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چكيده
برنامه توسعه ملل متحد بهعنوان شبكه جهاني توسعه سازمان ملل ،با ارائه الگوها،
تكنولوژي و برنامههاي آموزشي ،توانمندي كشورها را در راستاي دستيابي به اهداف
توسعه هزاره ،بهبود برنامههاي اقتصادي ،مديريت بالياي طبيعي و حفظ محيط زيست
تقويت ميكند .اين پژوهش با مطالعه موردي فعاليتهاي برنامه توسعه ملل متحد در
ايران ،نقش اين نهاد بينالمللي را درخصوص ارائه الگوها و برنامههاي توسعه ناحيهمدار،
در چارچوب حوزههاي فعاليت آن در حفظ محيط زيست مورد بررسي قرار داده و نشان
مي دهد الگوهاي ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد در راستاي افزايش ظرفيتها
و كمک به حفظ محيط زيست سالم بهكار رفته و در برخي موارد اين ايدهها جذب
قوانين توسعه ملي شده است و همراستا با اين قوانين از برنامههاي توسعه كشوري نيز
حمايت ميكند .شايان ذكر است مشكالتي عملي و نظري براي اجراي قوانين
برنامههاي توسعه وجود دارد و از چالشهاي پيش روي اقدامات برنامه توسعه ملل
متحد محسوب ميشود كه بر روند و نتايج فعاليتهاي اين برنامه تأثيرگذار است؛
پژوهش حاضر به بحث و بررسي اين موارد ميپردازد.
کليدواژهها :برنامه توسعه ملل متحد؛ ايران؛ حق بر محيط زيست سالم؛ برنامه توسعه
ناحيهمدار
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چالشهاي امنيتي از جمله كمبود منابع ،فقر ،بيماريها ،تخريب و آلودگي
محيط زيست ... ،هريک به نوعي تهديدي براي حق توسعه و امنيت انساني ،ملي
و بينالمللي است (زنگنه .)1301،با توجه به اينكه كشورهاي فقير و
توسعهنيافته ،تحت تأثيرسوءتخريب محيط زيست هستند ،همچنين كمبود و
عدم دسترسي اين كشورها به مراكز و خدمات پاكسازي ،برنامه توسعه ملل متحد
را بر آن داشت به دنبال راهكارهاي زيستمحيطي باشد تا توانايي اين كشورها را
براي گسترش و توسعه حفاظت از محيط زيست افزايش دهند .استراتژي محيط
زيستي اين سازمان بر جمعآوري و نظارت مؤثر آب ،دستيابي به خدمات انرژي
پايدار ،مديريت كنترل انتشار آاليندههاي مضر و مواد تخريبكننده اليه ازن
تمركز دارد (حاجاحمدي.)1301 ،
يكي از تجربيات كليدي برنامه توسعه ملل متحد در ايران به تركيب
عملكرد در سه سطح نياز دارد؛ البته اين مهم در گرو موفقيت تحوالتي است كه
بايد در سطوح روستايي ،استاني و ملي انجام پذيرد .ازاينرو فعاليتهاي برنامه
توسعه ملل متحد در ايران اخيراً برمبناي رويكرد منطقهاي اتخاذ شدهاند .در اين
رويكرد مشاهده ميشود در حوزههاي تحقيقاتي طرحها ،طرحريزيها برمبناي
مشاركت همگاني و بهبود شرايط با توجه به كاهش فقر در سطح محلي انجام
گرفته است .اين رويكرد ،ظرفيتسازي و حفاظت از محيط زيست در سطح
استاني با هدف بهبود هماهنگي ميان بخشهاي مرتبط ،همتاسازي و پايداري را
شامل مي شود (سند پروژه حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس
مركزي.)1301 ،
وظيفه برنامه توسعه ملل متحد اعطاي كمکهاي فني چندجانبه و كمک به
اجراي طرح هاي عمراني در كشورهاي در حال توسعه است (موسـيزاده.)1370 ،
برنامه توسعه ملل متحد براي برطرف كردن چالشهاي مربوط به محـيط زيسـت
و اجراي تعهدات آن در مورد كنوانسيونهاي بين المللي مربوط به محيط زيسـت
درزمينه مبارزه با بيابان زايي ،حمايـت از تنـوع زيسـتي ،كـاهش توليـد گازهـاي
گلخانهاي ،مديريت آالينده هـاي ارگانيـک پايـدار ،حصـول اطمينـان از مـديريت
پايدار منابع آب و خاک به ايران ياري ميرساند (سـازمان ملـل متحـد در ايـران،
.)14 :1350
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برنامه توسعه ملل متحد تالشهاي جها ني و ملي را براي رسيدن به
هدفهاي توسعه هزاره هماهنگ ميكند و بر ظرفيتسازي و توانمندي كشورها
در جهت دستيابي به اهداف توسعه هزاره ،تقويت حكومت دمكراتيک ،بهبود
برنامههاي اقتصادي ،مديريت بالياي طبيعي ،آموزش راههاي پيشگيري از
بيماريها ،حفظ محيط زيست ،انرژي و مقابله با بحرانها و بازسازي و اصالح
تمركز دارد .برنامه توسعه ملل متحد با ارائه راهكارهاي بومي براي مقابله با
چالشهاي جهاني و ملي به دور از مالحظات و پيش شرطهاي كشورهاي
ارائهدهنده كمکهاي توسعهاي ميتواند نقش مهمي در حفظ و پايداري محيط
زيست داشته باشد (شايگان .)1 :1355 ،بنابراين در اجراي حق بر محيط زيست
سالم و مشاركت نهادهاي بينالمللي ميتواند نقش مهم و مفيدي داشته باشد.
اين مقاله با مباحثي اجمالي درباره نقش كارگزاريها و نهادهاي تخصصي
سازمان ملل متحد ،نقش برنامه توسعه ملل متحد را بهعنوان مهمترين نهاد
توسعه اي سازمان ملل متحد درزمينه رفع موانع اجرايي حق بر محيط زيست
سالم مورد بحث و بررسي قرار ميدهد.
 .1نقش سازمان ملل در کمک به پايداري محيط زيست
به اعتقاد ليبرالهاي نهادگرا نهادهـاي فراملـي مـيتواننـد باعـث همكـاري بهتـر
و بيشتر شوند (جكسـون و سورنسـون .)184 :1358 ،يكـي از محورهـاي اصـلي
نظريه هاي ليبرال تأكيد بر نقش نهادهاي بين المللي بـراي رسـيدن بـه تحـوالت
معنادار در سطح بينالمللي اسـت (مشـيرزاده .)15 :1354 ،ليبـرالهـا اسـتدالل
ميكننـد سـازمانهـاي بـينالمللـي مـيتواننـد نقـش مثبـت و سـازندهاي را در
پيشبرد ثبات بينالمللي و رفاه جهاني ايفا كنند .كـاركردگرايي 1و نهـادگرايي 1دو
تبيين ليبرالي غالب راجع به سازمانهاي بينالمللي است (پـيس و كلـي:1354 ،
 114و .)118
نهادگرايان سازمانهاي بينالمللي دولتي را جانشين دولت ـ ملت تلقي
نميكنند .سازمانهاي بينالمللي دولتي ،به دولتها را در رسيدن به پيامدهاي
سودمند متقابل در روابط بينالملل ياري مي رسانند .سازمانهاي بينالمللي
1. functionalism
2. institutionalism
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منافع مشترک و توسعه ارزشهاي مشترک را تقويت كمک ميكنند (پيس و
كلي .)110 :1354 ،دولتها ،تنها بازيگران روابط بينالملل نيستند ،شركتهاي
چندمليتي ،سازمانها و حكومتهاي بينالمللي بازيگران جديدي هستند كه در
كنار دولتها به نقش آفريني ميپردازند .مسائل نظامي ،امنيتي و استراتژيک تنها
مسائل اساسي جهان محسوب نمي شوند ،بلكه مسائل اقتصادي ،زيستمحيطي،
اجتماعي و فرهنگي اهميت بيشتري يافتهاند .اين دگرگوني حركت از
سياستهاي حاد 1به سياستهاي ماليم 1خوانده ميشود .در عرصه جهاني
تعارض و مخاصمه به همكاريهاي فراملي تغيير كرده است (سليمي:1354 ،
84ـ.)83
سازمانهاي بينالمللي تالشهاي مشترک را بسيج ميكنند تا مسائلي كه
در دولتهاي خاص با مشكل مواجهاند را بررسي كنند .آنها در تقويت و تشويق
همكارهاي بينالمللي از رهگذر هماهنگيسازي سياستهاي دولتهاي عضو و
اقدام جمعي نقش بسزايي ايفا ميكنند كه سازمان ملل متحد نمونه بارز آن است
(پارک .)110 :1353،شايد بتوان گفت نقش سازمانهاي بينالمللي در شناسايي،
جلب توجه و هماهنگسازي اقدامات براي مواجهه با مسائلي كه ماهيت جهاني و
بينالمللي دارند ،از ديگر فعاليتهاي آنها مشهودتر است (آقايي.)813 :1378 ،
سازمان ملل متحد ،كنفرانس محيط زيست انساني 3را نخستين بار در استكهلم
در سال  1071برگزار كرد .نشست بزرگ ريو ،در سال  ،1001بهمنظور برگزاري
كنفران س سازمان ملل در مورد محيط زيست و توسعه 4نخستين نشست در
تاريخ دنياست (جكسون و سورنسون.)314 :1358 ،
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ادامه تالشهاي خود بهمنظور ارتقا
حقوق بشر در  11دسامبر  1008قطعنامهاي 8را با عنوان حق بر توسعه تصويب
كرد .در اين قطعنامه ضمن اشاره به تالشهاي پيشين سازمان ملل بهمنظور
ارتقا حقوق بشر و حق بر توسعه همچون اعالميه ريو ،اعالميه و برنامه عمل وين،
اعالميه كپنهاگ و اعالميه و خط مشي عمل كنفرانس زنان پكن ،وظايف دبيركل
سازمان ملل متحد ،كميسيون حقوق بشر و كميسارياي عالي حقوق بشر را در
1. high politics
2. low politics
3. Conference on the Human Environment
4. UN Confrance on Environment and Development
5. A/Res/50/184
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ارتباط با حق بر توسعه تعيين ميكند .اين قطعنامه در مقايسه با قطعنامههاي
سابق از دو ويژگي برخوردار است ،ازيک طرف در قطعنامه مزبور بهطور روشن و
شفاف ارتباط حق بر توسعه بهعنوان جزء جدانشدني شبكه به هم تنيده مجموعه
حقوق بشر تلقي شده و ازطرف ديگر در جهت اجرايي كردن اهداف توسعه،
مسئوليت دبيركل ،كميسيون و كميسارياي حقوق بشر تعيين شده است .در
قطعنامه  183/154محورها و خطوط كلي كه دبيركل سازمان ملل در گزارشي
به تاريخ  8ژوئن  1004با عنوان «دستور كار براي توسعه» 1به مجمع عمومي
