانه ريزي شده  براي، ربط
نفر از افراد آگاه و صاحب نظر در خصوص موضوعات كنوانسيوني براي  10هاي طراحي شده، نخست حدود نامه 

پس از برگزاري كارگاه هاي مقدماتي به . سه كنوانسيون به عنوان سرگروه هاي كاري انتخاب شدندهريك از 
خ گوئي به آنها، تعدادي از منظور ارائة آموزش هاي الزم و آشنائي سرگروه ها با پرسش نامه ها و نحوة پاس

كارشناسان دست اندكار موضوعات كنوانسيوني در دستگاه هاي مختلف دولتي شناسائي شده و در كارگاه هائي 
و چگونگي پاسخگوئي به  NCSAوسيع تر نسبت به ارائة اطالعات اوليه در خصوص اهداف و اقدامات طرح 

، تعدادي از كارشناسان مجرب در معاونت هاي محيط دراين رابطه. پرسش نامه هاي طرح مبادرت شده است
طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، معاونت 
راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، 

به عنوان منابع اصلي اطالعاتي مورد توجه .... شيالت، استادان دانشگاهي و  سازمان هواشناسي، سازمان
   .قرارگرفته اند

براي  5عدد . انجام شده است 5براي محاسبة ظرفيت لحاظ شده در پرسش نامه ها، امتياز دهي از صفر تا 
امتياز وضع . شده استبيشترين ميزان ظرفيت و يا ظرفيت مطلوب، و صفر براي عدم وجود ظرفيت درنظر گرفته 

اين شيوه براساس رويكرد فزاينده . كاسته شده تا ميزان ظرفيت مورد نياز حاصل شود 5موجود ظرفيت از 
(Incremental (سپس در نرم افزار . صورت گرفته استTOPSIS اين محاسبات . محاسبات صورت گرفت

  .گرفته استبيشتر در مورد ظرفيت دستگاه ها در كنوانسيون هاي مختلف صورت 

    

 دستاوردها و يافته ها 

نظر به اهميت دستاوردهاي طرح ازنظر هماهنگ سازي سياست ها و راهبردهاي مربوط به اجراي تعهدات ملي و 
بين المللي جمهوري اسالمي ايران، طراحي برنامة اقدام ملي به گونه اي انجام شده كه ضمن هموار ساختن 
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ي ظرفيتي، بيشترين تعامل مثبت را بين دستگاه هاي تأثير گذار دراين زمينه، مسير براي فائق آمدن بر تنگناها
يادآور مي شود كه علي رغم تخصيص منابع مالي قابل توجه به مقولة ظرفيت سازي دركشور و . ايجاد كرده است

به  به خصوص از يك دهة قبل به اين سو، به نظر نمي رسد كه تصوير صحيحي از ابعاد كمي و كيفي مربوط
ظرفيت در سطوح سه گانة فردي، سازماني و سيستمي در ميان طيف هاي مختلف كارشناسي و مديريتي ايجاد 

به همين دليل، فقدان اطالعات موثق و دقيق در مورد ظرفيت هاي موجود و كاستي هاي آن در نيل . شده باشد
با ناكامي ها و يا نا به ساماني هائي از به شرائط مطلوب، به نوعي فعاليت هاي كالن را در سطوح ملي و استاني 

در ساية عملكرد اين طرح، الاقل در زمينة محيط زيست، اوالً عبارت ظرفيت و . جهت ظرفيت مواجه كرده است
بار مديريتي، كارشناسي و حقوقي مترتب برآن تاحدودي براي كارشناسان درگير موضوع تبيين گرديده است؛ 

ت جدي تري گريبانگير اليه هاي اجرائي و مديريتي كشور گرديده است؛ ثالثاً، ثانياً، دغدغه هاي آن به صور
فضاي مساعدتري براي اهتمام در زمينة مقولة ظرفيت سازي با ديدي كارشناسانه تر و منسجم تر ايجاد گرديده 

شريات ، درج مطالب در برخي ن)سه مورد(به گونه اي كه مصاحبه هاي رسانه اي تيم مديريتي پروژه . است
حدود هشت كارگاه با (، برگزاري كارگاه هاي موضوعي مرتبط با اجراي كنوانسيون ها )دو مورد(تخصصي كشور 

