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عبارت  انسجام بخشي و ارتقاء سطح هماهنگيهاي بين سازمانييعني  1كالن  نظرات ارائه شده در ارتباط باراهبرد  
  :است از

براي اين راهبرد كالن هشت راهكار ارايه شده بود كه در نهايت به سبب مشابهت سـه راهكـار و حـذف يـك راهكـار       •
در همين خصوص بيشتر اعضاء جلسه بر ارايه يـك راهكـار مـوثر     .راهكار و اقدام مورد پذيرش قرار گرفت 4نامرتبط، 

جهت انسجام بخشي و ارتقاء سطح هماهنگيهاي درون وبين سازماني از طريق تشكيل شوراي راهبـردي بـه منظـور    
اينكه . ريزي كالن با استفاده از ظرفيت نهادهاي بين بخشي مرتبط تاكيد كردندهدايت علمي سياستگذاريها و برنامه

  :ين شورا در چه سطحي و در كجا تشكيل شود نظرات متفاوتي بشرح زير بيان شدا
در حال حاضر مسئوليت كارگروه مقابله با ريزگرد زير نظر سازمان مديريت بحران كشـور اسـت كـه    : )دكتر فتاحي ( •

  . دبيري و مسئوليت آن را به سازمان محيط زيست واگذار شده است
عدم همگرايي و هم افزايي بسـيار مهـم اسـت و نمونـه بـارز ايـن كـار در برنامـه          شناسيآسيب: )مهندس جعفريان( •

منطقا با وجود ظرفيت كارگروه اقدام ملـي مقابلـه بـا    . هاي تحقيقاتي آب كشور در دست انجام استمديريت اولويت
عنـوان كـارگروه   بيابانزايي در وزارت كشاورزي، مناسب است كه دبيري اين شوراي راهبـردي در وزارتخانـه و تحـت    

همچنين مناسب است كه در جلسه آينده از متخصصان و آگاهان كارگروه اقدام ملي مقابله با . مشخصي تشكيل شود
عالوه بـر اينهـا بايسـتي بحـث مشـاركت در نظـام       . بيابانزايي نيز دعوت شود تا نظرات آنها در اينمورد گنجانده شود

ندركاران و تحليل ساختارهاي سازماني بـراي سـنجش ارتباطاهـاي    نقش ارتباط شبكه دست ا. حاكميتي فعال كنيم
اينكه حاكميت تمامي كارها را يك تنه انجام دهد مـورد  . سازماني اهميت فراواني براي پذيرش شبكه مشاركتي دارد

  .    پذيرش نيست
وزارتخانـه هـا و   پيشنهاد تشكيل ايـن شـوراي راهبـردي كـه فراتـر از تمـامي       : جانشين دبير شورا )مهندس عباسي( •

تـوان در  نمونه كوچكتر اين امر را مـي . سازمانهاي متولي منابع طبيعي و محيط زيست كشور باشد بسيار ضروريست
در حال حاضر نيروي كه بتواند تمامي ادارات دولتي در دشـت سيسـتان را بـراي مقابلـه بـا ريزگـرد       . سيستان يافت

شايد تشكيل سازمان . كنندبنابر مسئوليت خود بصورت منفك عمل ميگردهم آورد وجود ندارد و ادارات و سازمانها 
در حـال حاضـر   . عمران سيستان با نگرش تدوين سياستهاي كالن در منطقه در گذشته بسـيار منطقـي بـوده اسـت    

مسئوليت اين كار به استانداري واگذار شده است كه اميد است پيشرفت خوبي داشته باشـند ولـي وجـود يـك نهـاد      
  .  باالدستي در اينمورد كامال ضروريستمتولي 

در خصوص سيستان نياز وجود يك كارگروه براي تفكيك وظايف ضروريست بطور مثال مهمتـرين   ):حقاني مهندس( •
منابع توليد ريزگرد در كف درياچه هامون است كه ادارات منابع طبيعي حـق ورود بـه آن را ندارنـد زيـرا در حيطـه      

  .زيست استقلمرو سازمان حفاظت محيط 
در اينجـا نيـز تحليـل    . در برنامه راهبردي بيابان در ذيل هر راهبرد چند راهكار درج شده بـود :  )خسروشاهي دكتر( •

  . شبكه دست اندركاران و آسيب شناسي آن مي تواند در جاي خودش آورده شود
دارد ابتـدا بايسـتي ايـن برنامـه      كه در حال حاضر برنامه اقدام ملي مقابله بـا بيابـانزايي دو وظيـف    : )آقاي جعفري( •

ساله همسو شود همچنين كشورها برنامه همسو شده را بعنوان بخشي از سـند توسـعه علمـي     10براساس استراتژي 
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عـالوه بـر   . شود كه اين را بعنوان يك بند در اين قسمت سند اضافه شود تا اجرايي شود پيشنهاد مي. كشور بپذيرند
  .يز بعنوان يكي از فعاليتهاي تعهدات اقدام ملي بيابانزايي نيز معرفي شوداين مي توان تهيه اين سند ن

همسو سازي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و تعديل اثرات خشكسـالي بـا   "پس از بحث بين اعضاء جلسه يك بند بعنوان 
  .اضافه شد "ساله كنوانسيون 10استراتژي 

محدودگرايانه به اقدام ملي مقابله با بيابانزايي باقي نمـانيم و از كميسـيونهاي تنـوع    مناسب است كه : )عباسي دكتر( •
نيز دعوت شوند تا چنانچه مشتركاتي در آن قسمت وجود دارد نيز بـه ايـن   .... زيستي ، تغيير اقليم  و حفظ تاالبها و 

  .قسمت سند اضافه شود
تراليا نشان داده است كه بـراي شـوراهاي تخصصـي حفاظـت     تجربه كشورهاي پيشرفته  مانند اس: )پوردكتر روحي ( •

متاسـفانه در ايـران   . دهنـد محيط زيست متخصصان علمي هرچند سال استراتژي ها را متناسب با شرايط تغيير مـي 
  . سياستگذاران در شوراهاي تخصصي شركت مي كنند

قالب برنامه ششم توسعه كشـور تعريـف   مناسب است كه وظايف اين شورا در : گفتند)دكتر فتاحي  (در همين ارتباط •
  . شود تا حالت اجرايي و تكليفي پيدا نمايد

اظهار داشتند كه سند را تنها به برنامه ششم توسعه محدود نكنيم و به تمـامي برنامـه هـاي     )سيد اخالقي مهندس( •
  .توسعه كشور ارجاع دهيم

ريزي با هـدف تمركزاديـي و انطبـاق برنامـه هـاي       تقويت نقش مناطق مبتال به در برنامه "براي راهكار بعدي يعني  •
اظهار داشتند نقش سياستگذاران استاني درتصميم  )دكتر روحي پور (بحث شد كه "اجرايي با توان اكولوژيك مناطق

  .گيري شوراي راهبردي نيز بايستي موثر باشد و آقاي مهندس جعفري بر برونسپاري وظايف نيز تاكيد كردند

  . نيز بعنوان راهكارها بعدي باتفاق نظر تاييد و اضافه شد "يل شبكه دست اندركارانآسيب شناسي و تحل"
   

 