ارائه كرد ،مشخص شده است .در اين گزارش دبيركل پيشنهاد كرد ابعاد مختلف
توسعه در چارچوبي عيني بررسي و ارزيابي شود .دبيركل به سازوكارهاي اجرايي
حق بر توسعه توجه ويژه مبذول داشت و هماهنگي بيشتر ارگانهاي سازمان
ملل و فعاليت بيشتر آنها را توصيه كرد و نهادهاي تخصصي چون برنامه توسعه
ملل متحد را داراي نقش مؤثري دانست .به توصيه كنفرانس جهاني حقوق بشر،
كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر مأموريت خاصي را بهمنظور ترويج
حق بر توسعه و هماهنگي حمايتهاي اركان ذيربط سازمان ملل متحد عهدهدار
شد (مواليي80 :1351،ـ.)85
تشكيل نيروي عالي رتبه بهمنظور اجراي حق بر توسعه نيز از جمله
تالش هاي سازمان ملل متحد براي تحقق حق بر توسعه است (Marks, 2011:
) . 2سازمان ملل متحد با فقر برخورد كرده تا حق بر توسعه را تحقق بخشد.
نمونه آن راه اندازي كارگروه عالي رتبه درخصوص اجراي حق بر توسعه ،به وسيله
كميسيون پيشين حقوق بشر بوده است .كميسيون در شصتمين اجالس خود در
سال  1334يک نهاد فرعي را براي گروه كاري دائمي بين دولتي حق بر توسعه
ايجاد كرد ) .(Salomon, 2005: 409اين نهاد متشكل از كارشناسان حقوق بشر
بهعنوان نهادي مشورتي بهمنظور گروه كاري و براي به اجرا درآوردن اعالميه
حق بر توسعه تشكيل شد .اين كارگروه با گردهمايي كارشناسان حقوق بشر و
نمايندگان مؤسسات بينالمللي توسعه و تجارت رابطه حقوق بشر و توسعه
اقتصادي و پيامدهاي حاكميت اقتصاد جهاني را مورد بررسي قرار ميدهد
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در ابتدا توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل براي نظارت بر حق توسعه و
همچنين ارتقا مفاهيم و ايجاد هنجارهاي توسعهاي راهاندازي شد .كميسيون
حقوق بشر سه گروه كاري را تأسيس كرد ،دو گروه اول و دوم درسالهاي 1003
و  1008بهصورت مقطعي تشكيل شدند ،اما گروه كاري سوم به موجب قطعنامه
 1005/71كميسيون حقوق بشر بهصورت دائمي تشكيل شد (فيروزمندي،
.)118 :1301
در جلسه چهاردهم گروه كاري در سال  1313نظرها و ديدگاههاي دولتها
مطرح شد .در اين جلسه بر ارتقا قابليتهاي فردي ،توسعه انساني ،بهبود شرايط
اجتماعي ،اقتصادي از طريق اجراي كامل حقوق مربوط به امور بهداشت ،غذا،
آموزش و پرورش ،مسكن ،آب آشاميدني سالم و همچنين حقوق مدني ،سياسي
براساس اصل سهم عادالنه و دسترسي به منابع تأكيد شد .در اين جلسه درباره
پيادهسازي برنامههاي توسعه مناسب از طريق توسعه حكومتهاي مؤثر نظارتي در
مناطق مختلف براي تحقق كامل حق بر توسعه ،تعهدات بينالمللي بهمنظور ارائه
پشتيباني ،حصول اطمينان از دسترسي به منابع مالي براي پيشبرد توسعه ،ايجاد
يک سيستم نظارت در سطح ملي و بينالمللي ،فقرزدايي از طريق اصالحات مباحثي
مطرح شد ) .(A/HRC/WG.2/14/CRP.2, 2013در ميان مؤسسات و نهادها از
نهادهاي مرتبط با توسعه نظام ملل متحد براي حضور در جلسات گروه كاري حق بر
توسعه براي ارائه اقدامات خود درزمينه رعايت حقوق بشر و وارد كردن آن در
سياستها و برنامههايشان دعوت بهعمل ميآيد ).(Piron, 2002: 19
در اين ميان سازمانهاي بينالمللي غيرحقوق بشري نيز ميتواند در بسط و
ترويج حقوق بشر نقش مهمي داشته باشند .مثل سازمان بينالمللي كار ،سازمان
تجارت جهاني ،سازمان يونسكو بهعنوان مؤسسه تخصصي سازمان ملل متحد ،با
اتكاء به سند مؤسس خود ،شناسايي صريح غناي كثرتگرايي فرهنگي و تئوريزه
كردن آن بهمثابه بخشي از ميراث مشترک بشريت ميتواند راه را براي احترام و
تضمين جهانشمولي حقوق بشر در عمل باز نمايد (پيترزمن آلريچ.)1303 ،
نظام ملل متحد مجموعهاي از فعاليتها درزمينه افزايش آگاهي درباره
هدفهاي توسعه هزاره در داخل كشورها برمبناي استراتژيها و نيازهاي ملي
اين كشورها را به اجرا درآورد .هدف اصلي اين فعاليتها در كشورهاي توسعه
يافته ،بسيج افكار عمومي بهعنوان وسيلهاي براي افزايش كمک به توسعه و
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تجارت ،بخشش بدهيها ،حمايت درزمينه فنآوري و ساير پشتيبانيهاي الزم
براي دستيابي به هدفهاي توسعه هزاره خواهد بود .هدف كشورهاي در حال
توسعه ،ايجاد ائتالفها براي اقدام و كمک به دولتها براي تعيين اولويتها در
بودجههاي خود و استفاده مؤثر از منابع است (سازمان ملل متحد.)1 :1351 ،
مجمع عمومي سازمان ملل دهه  83ميالدي را دهه توسعه اعالم كرد .دهه
اول شاهد ايجاد ساختارهاي نهادي بيشتري براي توسعه در سطح سازمان ملل
بود ،از جمله برنامه توسعه ملل متحد ،يونيدو ،كنفرانس تجارت و توسعه ملل
متحد و برنامه جهاني غذا .سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) 1با
همكاري  171كشور عضو ،مسئول ترويج توسعه صنعتي در جهان در حال
توسعه است و تالش هاي خود را بر محور فقرزدايي از طريق تقويت رشد بهره
وري متمركز كرده است .اين سازمان به كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي
در حال گذار در جدال براي جلوگيري از به حاشيه رانده شدن در دنياي رو به
جهاني شدن امروز كمک ميكند .اين سازمان به بسيج دانش ،مهارتها ،اطالعات
و فن آوري براي پيشبرد اشتغال مولد ،اقتصاد رقابتي و محيط زيست سالم
مبادرت ميورزد (سازمان ملل متحد در ايران 13 :1350 ،و  .)15از مهمترين
برنامه هاي ملل متحد در امر توسعه برنامه توسعه ملل متحد است كه هماهنگي
طرح ها با صندوق حمايت از كودكان ملل متحد يونيسف ،برنامه جهاني غذا،
سازمان بهداشت جهاني و اكثر سازمانهاي غير دولتي را برعهده دارد (پيس و
كلي.)33 :1354 ،
 .۳حق بر محيط زيست سالم
استفاده و برخورداري از محيط زيست سالم ،امروزه از حقوقي است كه در قالب
ن سل سوم حقوق بشر تجلي يافته است .نسل سوم حقوق بشر به مجموعه
حقهايي اطالق ميشود كه مستقيم يا غيرمستقيم بر همه انسانها و حتي
نسلهاي آينده اثر مي گذارد .تحقق آنها سود همگان و نقض آنها زيان همگان را
به دنبال خواهد داشت .نگاهي مختصر به تحوالت و وقايع جوامع بشري نشان
ميدهد مباحث زيستمحيطي از مؤلفههايي هستند كه بسياري از تهديدات
مطرح عليه جوامع بشري از آنها نشئت ميگيرند و اين تهديدها ،هرچند بهظاهر
)1. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO
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بعد غيرامنيتي دارد و فقط تهديدهايي طبيعي جلوه ميكنند ،اما در عمل
تهديدهايي هستند كه امنيت جامعه و در نتيجه امنيت ملي كشورهاي محل
وقوع را تحت تأثير قرار ميدهند (لطفي و همكاران .)111 :1303،با پايان دهه
 1053اكولوژيستها ،اقتصاددانان و حتي برخي از دولت مردان از خطر
تهديدهاي روزافزون زوال محيط زيست ،نابودي منابع طبيعي ،پيامدهاي منفي
فعاليتهاي عمده بشر روي اكوسيستمهاي سياره آگاهي مييابند .درحقيقت
امكان دارد حوادث زيستمحيطي مبناي تهديدهاي واقعي امنيت بينالمللي در
دهه آينده باشد (كيس ،سند و وينفرايد130 :1370 ،ـ .)135دولتها با امضاي
اسناد حقوق بشر ،مسئوليت رعايت ،صيانت و تحقق اين حقوق را پذيرفتهاند
(مصفا ،مخدوم و الماسي .)317 :1303 ،ارتباط تنگاتنگ محيط زيست و توسعه،
مفهوم توسعه پايدار را بهوجود آورد كنفرانس  1071استكهلم شاخصترين و
مهمترين فعاليت سازمان ملل متحد درزمينه محيط زيست انساني بود.
يكي از دستاوردهاي اين كنفرانس آشكار كردن ارتباط حفاظت از محيط
زيست با مفهوم توسعه بود (عسكري و ساعد وكيل .)138 :1353 ،اعالميه
استكهلم نخستين سند بينالمللي است كه بهصراحت ارتباط ميان حق فردي
انسان و كيفيت محيط زيست را شناسايي ميكند .كميسيون جهاني محيط
زيست و توسعه 1در گزارش مشهور خود با عنوان «آينده مشترک ما» به حقوق
بشر در قالب توسعه پايدار توجه كرده است .بنا بهنظر گروه كارشناسان محيط
زيست ،كميسيون توسعه ومحيط زيست فهرستي از اصول حقوقي از جمله حق
برمحيط زيست به مثابه حق بنيادين بشر را مورد شناسايي قرار داده است .در
ماده ( ) 1گزارش گروه كارشناسان در مورد حق بنيادين بشر آمده است« :هر
انساني حق بنيادين به محيط زيست مناسب براي سالمتي و سعادت خود را
دارد» .در سال  1050حق بر زندگي باكرامت در محيط زيستي بادوام بهصراحت
در اعالميه الهه آمد .در سال  ،1000اعالميه بيشكک صريح اعالم ميدارد« :هر
كسي بهصورت فردي يا دستهجمعي حق بهرهمندي از محيط زيست سالم و
متوازن را دارد» .اعالميه جهاني حقوق بشر ،ميثاق حقوق مدني و سياسي و
ميثاق حقوق اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي بهصورت تلويحي و ضمني حق بر
محيط زيست سالم را مورد تأييد قرار ميدهند .در سطح منطقهاي منشور
)1. World Commission on Environment and Development (WCED