نفر از كارشناسان و مديران  400به مشاركت و حضور بيش از  كه 2006احتساب مرحلة راه اندازي در سال 
، حضور در جلسات و كميته هاي تخصصي مرتبط )مختلف ذي مدخل در موضوعات كنوانسيوني انجاميده است

و ) دوازده مورد( PCCو اهداف و عملكردهاي آن، برگزاري جلسات منظم ) چهارمورد( NCSAجهت معرفي 
PSC )هيا كردن شرائط و بسترهاي الزم براي توجه به مقولة ظرفيت و ظرفيت سازي از همگي در م) سه مورد

درچنين فضائي از كمبودهاي اطالعاتي موجود در . سوي دستگاه هاي اجرائي دست اندركار نقش داشته اند
زمينة ظرفيت هاي مرتبط با موضوعات محيط زيستي كشور، شايد بتوان مهم ترين دستاوردهاي طرح را در 

  : ورهاي زير خالصه كردمح

جلد  چهارپيش بيني شده در سند طرح كه نتايج آنها به شكل و بررسي هاي  پس از انجام تمامي فعاليت ها
. كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي شودحاصل گرديده  مهمي، دستاوردهاي هگزارش دراختيار قرار گرفت

ردها و برنامة اقدام از نظر رئوس سياست هاي مورد نياز براي گزارش ملي مربوط به اين طرح نيز كه شامل راهب
   .يافته اندبهره برداري دستگاه هاي ذي ربط انتشار  رفع كاستي هاي ظرفيتي، جهت

كه مسير اصلي فعاليت هاي طرح  بوداصلي پيش بيني شده  outcomeبه طور كلي در سند طرح، هشت 
  :عبارتند از ها outcomeاين . ا ترسيم مي نمودردرطول اجراي فرآيندهاي برنامه ريزي شده 
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Outcome 1 : برقراري سازوكارهاي هماهنگي  

با استقرار در محل پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و تجهيز امكانات اداري  دبيرخانه، اجراي طرحدر طول 
ي با دستگاه هاي دست مورد نياز و تهية مدارك و مستندات مربوطه ، روند فعاليت هاي اجرائي و هماهنگ

بهره گيري از انتخاب محل دبيرخانه در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با هدف . اندركار را دنبال نموده است
امكانات لجستيكي و علمي دانشگاه تهران، تقويت و تسهيل تعامالت دفتر طرح با دستگاه هاي مربوطه و جلب 

آن، برگزاري جلسات منظم كميتة هماهنگي نيز باعث مشاركت عالوه بر . است بودههمكاري هاي موردنظر
مستقيم و بدون واسطة هريك از ذي نفعان كليدي در امر هدايت و راهبري فعاليت هاي اصلي طرح گرديده 

  .  است

دبيرخانة پروژه با استقرار در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، مسئوليت مديريت و اجراي دقيق فعاليت هاي 
كادر ثابت پروژه متشكل از يك نفر به عنوان . برعهده داشته است 2006بيني شده در پروژه را از ژانويه  پيش

بوده ) PA(، يك نفر به عنوان مشاور توسعة ظرفيت و يك نفر هم به عنوان دبير طرح )NC(هماهنگ كننده 
  . است

راجع ملي تماس سه كنوانسيون، با حضور م) PCC(جلسة كميتة هماهنگي پروژه  12در طول اجراي طرح، 
و نيز تيم مديريت پروژه برگزار گرديده كه به صورت نشست  GEFو نيز مرجع ملي پروژة  UNDPنمايندة 

  .هاي دو ماهانه، فعاليت هاي پروژه را تحت نظر داشته و به هدايت راهبردي و عملياتي آن ياري رسانده است

  

Outcome 2: هحفظ پشتيباني هاي سياسي عالي  

از آنجا كه در سند طرح، تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان تام االختيار دستگاه هاي مختلف براي راهبري 
نشست در فواصل زماني شش ماهه، روند اعمال  چهارطي ) PSC(طرح درنظر گرفته شده، كميتة راهبري 

و اشتراك مساعي در تصميم  نظارت عاليه بر سياست هاي كلي طرح را ادامه داده و موجب ايجاد هماهنگي
نمايندگان عالي سازمان هاي حفاظت محيط زيست، . گيري ها و جهت گيري هاي كالن طرح گرديده است

جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، معاونت نظارت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري در كنار وزارتخانه 
، تشكل هاي مردمي UNDPين نهادهاي ديگري همچون هاي جهاد كشاورزي، امورخارجه، نفت، نيرو و همچن

  .    و دانشگاه ها به عنوان اعضاي اصلي دراين كميته حضور داشته اند
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Outcome 3: راه اندازي و سياهه برداري از منابع اطالعاتي موجود  

اهداف و  طي آن، ضمن معرفي، برگزار شده و »كارگاه ملي معرفي و راه اندازي رسمي پروژه« ،2006درسال 
. فعاليت هاي طرح، زمينه براي شناسائي منابع اطالعاتي موجود در دستگاه هاي ذي ربط فراهم گرديده است

پس از آن، مطابق با چهارچوب و متدولوژي مدون، نسبت به سياهه برداري از فعاليت هاي انجام شده در ارتباط 
   .با اجراي سه كنوانسيون موضوع طرح، اقدام شده است

  

Outcome 4:  گزارش تدوين و نيز  كنوانسيون هامرتبط با هريك از گزارش موضوعي سه تهية
  تلفيقي 

در ادامة  فعاليت هاي مربوط به بررسي هاي موضوعي هريك از كنوانسيون هاي ريو، اصالح و تكميل پرسش 
ز كارشناسان شناخته نامه ها جهت جمع آوري اطالعات انجام شده و با برگزاري سه كارگاه گسترده، تعدادي ا

شده و دست اندركار موضوعات كنوانسيوني دعوت شده و ضمن آشنا سازي آنها با اهداف و فعاليت هاي طرح 
NCSA ابعاد و مسائل مرتبط با ساختار پرسش نامه هاي طراحي شده و روش هاي پاسخ دهي به سئواالت ،

شده، پيش نويس گزارش هاي موضوعي تهيه شده براساس تجزيه و تحليل هاي انجام . آنها تشريح گرديده است
و پس از شناسائي خألهاي اطالعاتي موجود، نسبت به توسعة مؤلفه هاي مورد نظر در ارزيابي ظرفيت در سطوح 

. برهمين اساس، نسخة دومي از گزارش هاي موضوعي تهيه شده اند. فردي، سازماني و سيستمي اقدام شده است
و دريافت نظرات كتبي آنها، موردبازبيني قرار گرفته و دستگاه هاي مربوطه به  پس از ارسالاين گزارش ها 

    .واصله اعمال و نهائي شده انداصالحات و پيشنهادات 

  

Outcome 5: تحليل عميق مسائل اولويت دار و تنگناها 

-TOPنرم افزاري  با ارزيابي نتايج اوليه حاصل از استخراج پرسش نامه ها،  اطالعات جمع آوري شده به محيط

SIS بدين ترتيب تنگناها و مشكالت مربوط به . انتقال داده شده و مجدداً مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند
ظرفيت درابعاد فردي، سازماني و سيتسمي اولويت بندي شده و رتبة هريك از اقدامات براي ظرفيت سازي به 

ضمن آنكه در بحث موضوعات تلفيقي نيز . گرديده استتفكيك، موضوعات كنوانسيوني و دستگاه ها تعيين 
  .خألهاي موجود از نظر تعامالت و مقوله هاي بين بخشي  شناسائي شده و مورد تحليل قرار گرفته اند
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Outcome 6: تهية برنامة اقدام راهبردي  

قي تهيه شده، و نيز گزارش هاي موضوعي و تلفي TOP-SISبراساس تجزيه و تحليل هاي انجام شده در محيط 
اولويت بندي اقدامات موردنياز از جهت كاستي هاي ظرفيتي و اقدامات اولويت دار براي توسعة ظرفيت هاي الزم 

دراين زمينه، راهبردها و برنامه اقدام در قالب سياست هاي پيشنهادي براي هر يك از . به عمل آمده است
و  شدهپيش نويس اولية راهبردها و برنامة اقدام تدوين . انده دستگاه ها و مواد و موضوعات كنوانسيوني ارائه شد

  . شده اندارائه 

  

Outcome 7:  تهية گزارشNCSA  

جداگانه گزارش  ،گزارش نهائيمدون براي  يچهارچوبتهية پس از و نهائي شده براساس گزارش هاي موضوعي 
وعات سه كنوانسيون تدوين مسائل بين بخشي مربوط به موض و شامل NCSAبه عنوان گزارش نهائي  اي

