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صورتجلسه(خالصه سازی شده):
جلسه سوم :بررسی چالشها و راهکارهای اجرای سیاستهای ملی سازگاری منابع طبیعی و تنوع زيستی با اثرات کالن تغییر اقلیم

تاريخ :يكشنبه  4مردادماه 4934
مکان :سازمان حفاظت محیط زيست ،سالن سرو
اعضاء شرکت کنندگان:
لیست شرکت کنندگان در پیوست ارائه شده است.
اعضاء پنل و شرکت کنندگان:
-

آقای دكتر اصغر محمدی فاضل (رئیس جلسه)
آقای دكتر محسن ناصری (دبیر جلسه)
آقای دكتر مصطفي جعفری
آقای دكتر علیرضا مساح بواني
آقای مهندس محمدرضا خسروی
افتتاحیه:

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
در اين جلسه بر سیاستهای كلي ،راهبردها و سیاستهای اجرايي در سطح برنامه ششم تمركز خواهیم داشت.
آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
در جلسه اول به بررسي و ارائه وضع موجود پرداختیم و  SWOTكلي را تهیه و نظرات حاضرين را اعمال كرديم .جلسه دوم SWOT ،را بند به بند قرائت نموده و
نظرات گرفته شد .در نتیجه SWOT ،بر اساس نظرات ارائه شده ،نهايي گرديد .براساس مطالبي كه در جلسه گذشته مطرح شد و پیشنويسي كه از ابتدا آماده بود،
سیاستهای كلي به شكل پیشنهادی تهیه شد .در اين جلسه به بررسي سیاستهای كلي پرداخته و نظرات حاضرين را جويا خواهیم شد.
پس از اين مرحله نظرات خود را در رابطه با دستگاههای مجری و همكار و يا سیاستهای اجرايي و برنامههای بعدی توسعه بیان نمايید.
آقای دکتر مصطفی جعفری
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
در اين جلسه بايد بتوانیم به نحوی مطالب را جمعبندی كنیم كه دو مشخصه در آن رعايت شود؛
 .4اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زيستي (نسبت به مسائل عمومي و كلي) پررنگتر ديده شود.
 .2به مباحث تخصصي مانند مسائل مربوط به شیالت ،بیشتر بپردازيم .تا بتوانیم بر اساس آن برنامههای اقدام را تنظیم كرده و نهايتا سیاستها و راهبردها،
ما را به برنامه اقدام هدايت كرده تا برنامه اجرايي مناسبي داشته باشیم.
آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
شنبه سوم مرداد  ،4934سیاستهای كلي نظام در صحن اصلي مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصويب رسید 41 .بند سیاستهای كلي پیشنهاد شد .درواقع ،بعد از
تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای كلي نظام در بسیاری از عرصهها به تصويب رسید اما در رابطه با محیط زيست سیاست كلي نداشتهايم .برای
اولین بار است كه سیاستهای كلي نظام در عرصه محیط زيست (شامل حوزههايي مانند ،كشاورزی ،حمل و نقل ،آب ،ذخاير و  )...تصويب ميشود .بنابراين سیاستها
به تصويب رسید و در صحن اصلي مورد بررسي قرار گرفت .همچنین ،دو سیاست به سیاستهای كلي اضافه شد .كه يك مورد استفاده از ظرفیتهای بین المللي برای
موضوع اقتصاد كم كربن بود .در برنامه پنجم ،از عبارت حمايت از صنايع كم كربن استفاده شد كه پیشنهاد داديم تا اين عبارت به صورت اقتصاد كم كربن ذكر شود.
بعد از مدتي اين مورد به عنوان يك بند مجزا تصويب شد.
اين سیاستهای كلي طي نامهای به مقام معظم رهبری ارسال شد ،كه پس از طي فرآيند مربوطه در دفتر طي يك يا دو ماه آينده ،سیاستهای كالن محیط زيست
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ابال غ خواهد شد .كه از  08بند سیاست های كلي كه از طرف مقام معظم رهبری ابال غ شده ،موضوع آب ،حمل و نقل ،كشاورزی و محیط زيست ،يا كم رنگ است و يا
اصال به آنها اشارهای نشده است .به همین علت ،در شرايط موجود موضوع ابال غ سیاستهای كلي محیط زيست به شدت كارساز است.
ميتوان سیاستهايي كه در اين جلسات مورد بررسي قرار ميگیرد را در يك جدول با  40سیاست مصوب مجمع مقايسه كرد تا بتوانیم اين سیاستها را با 40
سیاست مصوب مجمع انطباق دهیم.
ضمن اينكه موضوع نظارت بر اجرای سیاستها به دبیرخانه مجمع ارجاع شده است .ميتوانیم اين سیاستها را در بین شاخصهای نظارت ارائه كنیم.
شورای برنامهريزی محیط زيست برنامه ششم توسعه 1 ،يا  7جلسه تشكیل جلسه دادند و مفصل در رابطه با محیط زيست و اهمیت آن در ساير بخشها دربرنامه
ششم بررسيهايي صورت گرفته است.
با تهیه جدول مذكور ،راهبردهايي كه در اينجا ذكر ميشود ،ميتواند در سیاستهای كالن و حقوق اساسي و برنامهای و قوانین میان مدت جای خود را پیدا كرده و
مورد استفاده قرار گیرد.