1. Protocol of San Salvador
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آفريقايي حقوق بشر و مردم ،اولين سند مصوب بينالمللي است كه در آن
بهصراحت در ماده ( )14خود حق بر محيط زيست سالم را مورد تأكيد قرار داده
است .پروتكل سان سالوادور 1كه ظهور حقوق بشر و آزاديهاي جديدي چون
حق بر كار ،حق بر سالمتي ،حق بر غذا را مورد تأييد قرار داد؛ حق بر محيط
زيست سالم را بهعنوان جنبهويژهاي از حق بر زندگي در ماده ( )11معرفي كرده
است.
در كنفرانس جهاني توسعه اجتماعي ،وابستگي دوطرفه ميان توسعه
اقتصادي ،توسعه اجتماعي و حمايت از محيط زيست مورد تأكيد قرار گرفت .به
همان ترتيب كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اصل اول اعالميه ريو را مبنيبر
«تقويت دنيايي با محيط زيست سالم به حمايت از حقوق بشر كمک كرده» مورد
تأييد قرار داد و همچنين كميسيون حقوق بشر خسارات زيستمحيطي داراي
آثار منفي بر بهرهمندي از زندگي ،سالمتي و استانداردهاي رضايت بخش زندگي
را ارزيابي كرد .گروه كارشناسي در معرفي اصول حقوق بينالملل ناظر به توسعه
پايدار مقرر ميكند «حق بر محيط زيست سالم تأكيدي بر همگرايي محيط
زيست و توسعه ميباشد» .توسعه زماني پايدار است كه تحقق و پيشرفت آن حق
بر محيط زيست را تقويت كند .اعالميه وين حق بر محيط زيست و حق بر
توسعه را مرتبط باهم معرفي ميكند(مواليي153 :1358 ،ـ.)175
طرح مفهوم امنيت زيستمحيطي در قالب امنيت انساني و ملي در ميان
كنشگران و بازيگران سياسي ،ناظر بر اهميت جهاني محيط زيست در مناسبات
قدرت ،توسعه و امنيت واحدهاي سياسي است .يكي از مؤلفههاي امنيت انساني،
امنيت زيستمحيطي است .امنيت زيستمحيطي بهعنوان برايند مطالعات امنيت
انساني و تهديدات زيستمحيطي ناظر بر حفاظت افراد در برابر تهديدها و
نابسامانيهاي كوتاه يا يا بلندمدت با خاستگاه طبيعي يا انساني است كه به
فروسايي محيط زيست ميانجامد (كاوياني راد00 :1303 ،ـ .)01هدف از كمک
به پايداري محيط زيست ،قرار دادن اصول توسعه پايدار در سياستها و
برنامه هاي كشورها و جلوگيري از تخريب محيط زيست است .كاهش نسبت
مردم محروم از آب آشاميدني تا سال  1318و بهبود چشمگير شرايط زندگي
دستكم  133ميليون زاغهنشين تا سال  1313از ديگر هدفها در چارچوب اين