در گزارش نهائي فوق، فهرست راهبردها و اقدامات موردنياز براي ايجاد و تقويت ظرفيت هاي ملي  .گرديده است
  .در سطوح فردي، سازماني و سيستمي به صورت يك فصل مستقل، پيشنهاد شده اند

جود براي اجراي سه كنوانسيون ريو يافته هاي مطالعات انجام شده در طرح نشان مي دهند كه ظرفيت هاي مو
به همين دليل، ضرورت دارد كه براي تحقق اهداف ملي مرتبط با اجراي سه . كمتر از حد رضايت بخش است

باتوجه به روابط متقابل . كنوانسيون موردنظر، اقدامات الزم در زمينة توسعة ظرفيت هاي موردنياز به عمل آيد
حيح و دقيق موضوعاتي كه امكان هم افزايي دارند موجب صرفه جويي در بين اين سه كنوانسيون، شناسايي ص

الزم به ذكر است كه . زمان و هزينه خواهد شد و در مجموع، منافع كشوري را بهتر و سريع تر تامين مي كند
همكاري هماهنگ شده اي بين دستگاههاي سه كنوانسيون برقرار كه ست ا براي رسيدن به دقت الزم ضروري

براي شناسايي اوليه مولفه هايي كه امكان هم افزايي در آنها وجود دارد توجه به اين نكته حايز اهميت . شود
و نتايج مثبت آن براي  استها در بدو امر سازماني  ظرفيت سازي و توسعه ظرفيت بخشي از اقداماتاست كه 

بعضي از ايجاد شده باعث مي شود كه  فيتظر الزم،تامين منابع مالي با براي مثال، . خواهند بودهم افزايي موثر 
مثال ديگر، هماهنگي بين واحدهاي . يابدزمينه هم افزايي بين كنوانسيوني افزايش  و تقويت نمودهظرفيت ها را 

سازماني است كه در صورت افزايش آن كه خود گونه اي هم افزايي درون سازماني است، مي تواند هم افزايي 
 امكان هم افزايي در موارد گزارش نهائي،ول اجديكي از در . را ايجاد و تقويت نمايد بين سازمان و كنوانسيوني

الزم به توضيح است كه توسعه ظرفيت براي تمامي مولفه ها . شده اند نشان دادهبا رنگ خاكستري  مربوطه
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فه هايي كه مول درعين حال،. خواهد شدنوبه خود موجب تقويت هم افزايي ه ب اي توسعه چنين. ضرورت دارد
تا دستيابي به سطح رضايت بخشي از  .گذارندغير مستقيم بر هم افزايي اثر  ه صورتخاكستري نشده اند ب

هم چون پايش و (ظرفيت ها، اولويت هم افزايي بهتر است به مواردي داده شود كه ظرفيت آنها پايين تر است 
ردي كه هر دو ويژگي را داراست از اولويت بيشتري البته موا). هم چون مديريت( يا نقش محركه دارد ) ارزشيابي

  .برخوردار مي شود هم چون مديريت

نكته مهم ديگر در بررسي ظرفيت هاي سه كنوانسيون اين است كه متوسط فاصله ظرفيتهاي موجود تا وضع 
يت پس از آن ظرفيت سازماني قرار دارد و سپس ظرف. مطلوب در سطح سيستمي بيشتر از دو سطح ديگر است

بكالم ديگر، ظرفيت فردي كه بيشتر مي باشد به دليل كمتر بودن ظرفيت هاي سازماني و سيستمي نمي . فردي
اصوالً براي استفاده بيشتر از ظرفيت موجود يك سطح، سطح باالتر توانمند . تواند كمتر مورد استفاده قرار گيرد
طح سيستمي صادق است كه  ً محيط قادر كننده نيز اين امر بويژه در مورد س. نقش بسيار موثري را ايفا مي كند

  . ناميده مي شود

با توجه به اينكه كنوانسيون مقابله با بيايان زايي نسبت به دو كنوانسيون ديگر از ظرفيت بيشتري برخوردار است 
نسيون مي بايست در مورد هم افزايي و همكاري هماهنگ شده نقش بيشتري را ايفا نمايد هر چند كه اين كنوا

  . خود نيز نيازمند ظرفيت سازي است

برنامه عمران ملل متحد و  هاي به عمل آمده از سوي ، بنابر بررسي2000در سال اين درحالي است كه 
تسهيالت جهاني محيط زيست در باره مسايل مشترك بين سه كنوانسيون كه نياز به ظرفيت سازي دارند، موارد 