مباحث بخش اول :راهبردها
آقای دکتر فريدون عوفی
موسسه تحقیقات علوم شیالت
سیاستهای مربوط به بخشهای كشاورزی ،آب و تنوع زيستي بررسي شده و سعي گرديد تا به صورت جامع و فراگیر به آنها پرداخته شود.
در سیاستهای كالن زماني كه از واژه كشاورزی استفاده ميشود ،كلیه زيربخشهای آن مدنظر است.
در سیاستها ،دستگاه مجری بايد متولي باشد .دستگاه همكار و نوع وظیفهای كه قرار است به دستگاه همكار ابال غ شود مشخص گردد.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
ترجیحا در جلسه امروز فقط بر سه ستون اول سیاستهای كلي ،راهبردها و سیاستهای اجرايي تمركز داشته باشیم .ضمن اينكه در رابطه با سیاستهای اجرايي هم
ميتوان به صورت اجمالي صحبت كرد .از سیاست اول شروع كنیم؛ سیاست اول :توسعه اقلیم محور در جوامع محلي و روستايي است كه دارای دو راهبرد ميباشد؛
توسعه معیشت جايگزين و سازگار د ر جوامع محلي و روستايي و توسعه اقلیم محور گردشگری طبیعي و اكولوژيكي پیشنهاد شده است.

آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
اگر خاطر داشته باشید ،در رابطه با مجامع محلي و روستايي در جلسه گذشته صحبت شد .به اين نتیجه رسیديم كه بايد فشارهای مضاعف محیطي و غیرمحیطي بر
اكوسیستم كاهش يابد .بدين جهت به واسطهی راهبردهای ارائه شده ،توانمندسازی بايد صورت گیرد .هر كدام از اين راهبردها دارای گامهای اجرايي هستند.

آقای مهندس محمودرضا حیدری
معاونت تولیدات دامی ،دفتر بهبود تغذيه و جايگاه دام
پروژهای در خصوص معیشت محوری روستاها با همكاری دفتر و دانشگاهها با مديريت مهندس سحرابي انجام شد كه در اين راستا آئیننامهای تدوين شد و به مجلس
ابال غ گرديد .ميتوان از اين آئیننامه استفاده كرد تا طرح روستاها بر اساس معیشت محوری در نظر گرفته شود .در واقع طرحهايي كه به روستايي اين امكان را
ميدهد تا در محل سكونت خود بتوانند معیشت خود را داشته باشند .ميتوان از بنیاد مسكن در دستگاهها نام برد.

خانم مهندس مژگان رضوی
وزارت جهاد کشاورزی ،دفتر محیط زيست و سالمت غذا
در تدوين راهبردها و سیاستها هدف ،خنثيسازی اثرات تغییر اقلیم در جوامع روستايي است .مشخصا يك سری آيتمها در رابطه با نقش جوامع محلي و روستايي بر
حفظ تنوع زيستي بايد در نظر گرفته شود .ا ين مساله مشخص نیست كه نقش جوامع محلي و روستايي در حفظ و نگهداری تنوع زيستي در راهبردها چگونه است؟
آيا هدف ما اين است كه میزان بهره برداری از تنوع زيستي در جوامع محلي را كاهش دهیم يا يك سری برنامههايي را در جوامع محلي در راستای حفظ تنوع زيستي
اجرايي كنیم؟ هدف ما برای تدوين اين راهبردها مشخص نیست .يك سری مباحث خارج از جوامع محلي در جوامع محلي تاثیر دارد .برای مثال ،ساخت و ساز و يا
مهاجرتهای فصلي .مي توان به اين موارد اشاره كرد.

آقای مهندس محمدرضا خسروی
UNDP

در زمینه اين سیاست كلي توسعه اقلیم محور در جوامع محلي يا روستايي ،مقداری بايد جامعتر نگاه شود .بحث تنها به جوامع محلي و روستايي مربوط نیست .اگر
بخواهیم بحثهای مرتبط با سازگاری با تغییر اقلیم را در نظر داشته باشیم ،تنها موضوع جوامع محلي مورد توجه نیست .در حقیقت موضوع برنامهريزیهای توسعه در
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سطح روستاها و حتي برای مثال برنامهريزیهای منطقهای نیز اهمیت دارد .اگر تمركز بر جوامع محلي باشد ،جامع بودن كار از دست ميرود .زماني كه در رابطه با
گردشگری طبیعي يا اكولوژيك يا بحث جوامع محلي و روستايي صحبت ميكنید ،اينگونه به نظر ميرسد كه گردشگری به جوامع محلي مرتبط است ،در حالي كه
در واقعیت چنین موردی وجود ندارد .در حالي كه اين توسعه اقلیم محور را توسعه روستايي و منطقهای اقلیم محور ببینیم ،شايد مقداری ديد جامعتری داشته و به
جای توسعه اقلیم محور از واژه  Main Streamingكه در فارسي به همسوسازی به اشتباه تعبیر ميشود ،استفاده شود .اگر بحثهای مرتبط با سازگاری با تغییرات
اقلیم را در توسعه روستايي و منطقهای  Main Streamنمايیم ،در آن زمان تفاوت زيادی در كار ايجاد خواهد شد.