150

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

103

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

آرمان بهشمار مي آيد .در كشورهاي در حال توسعه ،روند تخريب محيط زيست
بسيار شتاب گرفتهاست (بيژني .)175 :1355 ،در مواجهه با اين تهديدها،
نهادهاي بينالمللي ميتوانند از طريق انتقال تجارب موفق سايركشورها و ايجاد
سازوكارهاي الزم براي گسترش همكاريها درزمينه حفاظت از محيط زيست در
سطوح منطقهاي و بينالمللي ،نقش مؤثري داشته باشند (معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رئيسجمهور.)10 :1358 ،
اعالميه استكهلم در اصل يكم خود بيان ميكند« :انسان داراي حق
بنياديني بر آزادي ،برابري و شرايط مناسب زندگي در محيط زيستي است كه
امكان حيات شرافتمندانه و همراه با رفاه او را تأمين نمايد و هم او داراي تكليف
و مسئوليت جدي در حفاظت و همسازي محيط زيست براي نسلهاي حال و
آينده ميباشد» (Declaration of the United Nations Conference on the
) .Human Environment, 1972كميسيون توسعه پايدار در  1001به دنبال
كنفرانس ملل متحد درزمينه محيط زيست و توسعه ايجاد شد .مهمترين چالشي
كه امروزه محيط زيست با آن روبه روست ،پديده روبه رشد توسعه اقتصادي و
اجتماعي جوامع است .توسعه به معناي بهبود و ارتقاي شرايط اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي است .مسئله اين است كه توسعه خواهناخواه بر
محيط زيست اثر مي گذارد و بيشتر آثار در راستاي تخريب و آلودگي آن بوده
است .ازاين رو تزاحمي ميان دو حق ،يعني حق بر توسعه و حق بر محيط زيست
سالم بهوجود ميآيد؛ به همين دليل در حوزه حقوق بشر تالشهاي بسياري
براي رفع اين تزاحم صورت گرفته است .در مباحث حقوق بشري هرجا سخني از
توسعه بهمثابه يک حق ميشود ،منظور توسعه پايدار است .در توسعه پايدار،
انسان محور اصلي توسعه است .در اين نوع توسعه ،رفاه بشر از راه تلفيق توسعه
اجتماعي ،اقتصادي و حفاظت و حمايت از محيط زيست تضمين ميشود .به
تعبير بهتر ،توسعه در معناي پايدار آن هنگامي تحقق مييابد كه سالمت و
امنيت محيط زيست در تمامي ابعاد و جنبههاي آن تأمين و تضمين شود .حق
بر توسعه پايدار و حق بر محيط زيست سالم كامالً بههم وابستهاند و ارتباطي
ناگسستني دارند .دراينباره اسناد بسياري در سطح بينالمللي به تصويب رسيده
كه ابعاد زيستمحيطي و توسعه را مورد تأكيد قرار ميدهند ،اعالميه ريودوژانيرو
در اصل سوم خود تأكيد ميكند حق بر توسعه بايد به گونهاي تحقق يابد كه