  :نده ااعالم شدزير 

 اهي و دانش توانايي بحث، تصميم گيري و اقدام را محدود مي نمايدسطح پايين آگ •

 فقدان مديريت اطالعات، پايش و مشاهدات مانع تعيين خط مشي و تصميم گيري مي شود •

فقدان هماهنگي خط مشي ملي، چارچوب هاي قانوني و مقرراتي به سر درگمي بين بخشها و بين  •
 . سطوح ملي، منطقه اي، و محلي منجر مي شود

 نظامهاي ترغيب و ابزار بازار به حد كفايت ايجاد نشده اند •

؛ نهادهاي كليدي )خال وظيفه اي(وظايف نهادي يا متداخل هستند يا بيش از حد از هم فاصله دارند  •
 درگير نيستند؛ و كنش متقابل ميان نهادها هميشه موثر نمي باشد

 غير موثري بسيج مي شوند علوم و فناوري در حمايت از خط مشي و تصميم گيري بنحو •
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آماده سازي و مهارت براي مشاركت در باره مباحث و توافق هاي بين المللي و گزارش دادن در باره آنها  •
 ضعيف است

 هماهنگي و فرايندها براي رابطه متقابل در داخل كشور بسيار كند پيش مي رود •

 همكاري و شبكه سازي در داخل مناطق اغلب وجود ندارد  •

حو غير موثري در پست اداري قرار ميگيرند، بسيج مي شوند، ترغيب مي گردند يا مسووليت افراد بن •
 داده مي شوند

 مديريت ضعيف و محدوديت منابع از اثر بخشي نهادي جلوگيري مي كند •

  فقدان منابع مالي و فناوري  •

سايل بر سر راه ظرفيت ست كه بسياري از ما مقايسه نتايج حاصل شده با استنتاجات بين المللي حاكي از آن
  .هستندهم ه سازي براي سه كنوانسيون ريو بسيار شبيه ب

 

Outcome 8: تهية برنامة پايش براي برنامة اقدام راهبردي  

اي زمان بر و از جهات مالي و فني و حتي قانوني نيز با پيچيدگي هاي  ازآنجا كه فرآيند ظرفيت سازي مقوله
از تصويب نهائي راهبردها و برنامة اقدام طراحي شده دراين طرح در قبل  به طوركلي،خاصي مواجه است، 

. خواهد بود، بحث در بارة پايش و ارزيابي زود هنگام مشخصاجراي آن در زماني  نهادهاي عالي ذي ربط و نيز
به . كفايت الزم براي تحقق فرآيند ظرفيت سازي در زماني كوتاه را نداردمحدوديت هاي بودجه اي طرح طبيعتاً، 

با اين همه، تعدادي از شاخص . طرح بيرون خواهد بود outvomeهمين دليل، پايش و ارزشيابي از دستوركار 
  .هاي اساسي مربوط به يك برنامة پايش و ارزشيابي جهت توسعه و استفاده در مراحل بعدي پيشنهاد گرديده اند

  موجودچالش هاي تنگناها و 

  :عبارت بوده اند از پيشين،ارزيابي هاي ه طي مشاهده شداصلي ترين محدوديت هاي 

برخوردي يك جانبه با كنوانسيون ها و فقدان عنصر همكاري يا هم افزائي در فعاليت هاي تحقق عادت به  -
  يافته،

تمركز بر نيازهاي موجود از نظر نيازهاي انساني و عدم توجه كافي به بررسي ظرفيت هاي نهادين و نظام مند  -
  دركشور،
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حدود بودن قلمروي كار و تمركز فعاليت ها بر روي مسائل مرتبط با هر كنوانسيون با محدوده هاي م -
  جغرافيائي خاص، و

  كاستي هاي موجود از حيث مشاركتي بودن اقدامات و فعاليت ها، -

آتي  براي توسعة ظرفيت هاي يمحكم ةپاي ،انجام ارزشيابي نظام مند از ظرفيت هاي ميان بخشيبا بنابراين، 
توسعة ظرفيت هاي موردنياز در  درتجهيز منابع الزم بستر مناسب براي و  شدهبرنامه ريزي در ايران فراهم 