آقای مهندس فريبرز غیبی
سازمان جنگلها و مراتع
در حال حاضر وضعیت بسیار بدی در منابع طبیعي وجود دارد و آثار تغییر اقلیم در غرب كشور ديده مي شود و تمام مناطق جنگلي و رويشي كشور را در برگرفته
است( .از خشك شدن بیشهزارهای كشور در منطقه اقلیم بیاباني تا خشك شدن بادامزارهای كشور) .به طور كلي ،پوشش گیاهي كشور در استرس بدی قرار گرفته
است .همچنین ،برنامهريزی برای جوامعي كه معیشت آنها وابسته به اين منابع است ،صورت گیرد .وضعیت معیشت جوامع محلي نیز بسیار ناامیدكننده است .در
طرح جنگلداری كه نیاز است معیشت محليها تقويت شود ،نتوانستیم در وزارت جهاد كشاورزی كاری انجام دهیم .در حقیقت ،بین كلیه طرحهای جنگلداری تنها
دو طرح را واگذار كرديم .در طرحهای منابع طبیعي مردم همكاری نميكنند ،زيرا برای آنها منافع اقتصادی وجود ندارد .بايد بیشتر بر مصرف و معیشت ،كارشناسي
شود.

آقای دکتر محسن مفیدی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
آيا اين سیاستها در اتاق فكر مورد بررسي قرار گرفتهاند؟ و آيا اين  5سیاست كلي مطابق با مستندات كافي تدوين شدهاند؟ در رابطه با تغییر اقلیم ميخواهیم بدانیم
در جوامع روستايي كه چه كار كنیم .بازنگری قوانین ،آگاه سازی عمومي و توانمندی نظام ترويجي و جبراني بر چه اساسي ديده شدهاند؟ آيا از تجربیات كشورهای
ديگر استفاده شده است؟ آيا تغییر اقلیم فقط در ايران اتفاق ميافتد؟ آيا مشابهسازیها و بوميسازی شده است؟ آيا اولويتبندی انجام شده است؟
بايد كارگروههای تخصصي تشكیل شود .بايد كارشناساني روی اين قضیه كار كنند .اين دستگاههای مجری بر چه اساسي در نظر گرفته شدهاند؟

آقای مهندس سیدمحمد مرتضوی
سازمان جنگلها و مراتع کشور ،دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری
در رابطه با اين راهبردهايي كه مطرح گرديد اين شبه به وجود ميآيد كه تغییر اقلیم ميتواند رابطه مستقیم بر معیشت محلي داشته باشد .به هر حال تغییر اقلیم
يك پديده طبیعي است كه جدا از بحث معیشت مردم ممكن است ،رخ دهد .معیشت مردم و رابطه تنگاتنگ جوامع محلي و روستايي با جنگل ميتواند عوامل
تخريبي زيادی داشته باشد .اما نميتوان اين مساله را به تغییر اقلیم ربط داد .چه ارتباطي ميتواند وجود داشته باشد؟
به عالوه ،اگر قرار است ت غییر معیشت مردم را در جوامع روستايي در بخش منابع طبیعي ،جنگلها و مراتع تعريف شود ،بايد نوع درآمد جايگزين نیز مطرح شود.
جوامع محلي و روستايي در حال حاضر دارای درآمد هستند .اگر قرار است اين سیاستها اجرا شوند (چون از نظر اقتصادی ممكن است توجیه نداشته باشد) بايد
درآمد جايگزين پیشنهاد شود .بحث گردش گری ممكن است در يك مكان امكان داشته باشد و بتواند بخشي از درآمد مردم را تامین كند و برای همه جا اين مساله
درست نیست .بايد در غالب يك پروژه اين كار برنامهريزی و اجرا شود .ببینیم تا چه میزان ميتوانیم درآمد جايگزين در نظر بگیريم و بايد برنامه بلند مدت در
بخشهای مختلف اتخاذ شود .برای مثال ،گیاهان دارويي و  ...ميتواند به عنوان درآمد جايگزين تعريف شوند.