 .۲برنامه توسعه ملل متحد
برنامه توسعه ملل متحد شكبه اصلي توسعه جهاني ملل متحد ،بر حمايت از
پيوستگي مالحظات زيستمحيطي در برنامه ملي توسعه تمركز دارد (ببران،
 .)181 :1358گزارش دبير كل سازمان ملل با عنوان دستور كار براي توسعه
درخصوص سازوكارهاي اجرايي حق بر توسعه ،نقش برجستهاي براي نهادهاي
تخصصي از جمله برنامه توسعه ملل متحد قائل شد .مجمع عمومي از زمان
تصويب اعالميه حق بر توسعه  1058حركت مشخصي را ساماندهي و هدايت
كرده كه بر دو محور جهان شمول بودن حقوق بشر و به هم پيوستگي ابعاد
مختلف حقوق بشر استوار است و حق بر توسعه در مركز اين حركت قرار دارد.
اوج شكوفايي اين حركت در دستور كار براي توسعه مصوب ژوئن 1007
خودنمايي ميكند.
در اين سند عوامل و عناصر تأثيرگذار بر مسئله توسعه مانند رشد اقتصادي،
اشتغال ،دانش و فن آوري ،نقش زمان در فرايند توسعه در عوامل ديگر مورد
توجه قرار گرفته و براي ارائه يک برنامه منسجم و قابل اجرا ،تجارب قبلي
همچون كنفرانس ريو ،حقوق بشر وين ،كنفرانس جهاني پكن ،مدنظر قرار گرفته
است .دستور كار توسعه پيامدهاي منفي ناشي از جهاني شدن همچون نابودي
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بهطور منصفانه نيازهاي توسعهاي و زيستمحيطي نسلهاي حال و آينده را
برآورده سازد ).(Yoke Ling, 2012: 29
اعالميه ارتباط نزديک بين انسان و طبيعت را بيان ميكند و انسان را در
كانون حمايت قرار ميدهد .اصل اول اين اعالميه ميگويد :انسانها موضوع اصلي
هرگونه توسعه هستند ،برخورداري از سالمت و تواناييهاي جسمي و روحي جزء
حقوق انسانها در انطباق با طبيعت است (كيس ،سند و وينفرايد.)37 :1370 ،
فصل  5اعالميه با تأكيد بر ارتباط توسعه و محيط زيست به سياستگذاري و
برنامهريزي و مديريت مشترک محيط زيست و توسعه ميپردازد .بهطوركلي
كنفرانس ريو با قاطعيت و شفافيت بيشتري از ارتباط توسعه و محيط زيست و
اينكه محيط زيست يكي از مباني اصلي توسعه را تشكيل ميدهد ،دفاع ميكند و
حامي مسئوليت انفرادي و دستهجمعي دولتي در حفظ و حمايت از محيط
زيست است.
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محيط زيست ،فقر فزاينده ،روند رو به رشد جمعيت ،تروريسم و مواد مخدر را
مانع جدي سر راه توسعه قلمداد كرده و راهكارهاي مناسبي براي مقابله با اين
پديدهها ارائه ميدهد« :برنامه توسعه ملل متحد در واكنش به تالشهاي
اصالحي دبير كل سازمان ملل متحد جهت ادغام حقوق بشر در همه ابعاد
فعاليتهاي سازمان ملل متحد ،سندي در سال  1005درباره خط مشي خود،
تحت عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه انساني پايدار صادر كرد كه حاوي رويكرد
آن برنامه بر پايه حقوق بشر جهت توسعه بود .اين سند تحقق حق بر توسعه را
نقطه شروع كار اعالم مي نمايد .سند مزبور همچنين اثرات حقوق بشر بر توسعه
انساني پايدار و كارايي حمايت برنامه توسعه ملل متحد از حقوق بشر را متذكر
شده و به راههاي اجراي اين موارد اشاره مينمايد كه شامل فعاليت تنگاتنگ با
دفتر كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر است» (مواليي83 :1351 ،ـ.)80
اين برنامه با قرار دادن مردم در مركز فعاليتهاي توسعه ،بهمنظور ايجاد محيطي
مناسب براي توانمند كردن انسانها در دستيابي به يک زندگي امن تالش
ميكند ) .(Uited Nations Development Programme, 1998از اواخر دهه
 ،1003بهويژه در پرتو ظهور مفهوم توسعه انساني و كار مستمر برنامه توسعه
ملل متحد در اين زمينه ،حق بر توسعه اهميت خاصي يافته و بهنحوي
گستردهتر مورد شناسايي قرار گرفته است (شايگان.)1355 ،
برنامه توسعه ملل متحد ،شبكه جهاني سازمان ملل متحد براي توسعه است
كه از تغيير حمايت مي كند و كشورها را با دانش ،تجربه و منابع بهمنظور كمک
به مردم براي ايجاد زندگي بهتر پيوند ميدهد (سازمان ملل متحد در ايران،
 .)14 :1350سازمان ملل متحد و سازمانهاي عضو خانواده آن نقش
تعيينكنندهاي در تأمين همكاريهاي فني براي تشويق و پيشبرد توسعه
داشتهاند .بخشي از هزينه الزم براي همكاريهاي فني سازمان ملل ازسوي برنامه
توسعه ملل متحد تأمين ميشود .برنامه توسعه ملل متحد در سال  1088بنا به
توصيه شوراي اقتصادي ،اجتماعي و تصميم مجمع عمومي سازمان ملل از ادغام
برنامه کمکهاي فني 1و صندوق ويژه ملل متحد ۳بهوجود آمد .برنامه توسعه ملل
متحد با الزم االجرا شدن قطعنامه  1310مجمع عمومي در اول ژانويه 1088
1. expanded programme of technical assistance
2. united nations special fund
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آغاز به كار كرد (مصفا ،شايگان و صادقي حقيقي ،ديدخت484 :1374 ،ـ.)483
برنامه توسعه ملل متحد در سياستگذاري و ظرفيتسازي براي رشد
اقتصادي كشورها نقش مهمي ايفا ميكند ،ضمناً از طريق همكاري با بخشهاي
دولتي و خصوصي امكان استفاده هرچه بيشتر از منابع كمكي در مقابله با
چالشها و فرصتهاي حاصل از جهاني شدن فراهم ميكند .برنامه مذكور
بزرگ ترين سهم را در امر توسعه در سطح جهاني دارد (حاتمي و همكاران،
 .)118 :1301برنامه توسعه ملل متحد ،سازماني حامي براي دسترسي كشورها
به دانش ،تجربه و منابع براي كمک به انسانها در ايجاد زندگي بهتر است كه در
اين زمينه با  177كشور دنيا همكاري ميكند ) .(UNDP, 2012برنامه توسعه
ملل متحد به حق بر توسعه عالقهمندي نشان داده و نماينده اين نهاد در جلسات
كاري حق بر توسعه مشاركت ميكند (مواليي331 :1350 ،ـ .)331وظيفه و
اختيارات اين برنامه ارتقا پيشرفت انسانها با هدف كمک به كشورهاي در حال
توسعه براي دست يابي به اعتماد به نفس از طريق سازندگي و تقويت توانايي
ملتهايشان است (ملكات و لزلي استيوز.)88 :1355 ،
۲ـ .1اهداف

برنامه توسعه ملل متحد  11سال پس از تشكيل سازمان ملل با هدف توسعه
كشورهاي جهان سوم تشكيل شد ،زيرا در آن برهه احساس ميشد كه برخي از
كشورها در حال گذاردن توسعهاي سريع هستند ولي برخي هنوز مقدمات
پيشرفت برايشان فراهم نشده است .از سويي اين نتيجه حاصل شد كه توسعه
فقط به حوزه اقتصادي اطالق نميشود ،بلكه توسعه همهجانبه و چندبعدي است.
براي مثال آزادي هاي مدني ،شركت زنان در امور اجتماعي و  ...در آن دخيلاند و
يا برخي مسائل مانند بالياي طبيعي و يا بيماريها از توسعه جلوگيري ميكنند.
برنامه توسعه ملل متحد در روند عملكرد خود هر سال با شيوهها و كمکهاي
جديد تالش دارد تا به تمامي زواياي توسعه از طرق مختلف كمک كند
(حاجاحمدي .)1 :1301 ،از سال  1003به بعد برنامه توسعه ملل متحد شاخص
جديدي با عنوان توسعه انساني بهكار برده است كه عقبماندگي ملتها را
دقيقتر ارزيابي ميكند .اين عنوان جديد يعني توسعه انساني در مقايسه با رشد
توليد ناخالص ملي ،چشماندازي حقيقيتر از سطح زندگي واقعي فراهم ميآورد،
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زيرا اغلب رشد توليد ناخالص ملي براي بهبودبخشي شرايط اكثريت مردم هيچ
تالشي نميكند (اسؤالدو .)71 :1353 ،درحقيقت سياست اعالم شده برنامه
توسعه ملل متحد ،ادغام حقوق بشر و توسعه انساني پايدار با يكديگر است ،زيرا
اين اعتقاد وجود دارد كه در جهان امروز حقوق بشر و توسعه پايدار به هم
وابستگي متقابل دارند و يكديگر را تقويت ميكنند .اين برنامه پس از دهه 03
ميالدي با ارائه گزارشهاي توسعه انساني ،مفهوم توسعه انساني و توسعه انساني
پايدار را مطرح ساخت .متعاقباً با طرح ادغام حقوق بشر در همه فعاليتهاي
سازمان ملل متحد اين امر را لحاظ كرد و در حال حاضر مهمترين اقدامات برنامه
توسعه ملل متحد دستيابي به اهداف توسعه هزاره است (خرازي:1357 ،
34ـ.)33
۲ـ .۳اولويتهاي برنامه توسعه ملل متحد
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برنامه توسعه ملل متحد كاهش فقر را اولويت اصلي خود قرارداده است .اين
برنامه تالش دارد ظرفيت دولتها و سازمانها و جامعه مدني در پرداختن به
طيفي كامل از عوامل دخيل در فقر را تقويت كند .اين عوامل شامل افزايش
امنيت غذايي ،ايجاد فرصت هاي اشتغال ،افزايش دسترسي مردم به زمين ،اعتبار،
فن آوري ،آموزش ،بازارها ،بهبود دسترسي به سر پناه و خدمات اساسي و قادر
ساختن مردم به مشاركت در فرايند سياسي است .محور كار ضدفقر برنامه توسعه
ملل متحد توانمندسازي فقيران است (ايثاري كسمايي171 :1355 ،ـ.)171
برنامه توسعه ملل متحد نيازهاي مردم فقير را بررسي و بر اصالحات اجتماعي و
خط مشيهايي كه به حق اشتغال و تأمين اجتماعي اهميت ميدهند ،تأكيد
ميكند ).(www.undp.org, 2003
پنج اولويت اساسي برنامه توسعه ملل متحد عبارت است از :كمک به
كشورها درزمينه دستيابي به آرمانهاي توسعه هزاره و كاهش فقر انساني ،توسعه
و تحكيم حكومتمداري خوب و حقوق بشر ،حفظ پايدار محيط زيست و استفاده
بهينه از منابع انرژي براي توسعه پايدار ،تقويت ظرفيتهاي ملي در پيشگيري از
بحرانها و باليا و بازسازي ،پيشگيري از گسترش ايدز بهعنوان چالشي در مقابل
توسعه .گزارش جهاني توسعه انساني ،كه هر ساله به كوشش برنامه توسعه ملل
متحد منتشر ميشود ،ضمن مقايسه كشورهاي جهان ازلحاظ پيشرفت در