اجراي اين پروژه، فرآيندي  دستاوردهاي حاصل ازانتظار مي رود كه . ايجاد شده استخصوص ظرفيت سازي 
 .پايه ريزي كندتصادي و اجتماعي براي اصالح كاستي ها از نظر ناهماهنگي هاي موجود ميان بخش هاي اق

به دليل تغيير رويكردهاي سياسي دولت در مراحل آغازين طرح، اوالً روند تعامالت با دستگاه هاي اداري ذي 
به گونه اي كه اقدامات و فعاليت هاي پيش بيني . ربط با موضوعات طرح، با كندي هاي متعددي مواجه گرديد

عالوه برآن، به جهت . هاي موردانتظار دوراني از وقفه را پشت سر گذاردندشده به دليل كندي دريافت بازخورد
و يا تغيير ) ادغام و يا انحالل تعدادي از شوراهاي عالي(تغييرات حادث شده در سازوكارهاي تشكيالتي موجود 

نامه ريزي در بعضي از ساختارهاي مديريتي موجود نظير آنچه در مورد دستگاه هائي نظير سازمان مديريت و بر
سابق روي داده است، فرآيندهاي پيش بيني شده ازنظر جلب پشتيباني هاي سياسي و فني و يا تصويب در 

ضمن آنكه، محدوديت منابع مالي و زماني تعريف شده در . مراجع عالي ذي ربط را با اختالالتي مواجه ساخت
تحليل دقيق برنامة اقدام راهبردي بوده و طرح، مانع از پيشگيري روند مطلوب طراحي متدولوژي، جمع آوري و 

  .  همواره به ناچار سطح نازل تري از خدمات مشاوره اي مورد توجه قرار گرفته است

به طور طبيعي، محدوديت هاي مالي، باعث محدود شدن سطح تعامالت و جلب همكاري هاي بيشتر دراين 
اوان در جهت ايجاد هماهنگي هاي اداري الزم اين درحالي است كه علي رغم تالش هاي فر. زمينه بوده است

براي دريافت اطالعات و مشاركت دستگاه هاي ذي ربط، همچنان مالحظات غيرفني در مواردي جنبة جدي به 
ضمن آنكه كندي . خود گرفته و كيفيت داده هاي جمع آوري شده را از ابعاد دقت و صحت تنزل بخشيده است

هاي اجرائي به دليل چهارچوب هاي اداري دست و پاگير، قالب هاي زماني  هاي مرسوم در روند اجراي فعاليت
 .را دچار اختالل مي سازد NCSAبرنامه ريزي شده در طرح 
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 : مخاطرات موجود و آتي

صرف نظر از ريسك هاي موجود در فرآيندهاي اجرائي طرح كه به نوعي در مقاطعي باعث ايجاد مشكالتي در 
آتي مربوط به اجراي فهرستي از عمده ترين ريسك هاي برنامه ريزي شده اند، مي توان فعاليت هاي و اقدامات 

   :را به شرح زير خالصه كرد طرحدستاوردهاي 

ناديده گرفته شدن برنامة اقدام راهبردي و نتايج و يافته هاي ارزيابي از سوي دستگاه هاي مديريتي مرتبط : الف
  با موضوعات كنوانسيون در كشور؛

شركت در (تيباني نامطلوب بعضي از دستگاه هاي مرتبط با موضوعات طرح از فعاليت هاي دردست انجام پش: ب
كميته هاي هماهنگي، ارائة اطالعات و مستندات توليدي، كمك به تكميل اطالعات و رفع خألهاي اطالعاتي 

  ؛...)موجود و 

  اي جمع آوري اطالعات؛عدم امكان اجراي دقيق و مطلوب متدولوژي توسعه داده شده بر: ج

  محدوديت دستيابي به برخي از منابع اطالعاتي و گزارش هاي توليد شده در ساير دستگاه ها؛: د

  .تأخير در اظهار نظر و اخذ تأئيد دستگاه ها درمورد گزارش هاي توليد شدة طرح: ه

  

  :آوردن ريسك ها نروش هاي پيشنهادي براي پائي

  و نتايج ارزيابي و نيز برنامة اقدام در مراجع عالي ذي ربط؛ تالش براي تصويب يافته ها: الف

افزايش حضور و تقويت احساس مالكيت ساير دستگاه ها و ذي نفعان پروژه در مراحل مختلف جمع آوري : ب
  اطالعات و تدوين گزارش ها؛