آقای دکتر مصطفی جعفری
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بايد نقش تنوع زيستي پررنگتر ديده شود .توسعهای كه عنوان ميكنیم ،يك مقدار گرايش روشني را ارائه كند و نیاز است آن را پررنگتر ببینیم .در اين قسمتها
نقش تنوع زيستي ،معیشت جايگزين و گردشگری را نميتوان ديد.
كلمه اكولوژيكي كه در راهبرد دوم وجود دارد الزم نیست ذكر شود .اگر گردشگری طبیعي ذكر كنیم ،كافي است .آقای مفیدی مطالبي فرمودند كه آيا اين موارد در
اتاق فكر بررسي شده است يا خیر؟ اين كار حاصل جلساتي است كه برگزار شده و ويرايشي در دفتر صورت گرفته است .نیاز است تا حاضرين در اين جلسات خود
مطالعات مرتبط با ديگر كشورها را داشته باشند و پیشنهاداتشان نتیجه آن مطالعات باشد.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
سئوالي كه برای من مطرح است .آيا اين سیاستهايي كه ارائه شده است ،دارای اولويت هستند؟
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آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
خیر.
به غیر از جلساتي كه برگزار شد 2 ،جلسه خصوصيتری نیز برگزار شد كه پايهی اين متن در آن جلسات در نظر گرفته شد .در جلسه دوم ،چون مباحث روشن بود
نیازی به برگزاری جلسات خصوصيتر (اتاق فكر) وجود نداشت و صرفا به ارسال ايمیل پیشنويس و گرفتن نظرات متخصصان بسنده كرديم .در واقع ،نظر اين جمع
گرفته شده و مطالعاتي در دفتر صورت گرفته و جلسات خصوصيتری نیز برگزار شده است.
اثرات تغییر اقلیم اولیه و ثانويه وجود دارد .اثراتي كه ناشي از تغییر اقلیم و تغییرات اقلیمي كه دو مورد مختلف هستند .اين اثرات منجر به بروز اثرات مستقیم فعل و
انفعاالت انساني بر محیط ميشود كه اثر آنها اگر از اثرات تغییر اقلیم بیشتر نباشد ،كمتر نیست.
برای مثال ،زماني كه خشكسالي اتفاق ميافتد ،كاهش نزوالت جوی ،منجر به برداشتي از آبهای زيرزمیني ميشود كه امروزه منجر به كاستي تراز مصرف بیش از
 488میلیارد متر مكعب گرديده است .تغییر اقلیم عامل محرك خشكسالي است اما رفتار كشاورز ،صنعت و  ...تغییر اقلیم نیز موثر است.
تصور داشتم كه بنیاد مسكن متولي مسكن روستايي است و متوجه اين نبودم كه ترم جديدی به فعالیتهای آن اضافه شده است .در اينجا كه نوشته شده رياست
جمهوری ،مشخصا يكي از ادارات كل دفتر معاون اول ،اداره كل توسعه روستايي مد نظر است كه برنامه هايي در اين راستا تدوين ميكنند.
بنیاد مسكن مدعي است كه سندی در اين رابطه تهیه شده در حالي كه در اين رابطه چیزی نميدانند .در حال حاضر شروع به برنامهريزی به منظور ايجاد طرحي
برای توسعه جوامع محلي و روستايي داشتهاند ،به خصوص در رابطه با طرحهای جايگزين درآمدی و توانمندی آنها در اين زمینه.

آقای دکتر علیرضا مساح بوانی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
تمام مطالبي كه در اينجا ارائه شده ،نتیجه تمام مطالعاتي است كه در دفتر تغییر آب و هوا انجام شده است .آقای خسروی مطالعاتي انجام دادند و استاد ديگری در
رابطه با معیشت كار كردهاند.
تاكید ميكنم كه متاسفانه پژوهش خاصي در زمینه اثرات تغییر اقلیم بر معیشت و تنوع زيستي در دورههای آتي انجام نشده است.
كاری كه در دفتر تغییر آب و هوا انجام ميشود ،بسیار پیشرو است .طي يك سفری به برخي از ايالتهای آمريكا ،كارهای انجام شده در دفتر را اعالم كرديم و خیلي
استقبال شد.

آقای مهندس محمدرضا خسروی
UNDP

پروژه ترسیب كربن در سال  2889شروع شد كه دارای دو فاز  7و  5ساله است و به طور كلي هدف آن توسعه روستايي بوده است .به غیر از فاز اول كه تمركز آن بر
تركیب كربن اتمسفری در خاك بوده اما به طور كلي بر توسعه روستايي و مشاركت تمركز دارد .در اين پروژه معیشت محوريت دارد.

آقای دکتر علیرضا مساح بوانی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
قطعا مواردی كه در اينجا نوشته شده است ،نتیجه مطالعاتي است كه توسط آقای خسروی صورت گرفته و در مطالعاتي با محوريت معیشت ،كه از تجربیات كشورهای
همتراز مانند تركیه نیز در آن استفاده شده است.
طي سفری به كشور الئوس (به منظور شركت در جلساتي در زمینه مباحث مربوط به اثرات تغییر اقلیم) نمايندگان بخش آسیبپذيری و سازگاری كشورهای شرق
اروپا ،آسیا و اقیانوسیه حضور داشتند كه در اين زمینهها ما پیشرو بوديم.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
به سیاست بعدی بپردازيم .در سیاست بعدی در حوزه استقرار نظام سیاست گذاری و مديريتي سازگار با تغییر اقلیم چند راهبرد را داريم؛ بازنگری سیاستها و قوانین
و تكمیل سامانه شبكه پايش.

آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
شبكههای پايشيای وجود دارد كه فاكتورهای محیطي را اندازه ميگیرند .اما متاسفانه سازمان در خصوص فون وفلور ضعف دارد .شاخصهای محیطي بايد تكمیل
گردند.
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آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
زماني در رابطه با تكمیل صحبت ميكنیم كه شبكههای پايش وجود دارند و راهبرد ما تكمیل اين شبكهها است و اين تكمیل روندی بيپايان ميباشد .الزم است تا
ادارات به اطالعات و تكنولوژی برسند كه فناوری را با خود همراه كنند.