 .4فعاليتهاي برنامه توسعه ملل متحد در ايران
همكاري برنامه توسعه ملل متحد با ايران برمبناي برنامه ملي با هدف تسهيل در
هماهنگي اهداف و فعاليتهاي دولت و برنامه توسعه ملل متحد و تطبيق
كمکهاي برنامه توسعه ملل متحد با برنامههاي توسعه ايران اجرا ميشود .برنامه
1
سوم ملي با دولت براي دوره (1330ـ )1338انجام شد و برنامه كشوري
(1318ـ )1311در حال اجراست (برنامه توسعه ملل متحد.)1 :1334،
برنامه كشوري برنامه توسعه ملل متحد براي ايران ،عمدتاً بر تقويت
ظرفيتسازي و توانمندسازي بهمنظور دستيابي به آرمانهاي توسعه هزاره،
ارتقاي مديريت و تجارب مطلوب ،بهبود عملكرد اقتصادي و توليد اشتغال،
همچنين توسعه پايدار ،مديريت بالياي طبيعي و استفاده از انرژي تأكيد دارد.
برنامه توسعه ملل متحد به ايران براي برطرف كردن چالشهاي مربوط به محيط
زيست و اجراي تعهدات آن در مورد كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط به محيط
زيست درزمينه مبارزه با بيابانزايي ،حمايت از تنوع زيستي ،كاهش توليد
گازهاي گلخانهاي ،مديريت آاليندههاي ارگانيک پايدار ،حصول اطمينان از
مديريت پايدار منابع آب و خاک ،و حذف مواد ازبينبرنده اليه ازن ياري
ميرساند .برنامه توسعه ملل متحد همچنين به ايران كمک ميكند بر استفاده
بهينه از انرژي ،كاهش پيامدها و عوارض زيستمحيطي برنامهها و طرحهاي
)1. Country Program (CP
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شاخصهاي توسعه انساني ،دربردارنده تحليلهاي نو ،پيشنهادها و همچنين
روشهاي پايش ميزان پ يشرفت توسعه انساني در كشورهاست .نماينده مقيم
برنامه توسعه ملل متحد در دفتر هر كشور ،عهدهدار هماهنگي كل نظام ملل
متحد در آن كشور در امور توسعه است و در اين راستا تالش ميكند استفاده
مؤثرتر از منابع سازمان ملل متحد و كمکهاي بينالمللي را تضمين كند
(حاجاحمدي .)3 :1301 ،آلودگي آب ،خاک و هوا ،تخريب پوشش گياهي،
خشک شدن يا كاهش آب رودخانهها و درياچهها ،آسيب وارد كردن به تاالبها،
ادامه روند انقراض گونههاي گياهي و جانوري ،بيابانزايي و فرسايش خاک ،تغيير
آب و هوا و گرم شدن تدريجي زمين  ...بر سالمت و بهداشت افراد جامعه اثر
منفي داشته و به گسترش بيماريها انجاميده است.
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توسعه تمركز كند .اين برنامه همچنين با دولت ايران براي كاهش تأثير بالياي
طبيعي بر توسعه اقتصادي و اجتماعي همكاري ميكند (سازمان ملل متحد در
ايران .)14 :1350 ،با بررسي نقش برنامهها و پروژههاي برنامه توسعه ملل متحد
به منظور رفع برخي موانع اجرايي حق بر محيط زيست سالم به ارزيابي چگونگي
انطباق اين برنامهها با اصول و شاخصهاي آن و ميزان تأثيرگذاري و همسو بودن
الگوها و ايدههاي اين برنامه در قوانين توسعهاي ايران ميپردازيم.
4ـ .1کارگزاري برنامه توسعه ملل متحد در ايران

برنامه توسعه ملـل متحـد بـزرگ تـرين كانـال جهـانيِ پـيش از سـرمايهگـذاري
چندجانبه براي همكاري هاي فني است .برنامه پنجساله كشوري و بـين كشـوري
آن ،فعاليتهاي توسعه را تقريبـاً در بخـشهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي از جملـه
كشاورزي ،شيالت ،جنگلداري ،توليد ،حملونقـل ،ارتباطـات ،اسـكان ،تجـارت و
توريسم ،تغذيه ،بهداشـت ،حفاطـت از محـيطزيسـت ،آمـوزش و توسـعه محلـي
هماهنگ مي سازد .برنامه توسعه با دسترسي به ذخيـره تخصصـي  38كـارگزاري
اجرايي سيستم توسعه سازمان ملل و مؤسسه هاي پژوهشـي در همـه زمينـههـا،
مي تواند از گسترده ترين ،پيشرفتهترين منابع كمک هاي فني بهـره گيـرد .هـدف
پروژه هاي برنامه توسعه كمک به كشورهاي در حال توسعه براي استفاده بهتـر از
منابع انساني و طبيعي ،بهبود استانداردهاي زندگي ،افزايش توليد و مشـاركت در
بهبود اقتصاد جهاني است (برنامه توسعه سازمان ملل .)7 :1373 ،برنامـه توسـعه
ملل متحد از سال  1088در ايران نمايندگي داشته و از نزديک با شـركاي عمـده
خود درزمينه توسعه يعني دولت ،شوراهاي محلي ،مؤسسات ،دانشگاهها و بخـش
خ صوصي همكاري كرده است تا از توسعه انساني پايـدار در ايـن كشـور حمايـت
كند (سازمان ملل متحد در ايران.)14 :1350 ،
4ـ .۳نحوه همكاري ايران و برنامه توسعه ملل متحد
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همكاري ايران با برنامه توسعه ملل متحد از طريق نمايندگي اين برنامه در تهران
صورت ميگيرد .نمايندگي برنامه توسعه ملل متحد هماهنگكننده فعاليتهاي
نظام ملل متحد در ايران و روابط بين سازمانهاي تخصصي ملل متحد و دولت
جمهوري اسالمي ايران است .طبق تصميم شوراي حكام ،دولتهاي عضو بايد