ات فني، زماني و تالش براي ايجاد چهارچوبي انعطاف پذيرتر براي متدولوژي طراحي پيش بيني شده از جه: ج
  مالي؛ 

يافتن سازوكارهاي مؤثرتر ارتباطي و هماهنگي با دستگاه هاي صاحب اطالعات و مستندات مربوط به  -د
  موضوعات كنوانسيوني؛
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كميتة راهبري (استفاده از ابزارهاي موجود طرح از نظر هماهنگي ها و پشيتباني هاي سياسي سطوح عالي تر : د
براي تسريع در روند اظهارنظر در مورد ...) رسانه اي، كارگاه نهائي و (مي و غيررسمي و ساير ارتباطات رس) طرح

  .گزارش ها و تصويب آنها در مراجع قانوني پيش بيني شده

  

 : آموخته شدهدرس هاي 

از آغاز تاكنون، قابل استنتاج هستند را مي  NCSAمهم ترين درس هايي كه در زمينه اجرا و عملكرد طرح 
  : شرح زير خالصه كردتوان به 

از ) ذي نفعان(اهميت ايجاد هماهنگي هاي واقعي و تقويت هم فكري با نهادها و دستگاه هاي مربوطه  -
 زمان طراحي تا اجرا و جمع بندي نتايج نهائي؛

 لزوم اعمال دقت و وسواس بيشتر در هنگام تنظيم شرح خدمات و اسناد طرح؛  -
 اجتماعي، سياسي و فرهنگي در مرحلة تنظيم اسناد اولية طرح؛درنظر گرفتن واقعيات اقتصادي، مالي،  -
 ضرورت پرهيز از اتخاذ رويكردهاي انحصارطلبانه در فرآيند مديريت طرح؛ -
اهميت پرهيز از پذيرش ديدگاه هاي بخشي نگرانه و يا سياست هاي خودمحورانة تعداد محدودي از ذي  -

 نفعان؛
 شفاف درخصوص عملكردهاي مالي و مديريتي پروژه؛اذعان به اهميت اطالع رساني هاي صحيح و  -
از شيوه هاي جمع آوري (صرف انرژي و وزن كافي به مرحلة تدوين و توسعة متدولوژي هاي الزم االجرا  -

 )   اطالعات گرفته تا استخراج و تجزيه و تحليل نتايج

  

 

 : نتيجه گيري، جمع بندي و پيشنهادها

رآيند اجراي طرح هاي محيط زيستي متكي به مساعدت هاي مالي و فني چنين به نظر مي رسد كه تاكنون در ف
و غيره در ايران، كمتر دغدغة اتخاذ و پيروي از رويكردهاي  UNDP ،GEFنهادهاي بين المللي همچون 

به همين دليل، پايداري دستاوردهاي چنين طرح هائي با پايان عمر آنها محدود . توسعه اي مطرح بوده است
دستگاه ها و نهادهاي دولتي و حتي خصوصي در ايران، نوعاً . پايان عمر آنها، رو به فراموشي مي گذاردبوده و در 

طرح هاي بين المللي مرتبط با محيط زيست را از جهات مالي و تأمين بخشي از نيازهاي لجستيكي خود قابل 
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پرهيز از جانبداري هاي سياسي با استقرار در يك نهاد علمي بي طرف و  NCSAطرح . توجه ارزيابي مي كنند
متعارف از دستگاه هائي مشخص، تا حدود زيادي در جلب مشاركت ذي نفعان و تقويت احساس مالكيت آنها در 

اين درحالي است كه وسواس در توجه . فرآيندهاي مديريتي و دستاوردهاي نهائي آن، موفقيت كسب نموده است
. ا نيز خود در جلب اعتماد ذينفعان پروژه اهميت زيادي داشته استبه جنبه هاي علمي اقدامات و كارشناسي آنه

عالوه بد همه اينها، مديريت عاليه اي كه از سوي وزارت امورخارجه اعمال شده و نوع نظارت آن در طول عمر 
طرح، با توجه به جايگاه و اهميت سياسي آن در مجموعة نهادهاي دولتي، خود عامل ديگري در كاهش برخي 

ع اداري رايج در سيستم هاي دولتي شده و به تسريع تصميم گيري ها و تعامل با طرف هاي ذي مدخل موان
  .      انجاميده است

  

  