آقای دکتر حامد محمدی
پژوهشکده محیط زيست دانشگاه تهران
تنها زيانهای اقتصادی در نظر گرفته شده است و بر بحث اجتماعي و فرهنگي كار نشده است.
عوامل انساني در نظر گرفته نشدهاند .زماني كه بحث توسعه در میان است ،بحث باليای انسان ساخت هم مورد توجه قرار ميگیرد و عالوه بر اين موارد باليای زيستي
نیز وجود دارد .بسیاری از پديده های نوپديدی و بازپديدی وجود دارد برای مثال ،بیماریهايي كه در كشور ميبینیم .تمام تهديدهايي كه برای كشورمان و تمام دنیا
وجود دارد ،بايد در نظر گرفته شود.
به طور كلي اگر برنامههای ارزيابي و مديريت خطر را در بخشهای مختلف سرلوحه كار قرار دهیم ،تمام تهديدها پوشش داده خواهد شد.

آقای مهندس کاظم دادخواهیپور
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
الزم است تا دو مورد بیان شود:
در زير سیاستهای كل ،نظام سیاستگذاری بیان شده است .نظر بنده اين است كه منظور از نظام سیاستگذاری ،ارزشگذاری و يا همان سنجش است .وقتي
ميگويیم بازنگری سیاستها يعني بازنگری نظامهای سابق كه اين امر ميتواند مقداری ابهام گويشي و نگرشي ايجاد كند .حساسیت من روی اين ستون بیشتر است
چرا كه موارد ذكر شده در اين ستون شاخصپذير و كمیت پذير هستند و اين امر به خصوص برای ناظرين مي تواند راه را هموارتر كند.
فون و فلور ،ميتواند به طور مستقل بیايد.

آقای مهندس محمدرضا خسروی
UNDP

آنچه كه در بحث تكمیل سامانه شبكه پايش مشاهده ميشود ،عمدتا بحث سختافزاری است .در حالیكه به بحثهای
نرمافزاری بیشتر احتیاج داريم .بايد پايش هدفمند باشد .به عالوه ،اطالعا ت حاصل از پايش بايد به درستي تحلیل شوند و بعد به درستي در اختیار تصمیمگیرندگان
قرار گیرد تا بتوانند براساس آن برنامهريزی يا تصمیمگیری كنند .خروجي شبكه پايش بايد به نوعي به سیستم پشتیبان تصمیمگیری ( )DSSوصل شود تا بتوان
برنامهريزی بهتری برای سازگاری با تغییر اقلیم داشت .در واقع اينجا بیشتر به بحثهای سخت افزاری پرداخته شده ،بطور مثال شبكه توسعه داده شده Data ،جمع
آوری شده در حالیكه كاری بر روی آنها انجام نشده است.

آقای دکتر اصغر مبارکی
سازمان حفاظت محیط زيست ،دفتر موزه
شبكه پايش نیاز به تكمیل دارد كه اين امر نیازمند برنامهريزی است .بايد دانست تا چه حدی آن را توسعه داده و بايد ابزار و تكنولوژی جديدی جايگزين شوند.
در مورد بند "بازنگری قوانین حفاظتي -اجرايي جوامع زيستي (فون-فلور) كشور با توجه به اثرات تغییر اقلیم" آيا واقعا اين قوانین وجود دارند؟
در مورد بند "ايجاد زير ساخت و بانك اطالعاتي جامع مناطق حفاظت شده كشور" ،چرا فقط به مناطق حفاظت شده ،محدود شده است؟ چرا تنوع زيستي در اين بند
مد نظر نبوده است؟
بند "تدوين برنامه پايش ملي تغییرات جوامع جانوری و گیاهي (فون و فلور) كشور متاثر از تغییر اقلیم" ،ضعف مطالعات پايهای داريم كه میزان تاثیر تغییر اقلیم بر
جوامع چه حدی بوده است؟ بايد اين مورد نیز بررسي ميشد.

آقای دکتر حامد محمدی
پژوهشکده محیط زيست دانشگاه تهران
بحث سامانه پايش به تنهايي كافي نیست! بايد يك  Early Warning Systemبرای آن در نظر گرفته شود .اگر چنانچه سامانه پايش  Early Warning Systemو
متولي نداشته باشد ،نظر دستگاههای اجرايي كشور و مردم ،جمع آوری نخواهد شد.

آقای دکتر مصطفی جعفری
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
در مورد قسمت تكمیل سامانه ،بايد اصالحي انجام شود .بايد تكمیل زير ساخت مديريت داده و پايش اكوسیستم كشور را لحاظ كنیم .كلمه زيست محیطي نیز به
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لحاظ مضاف و مضاف الیه مناسب نیست و بايد محیط زيستي گفته شود .بخشي از مواردی كه در اينجا كالن تر هستند ،بايد به سطح باالتری منتقل شوند.
استقرار شبكه و تدوين برنامه يكي هستند و بايد با زبان واحدی ارائه و بیان شوند تا قابلیت اجرايي مناسبتری داشته باشد.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
ارتباط سیستمهای  DSSو سیستمهای  Early Warning Systemو پديدههای نوظهور مبتني بر زيرساختهايي است كه به آنها اشاره شده اما اتصالشان خیلي واضح
و شفاف نیست و بند تدوين برنامه ابهام دارد.

آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
در مورد تلفیق بند  9و  4هم موافق هستم.
همچنین قرار بود تا با برنامه ششم توسعه پیش رويم .اما چون در ستون معادل بند "تدوين برنامه پايش ملي تغییرات جوامع جانوری و گیاهي (فون و فلور) كشور
متاثر از تغییر اقلیم" ،نوشته شده "استقرار سیستم ارزيابي و ارائه برنامه عمل و اجرا براساس روند تغییر اقلیم در كشور" ،بايد گفت ابتدا برنامه آماده شود ،زيرساخت-
های پايش معین شوند و بعد چگونگي تحلیل و اقدامات اجرايي مبتني بر آن تحلیل ،در برنامههای بعدی در دستور كار قرار گیرند .منظور در اين بند بیشتر زير
ساخت كردن برنامهها و اجرايي نمودن آنها بوده است .البته چون برداشت اطالعات و تحلیل همزمان ،مقداری مشكل است ،تحلیل به برنامههای آتي منتقل ميشود.
در مورد برنامههای حفاظتي و اجرايي هم بايد گفت در زمان حاضر اين برنامهها وجود ندارند .منظور بازنگری برنامههای حفاظتي و اجرايي جوامع زيستي بر مبنای
تغییر اقلیم بوده است.
در مورد بند "تكمیل مطالعات كاربردی در زمینه كميسازی زيانهای اقتصادی" نیز بايد گفته ميشد "كميسازی اقتصادی زيانها" .كمي كردن ارزيابيها بايد به
زبان دولت كه زبان اقتصادی است ،انجام شود.
در مورد صحبت آقای دكتر محمدی نیز ،موارد انساني تحت عنوان توسعه ناپايدار گفته شده است .زيرا توسعه را بشر ايجاد ميكند .به بحث خسارات ناشي از اقدامات
انساني تحت عنوان توسعه پايدار ،پرداخته شده است.
كلمه زيست محیطي نیز بصورت محیط زيستي اصالح خواهد شد.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
در مورد بند "استقرار نظام سیاستگذاری مديريتي سازگار با تغییر اقلیم" و صحبت آقای دكتر دادخواهي پور؛ آيا اين مورد يك سیاست است يا راهبرد؟ تقدم و تاخر

آنها ابهام دارد.
اگر واژه "سیاستگذاری" حذف شود ،صدمهای به سیاست نميخورد.

آقای دکتر محسن مفیدی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
در بسیاری از موارد مرزی بین سیاستهای اجرايي وجود ندارد.

آقای دکتر حامد محمدی
پژوهشکده محیط زيست دانشگاه تهران
در مورد بحث اقتصادی و تبديل به سرانه نمودن آن؛ نهايتا هدف كلیه اين بحثها ،انسان و سالمت انسان است .در اين حالت زمانیكه انسان و سالمت او فراموش
شود ،عنوان كردن دستگاههای مرتبط نیز در ستون دستگاه همكار ،فراموش خواهد شد.
سیستم  Early Warningو دستگاه متولي آن به درستي مشخص نشده است .همچنین بحث  Man made Disasterها هم در اينجا حائز اهمیت است.

آقای دکتر يزدان دوست
سازمان حفاظت محیط زيست ،دفتر تنوع زيستی و حیات وحش
بايد به سالمت انسانها اهمیت بیشتری داده شود .خصوصا موارد مربوط به بیماریهای واگیر و عفوني و غیر واگیر ،مراقبتهای بهداشتي و دارويي ،طب سنتي ،ابعاد
فیزيكي ،فرهنگي و رواني سالمت بايد بعنوان يك راهبرد ذكر شوند.
راهبرد ديگری در مورد مديريت فرآيندها در احیاسازی منابع تجديدپذير نیز بايد تعريف شود.
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آقای دکتر علیرضا مساح بوانی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
بايد اثرات تغییر اقلیم را در گذشته مطالعه كرده و اثرات آن را در آينده پیشبیني كنیم .در مطالعات تغییر اقلیم ،چند مطلب مد نظر است :اگر تغییر اقلیم رخ داده،
اثرش در گذشته چه بوده؟ اثرش در آينده چیست؟ چه راهكار سازگاری ای برای آن بايد اتخاذ شود؟
مطالعات تغییر اقلیم در گذشته با آينده كامال مجزاست ،فرضا اگر مطالعه كرديم كه در جايي قبال تغییر اقلیم اتفاق نیفتاده ،اين بدان معني نیست كه در آينده هم
اتفاق نخواهد افتاد.
سیاستها و راهبردها در تمامي دنیا براساس پیشبیني اثرات تغییر اقلیم در آينده است .اثرات آن در گذشته بررسي ميشود تا ديده شود كه سیستم تا چه حدی
خود را با آن سازگار كرده است؟
در مورد مطالعات اقلیمي سه نوع پیشبیني مطرح است كه كامال از هم مجزا هستند:
نوع اول پیشبیني كوتاه مدت ( 7تا  48روز) است و مسائل تغییر اقلیمي در آن مطرح نیست و بحث  Early Warningدر اين پیشبیني ميگنجد .بحث Early
 Warningدر مباحث تغییر اقلیم مطرح نیست.
نوع دوم پیشبیني تا يكسال آينده است كه هنوز پیشرفتي در آن نشده است.
نوع سوم مطالعات تغییر اقلیم است كه بصورت دههای (بطور مثال مطالعات ما تا سال  )2898انجام ميشود و سیاستهای كلي در اين مطالعه در نظر گرفته ميشود.
همچنین الزم به ذكر است كه اگر بخواهیم در سیاستهای كلي ريز شويم ،از حوصله اين مطالعات خارج است .اين پیشنويس كلي است و نهايي نیست و ساالنه يا دو
ساالنه ،بازنگری ميشود .فعال اولین گام است كه كاری شايسته در سطح كشور و دنیاست.