4ـ .۲برنامه کشوري

در چارچوب اعتبارات برنامه كشوري در نخستين دوره برنامه توسعه ملل متحد
(1078ـ 138 ،)1071طرح عمراني به تصويب شوراي حكام برنامه توسعه ملل
متحد رسيد (مصفا ،شايگان و صادقي حقيقي .)477 :1374 ،در سال ،1078
طي مذاكراتي كه ميان مسئوالن اين سازمان و دولت ايران بهعمل آمد ،قرار شد
دوره دوم با توجه به تقدم هاي مقرر در قانون برنامه ششم عمراني ايران تنظيم
شود .بهاينترتيب ،اول ژانويه  1075براي آغاز دومين دوره و  31دسامبر 1051
براي پايان آن در نظر گرفته شد .در دوره دوم (1051ـ ،)1075بيش از  83طرح
عمراني با استفاده از اعتبارات تخصيصيافته به ايران ازسوي مؤسسات تخصصي،
برنامه ها و اركان فرعي سازمان ملل متحد به اجرا درآمد .طي دو برنامه اول و
دوم از جمع طرح هايي كه از طريق منابع اعتبار اختصاص يافته به برنامه كشوري
ايران به مرحله اجرا درآمد 43 ،طرح را برنامه توسعه ملل متحد و ساير طرحها را
مؤسسات تخصصي ،برنامهها و اركان فرعي سازمان ملل متحد و آژانس
بين المللي انرژي اتمي اجرا كردند .در سومين دوره از برنامه كشوري
(1058ـ )1051حدود  13ميليون دالر اعتبار براي ايران در نظر گرفته شد .در
دوره چهارم (1001ـ )1057مبلغ  11/83ميليون دالر به ايران اختصاص يافت.
جمع كل اعتبارات برنامه توسعه ملل متحد با در نظر گرفتن  7ميليون دالر
جذب نشده از دوره قبلي به بيش از  13ميليون دالر رسيد .از آغاز فعاليت مجدد
برنامه توسعه ملل متحد در ايران ،پس از وقوع انقالب اسالمي ،در چارچوب
برنامههاي كشوري ،بيش از  833طرح با هزينه  31/1ميليون دالر تا اوايل
 1380پايان يافت .در پنجمين دوره عملياتي (1008ـ )1001مبلغ اختصاص
يافته به ايران  0/44ميليون دالر بود (مصفا ،شايگان و صادقي حقيقي:1374 ،
475ـ.)477
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برمبناي توليد ناخالص مليشان ،درصد متعادلي (133ـ  88درصد) از هزينه
دفاتر محلي برنامه توسعه ملل متحد را در كشور خود تأمين كنند .دولت ايران
طي سالهاي گذشته  88درصد از مخارج دفتر نمايندگي برنامه توسعه ملل
متحد را در تهران پرداخته است .همكاري ايران با برنامه توسعه ملل متحد در
چارچوب برنامههاي كشوري صورت ميگيرد.
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4ـ .4برنامه کشوري ايران و برنامه توسعه ملل متحد (۳۶1۰ـ)۳۶1۳

دولت جمهوري اسالمي ايران و برنامه توسعه سازمان ملل متحد توافق متقابل
خود را نسبت به تعهد درخصوص محتواي سند برنامه كشوري برنامه توسعه ملل
متحد (1318ـ 1)1311و مسئوليتهاي خود در اجراي برنامه كشوري اعالم
كردند .دو طرف بر پيشبرد توافق متقابل و همكاري خود براي تحقق اولويتهاي
توسعه برنامه پنجم توسعه ملي و اهداف توسعه هزاره تأكيد كردند .درزمينه
اجراي ملي پروژههاي برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي
ايران ،دولت براي مديريت و به سرانجام رساندن برنامه در رسيدن به
خروجيهاي پروژه مسئول است.
سهم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در زمينههاي محيط زيست ،حمايت
از عملياتي كردن برنامههاي مبارزه جهاني عليه ايدز ،سل و ماالريا 1و مديريت
خطر باليا در اولويتهاي ايران قرار دارد .برنامه توسعه سازمان ملل متحد
بهعنوان يک تسهيلگر درزمينه انتقال دانش و تجربه در ميان كشورهاي جنوب
و همكاري ميان جنوب ـ جنوب 3عمل ميكند .برنامه كشوري (1311ـ)1318
توسط دولت جمهوري اسالمي ايران و براساس برنامه پنجساله توسعه تهيه شده
و با برنامه منطقهاي چارچوب كمکهاي توسعهاي سازمان ملل متحد براي
سالهاي (1311ـ )1318مطابقت و با اولويتهاي كليدي برنامه استراتژيک
برنامه توسعه سازمان ملل متحد نيز همخواني دارد .برنامه كشور در سالهاي
(1311ـ )1318بر چهار حوزه اصلي تمركز دارد :كاهش فقر ،بهداشت ،محيط
زيست و مديريت بحران بالياي طبيعي .برنامه توسعه سازمان ملل متحد بهعنوان
شبكه جهاني توسعه ،با استفاده از دانش و از طريق شبكهاي از دفاتر خود در
كشورهاي مختلف ،با استفاده از روش جنوب ـ جنوب به همكاري با اين كشورها
)1. Country Program Action Plan (CPAP
2. GFATM
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 . 3همكاري جنوب ـ جنوب عنصرمهمي از همكاريهاي بينالمللي براي توسعه است كه موقعيت رشد
براي كشورهاي در حال توسعه را در پيگيري هاي فردي و جمعي آنها از تداوم رشد اقتصادي و توسعه
پايدار ارائه ميكند .ه مكاري جنوب ـ جنوب اشكال مختلف و رو به تحول را از جمله تبادل دانش و
تجربه ،آموزش ،انتقال تكنولوژي ،همكاريهاي مالي و اقتصادي و انواع مشاركت بهخود ميگيرد .اين
همكاري داراي رويكردي با شركاي متعدد شامل همكاري ميان سازمانهاي غيردولتي ،بخش خصوصي،
بخشهاي مردمنهاد ،دانشگاهها و  ...است.

Action Plan Between the Government of the Islamic Republic of Iran
).and the United Nations Development Program 2012, 2016: 5-8

5ـ .4تعهدات برنامه توسعه سازمان ملل متحد

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در برنامه كشوري سال 1318ـ 1311خود
تضمين ميكند كه  3/385ميليون دالر از منابع برنامه توسعه ملل متحد بهطور
منظم بهعنوان بودجه پايه براي طرح و برنامه كشوري برنامه توسعه ملل متحد
در ايران تأمين شود .عالوهبر وجوه تسهيالت زيستمحيطي جهاني ،برنامه توسعه
ملل متحد همراه با دولت ،تمام تالش خود را در جهت اجرايي شدن برنامه
كشوري بهكار خواهد گرفت .منابع مكمل ،حداقل  75/135ميليون دالر از منابع
ديگر ،براي حمايت از شركاي دوجانبه ،چندجانبه و ملي پيشبيني شده است.
برنامه توسعه ملل متحد بايد ميان نتايج بهدست آمده توسط چارچوب كمکهاي
توسعهاي سازمان ملل متحد و گزارشهاي برنامه كشوري ،هماهنگي ايجاد كند.
از طريق بررسيهاي ساالنه و گزارش پيشرفت دوره ،بر مسئوليت ميان برنامه
توسعه سازمان ملل متحد ،دولت و همكاران اجرايي تأكيد خواهد شد.
به درخواست دولت ،برنامه توسعه سازمان ملل متحد اين خدمات پشتيباني
را براي فعاليت ها در برنامه كشوري (1318ـ )1311ارائـه مـيدهـد :شناسـايي و
استخدام پرسنل پروژه و برنامه ،تدارک كاال و خدمات مطابق بـا مقـررات برنامـه
توسعه ملل متحد ،قوانين ،سياستها و رويهها ،شناسايي و تسـهيل فعاليـتهـاي
آموزشي ،از جمله كمک هزينه هاي تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي ،دسترسي به
مديريت سيستم هاي اطالعاتي جهاني ،شبكه اي از دفـاتر كشـوري برنامـه توسـعه
سازمان مللمتحد و سيستمهاي اطالعـاتي تخصصـي ،از جملـه فهرسـت اسـامي
مشاوران و ارائهدهنـدگان خـدمات ،دسترسـي بـه پشـتيباني ارائـه شـده توسـط
شبكه اي از آژانس هاي تخصصـي سـازمان ملـل متحـد ،صـندوق هـا و برنامـه هـا