آقای دکتر احمد عباسی مقدم
بانك ژن گیاهی ملی ايران ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
بحث تسريع در تكمیل بانك ژن كشور ميتواند به عنوان يك راهبرد در نظر گرفته شود .درست است كه بايد آمايش و بهرهبرداری سازگار را مد نظر داشته باشیم .در
اين راستا پايش ميكنیم كه تنوع كجاست؛ كه يك سری از آن طبیعتا از دست ميرود و بهرهبرداری پايدار از باقیمانده مطرح است كه از آن غفلت شده است.

خانم مهندس مژگان رضوی
وزارت جهاد کشاورزی ،دفتر محیط زيست و سالمت غذا
واژه منابع طبیعي ،از لحاظ قوانیني كه در وزارت جهاد كشاورزی است ،مختص به جنگل و مرتع است ،بنابراين از واژه تنوع زيستي بصورت عام استفاده شود و يا تنوع
زيستي كشاورزی و غیر كشاورزی نیز ذكر شود.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بجای واژه منابع طبیعي ،از منابع زيستي استفاده ميكنیم تا ابهامات اين چنیني پیش نیايد.

آقای دکتر احمد عباسی مقدم
بانك ژن گیاهی ملی ايران ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
قبل از بند استقرار نظام توسعه پايدار ،به اين مورد اشاره شود.

آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
مطلب ذكر شده در خصوص بانك ژن ،با كسب اطالع از آقای دكتر عباسي مقدم ،در جلسه بعدی دقیقا مشخص خواهد شد.

آقای دکتر اصغر مبارکی
سازمان حفاظت محیط زيست ،دفتر موزه
بجای واژه "برداشت" ،از "بهرهبرداری" استفاده شود.

آقای دکتر مصطفی جعفری
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مسئله مهم در توسعه پايدار ،شاخصها و معیارهای سنجش است .در قسمت راهبرد ،مقید كردن دستگاهها يا مسئولین در جهت تدوين معیارها و شاخصهای
شناسايي و اعمال شاخصها مهم است .بايد اين معیارها و شاخصها را تدوين كنیم تا الگويي برای سنجش توسعه پايدار داشته باشیم و براساس آن ببینیم اين معیار
و شاخصها سیر نزولي دارند يا صعودی؟
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مثال در مورد تنوع زيستي اين امر بايد در سه سطح تنوع اكوسیستم ،گونه و ژن انجام شود.

آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
كمیته ملي توسعه پايدار تا به امروز ،پیشنويس شاخصها را تعیین كرده و در حال نظرگیری از دستگاهها برای تصويب شاخصهای ملي توسعه پايدار است .بخشي از
آنها برگرفته از شاخصهای جهاني است كه سوالي كه در اينجا مطرح است ،اينست كه آيا مجازيم در آنها تغییری ايجاد كنیم يا خیر؟ بنابراين اين شاخصها در
دست بررسي هستند.

خانم دکتر سیما رحیمی بندرآبادی
پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری
با توجه به اينكه در دفتر طرح ملي تغییر آب و هوا مطالعاتي در راستای بررسي اثرات تغییر اقلیم صورت گرفته است ،در قسمت سیستمهای تلفیقي نیز رويكردی نیز
به اثرات شناخته شده وجود داشته باشد تا سیاستهای اجرايي براساس آن باشند.

آقای دکتر محسن مفیدی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
اساس توسعه پايدار دو محور است :نگرش سیستمي و رويكرد تلفیقي كه در اينجا ديده نميشود.
چرا بايد بحث آمايش سرزمین در يك جا و بحث پايش و پیمايش در جای ديگری مطرح شود؟
در اينجا رويكرد تلفیقي (اشتراك كار تیمها) ،چطور ديده شده است؟
آيا برای برنامه اجرايي و دستگاههای مجری و  ...فكری شده است؟

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
مطمئن نیستم كه آيا بحث سیستمهای تلفیقي در اينجا مطرح است؟ بحث جامع و يكپارچه چگونه تمییز داده
مي شود؟ البته اين روزها موضوع برنامه توسعه ششم و تدوين شاخص ها در كمیته ملي توسعه پايدار در مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در حال پیگیری است و
همزماني آنها ميتواند سبب تاثیرگذاری آنها بر هم شود .اما برقراری اتصال بین آنها نیاز به كاری ويژه دارد.

آقای دکتر محسن مفیدی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
اگر قرار است كارگروه هايي در دستگاه های مجری فعالیتي داشته باشند ،عنوان كارگروهها ذكر شود و برای هر يك دبیری در نظر گرفته شود .دبیر اين كارگروه در
موارد مرتبط عضو كارگروه ديگر شده و طي يك سری جلسات رويكرد تلفیقي انجام شود.

آقای دکتر اصغر مبارکی
سازمان حفاظت محیط زيست (دفتر موزه)
در بند " ايجاد زيرساخت اجرايي و رفع نیاز مطالعاتي در نظام بهرهبرداری مبتني بر اطلس آسیبپذيری اكوسیستمها و تنوع زيستي در محیط زيست كشور" ،منظور
از اطلس آسیبپذيری چیست؟
در بحث تلفیقي و موضوع دام ،منظور كدام دام است؟ منظور دام اهلي است يا گونههای حیات وحش نیز شامل ميشود؟ چرا فقط بحث سیستمهای كشاورزی پايدار
مطرح است؟ بحث مديريت جنگل چرا ديده نشده است؟
منظور از آمايش منابع طبیعي و تنوع زيستي چیست و آيا مشخص است كه در آن چه كاری انجام شود؟

آقای مهندس سیدمحمد مرتضوی
سازمان جنگلها و مراتع کشور ،دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری
بجای عبارت جنگل زراعي ،زراعت چوب گفته شود ،زيرا نميتوان زراعت را به داخل جنگل برد.
همچنین در بخش سیستمهای تلفیقي تولید ،زراعت ،باغداری ،دام و درخت نیز با يكديگر آورده شدهاند كه با يكديگر تناسب ندارند.

آقای مهندس محمدرضا خسروی
UNDP

در توسعه سیستمهای تلفیقي فقط به كشاورزی پايدار اشاره شده ،در صورتیكه مباحث گردشگری ،جنگلها ،مديريت تنوع زيستي و مباحث مربوط به توسعه و زير
ساختها ،خانهسازی و  ...نیز بايد در كشاورزی ديده شوند تا جامعنگری صورت گیرد.
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آقای مهندس فريبرز غیبی
سازمان جنگلها و مراتع
مديريت اكوسیستم طبیعي بايد اضافه شود.

آقای مهندس کاظم دادخواهیپور
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
در بحث اراضي ،اغلب بحث آمايش و مسائ ل مديريتي ديده شده و بحث تنوع منابع آب زيرزمیني ديده نشده است .شناخت بحران ،پايش و پااليش كه عامل اصلياش
فتوسنتیك گیاهي و جانوری است ،مهم ميباشد .مستندات زيادی وجود دارد كه مي توانم آنها را در اختیار جمع قرار دهم .در بحث آب هم به اين مسئله پرداخته
نشده است.

آقای دکتر بهرام دلفان اباذری
سازمان جنگلها و مراتع
از واژهها و الفاظي كه متداول و مرسوم است ،استفاده شود تا ابهامي ايجاد نشود.

آقای دکتر اصغر محمدی فاضل
دانشگاه محیط زيست
اين موضوع شايد به اين دلیل است كه كد قانوني تنوع زيستي و منابع طبیعي در كشور وجود ندارد.

آقای دکتر يزدان دوست
سازمان حفاظت محیط زيست ،دفتر تنوع زيستی و حیات وحش
در ارتباط با استقرار نظام توسعه پايدار ،صحبتي از تولید كار نشده است .به بهرهبرداری از منابع طبیعي نبايد خللي وارد شود .مديريت پسماند ،زباله و فاضالب در
اينجا معني دار است و ميتوان به آن تكیه كرد.

آقای دکتر محسن ناصری
مدير کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
در خصوص توسعه سیستمهای تلفیقي ،بايد گفت توسعه سیستمهای كشاورزی تلفیقي سازگار يا تلفیقي كشاورزی سازگار ،هر كدام كه مناسبتر است .اين بحث به
دلیل اشتراك با بخش كشاورزی آمده و چنانچه سیاست اجرايي ای در اين خصوص وجود دارد ،مطرح شود.
در خصوص آمايش و پايش و فرمايش آقای دكتر مفیدی نیز بايد گفت كه اينها ،دو ترم مجزا از هم هستند ولي زير مجموعه يكديگر قرار نميگیرند.
درخواست م دنظر شما در خصوص دستگاه مجری در مباحث آمايش و پايش نیز تامین شده است (تكمیل شبكه پايش ملي جنگل و مرتع بر عهده وزارت جهاد
كشاورزی است و شبكه گرد و غبار بر عهده سازمان محیط زيست است).

نتايج
-

آقای دكتر ناصری در پايان جلسه ،ضمن تشكر از شركتكنندگان فرمودند اين جداول برای دريافت نظرات ،در وب سايت دفتر طرح بارگذاری
خواهد گرفت و در جلسه بعدی ،درخصوص سیاستهای كلي و برنامههای اجرايي در بخش تنوع زيستي و منابع طبیعي صحبت خواهد شد تا
سند كشاورزی جمعبندی شود.

تهیه و تنظیم :مهندس آذين شهنی دانش ،کارشناس دفتر ملی تغییر آب و هوا
مهندس ناديا بابائی ،کارشناس دفتر ملی تغییر آب و هوا
مردادماه  -94دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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