نقش برنامه توسعه ملل متحد در پايداري محيط زيست سالم در قوانين برنامههاي توسعهاي ايران

ميپردازد .هدف اصلي بهبود ظرفيتهاي ملي و منطقهاي در جهت كمک به
نهادينه كردن سياستهاي اجتماعي و اقتصادي در سطح كالن و برنامههايي براي
ترويج رشد اقتصادي فراگير ،توسعه انساني پايدار ،رفاه اجتماعي و اقتصادي و
پيشگيري از فقر و دستيابي به اهداف توسعه هزاره است (Country Program
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 .5زمينههاي فعاليت برنامه توسعه ملل متحد در پايداري محيط زيست
در ايران
بخشي از برنامههاي زيستمحيطي دفتر توسعه ملل متحد به «برنامه اعتبارات
خرد تسهيالت جهاني محيط زيست» اختصاص دارد كه از فعاليتهاي مربوط به
حفاظت از محيط زيست با تكيه بر مشاركت گروههاي محلي از طريق اعطاي
وامهاي كوچک حمايت ميكند .اين سازمان همچنين همكاري نزديكي با دولت
درزمينه تقويت توان و ظرفيت ملي در پيشگيري و مديريت باليا و سوانح طبيعي
نظير سيل و كاهش آثار مخرب آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور دارد
(سازمان ملل متحد در ايران .)5 :1350 ،برنامه توسعه ملل متحد در برنامه
كشوري (1318ـ )1311در چارچوب كمکهاي توسعه ملل متحد و برنامه
توسعه كشوري در ايران درخصوص محيط زيست با تصويب و تنظيم پروژهها و
طرحها اهدافي مانند افزايش ظرفيتهاي ملي ،محلي براي استفاده پايدار از
محيط زيست ،حف اطت از منابع طبيعي و تنوع زيستي ،استفاده مؤثر از دانش و
ابزار كنترل و پيشگيري از آلودگي محيط زيست در حال حاضر و در حال
پيدايش ،كاهش تغييرات آب و هوايي دنبال ميكند (Country Program
Action Plan Between the Government of the Islamic Republic of Iran
).and the United Nations Development Program 2012, 2016: 33-34
1
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برنامه توسعه ملل متحد با استفاده از برنامه وامهاي كوچک بالعوض
تسهيالت محيط زيست جهاني ،اعتبارات بالعوضي را براي حفاظت از محيط
زيست از طريق مشاركت مردمي ارائه كرده است .برنامه اعتبارات كوچک بالعوض
در سالهاي (1353ـ 1/48 ،)1353ميليون دالر بود ( 1/34ميليون دالر تسهيالت
بالعوض و  1/41ميليون دالر اعتبار مشترک) .تعداد كل تسهيالت و تعداد
تسهيالت پيشبيني شده بهترتيب برابر با  37و  0بوده است .اين تسهيالت براي
انجام پروژههايي در نواحي درياي خزر ،زاگرس و خليج فارس مورد استفاده
قرارگرفتهاند .برخي از تسهيالت نيز براي ظرفيتسازي ،كاهش آلودگي هوا در
شهرهاي بزرگ و همچنين براي پروژههاي مربوط به برنامههاي اصلي برنامه توسعه
ملل متحد هزينه شدهاند .تسهيالت بالعوض در  37مورد براي نواحي مختلف و

1. SG-P

5ـ .1الگوي زيستبومي برنامه توسعه ملل متحد رويكردي مبتنيبر مشارکت

رويكرد زيستبومي يک راهبرد براي مديريت يكپارچه منابع آب ،زمين و
معيشت است كه حفاظت و استفاده پايدار را به شيوههاي متعادل گسترش
ميدهد .مديريت زيستبومي رويكرد حفاظتي پيشرفتهاي است كه در آن
حفاظت از محيط زيست با به رسميت شناختن بهرهبرداريهاي معقول اقتصادي
و در نظر گرفتن نقش انسان بهويژه جوامع محلي بهعنوان بخشي از زيستبوم
انجام ميشود .در اين رويكرد بسترمناسب براي مشاركت ذينفعان در مديريت و
حفاظت تاالبها فراهم ميشود .طرح حفاظت از تاالبهاي ايران در قالب
همكاري برنامه توسعه ملل متحد ،صندوق تسهيالت محيط زيست 1و دولت
جمهوري اسالمي ايران تالش كرده است تا رويكرد زيستبومي را بهعنوان مباني
استقرار يک شيوه مديريت جديد و جامعنگر براي تاالبهاي كشور معرفيكند.
براي اين منظور پس از ارائه آموزش و ظرفيتسازيهاي الزم ،اين رويكرد را
در سه سايت منتخب ،تاالب شادگان ،تاالب پريشان و درياچه اروميه اجرا كرد و
نتايج و تجربيات بهدست آمده را در توسعه و پيشنهاد يک سيستم مديريتي براي
تاالبها و با توجه به ظرفيت واقعي كشور بهكار برد .رويكرد مديريت زيستبومي
بهع نوان يک تجربه موفق از رويكردهاي جديد مديريت محيط زيست بهصورت
گسترده در دنيا مطرح شده است .بديهي است رويكرد حفظ محيط زيست صرفاً
وظيفه سازماني مستقل نيست ،بلكه حفاظت عملياتي است كه طي يک فرايند
مشاركتي و با مركزيت يک سازمان متولي و همكاري ساير سازمانهاي ذيربط و
با حضور و ايفاي نقش مردم ،بهويژه جوامع محلي ،محقق ميشود (سياح مفضلي،
.)1-4 :1301
با توجه به جديد بودن اين رويكرد ،سازوكارهاي مالي براي بسط اين
سيستم مديريتي به ساير تاالبها و نهادينه شدن آن در سايتهاي منتخب
1. GEF

نقش برنامه توسعه ملل متحد در پايداري محيط زيست سالم در قوانين برنامههاي توسعهاي ايران

بهمنظور حفاظت از محيط زيست از طريق مشاركت مردمي اعطا شده است.
پروژههاي اخير تقويت روشهاي بومي حفاظت از محيط زيست را نيز دنبال
ميكنند يكي از اين اقدامات پروژه آزمايشي احياي منابع زير دريا در منطقه
ساروخ خليج فارس جزيره قشم است (ماهاندورا و عربمازار.)118 :1354 ،
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طرح ،امري ضروري بهنظر ميرسد (سياح مفضلي .)10 :1301،پروژه حفاظت از
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تنوع زيستي در زاگرس مرکزي توسط برنامه توسعه ملل متحد يكي از اين
طرحهاست .هدف اين پروژه حفاظت از تنوع زيستي در چشمانداز زاگرس
مركزي است .پروژه پيشنهادي بر سه استراتژي بنياد شده است يعني:
1ـ ارتقا آگاهي و مشاركت عمومي؛
1ـ استفاده پايدار از منابع تنوع زيستي؛
3ـ تلفيق حفاظت از تنوع زيستي در فرايند توسعه (سند پروژه حفاظت از
تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي7 :1301 ،ـ.)1
پروژه در قالب اهداف كلي دولت تداوم دارد ،كه بر توسعه اقتصادي،
اجتماعي در كوهستان زاگرس تأكيد داشته و به صورتي دوجانبه از حفاظت تنوع
زيستي و احياي آن حمايت ميكند (سند پروژه حفاظت از تنوع زيستي در
سيماي حفاظتي زاگرس مركزي85 :1301 ،ـ .)34يكي از تجربيات كليدي
برنامه توسعه ملل متحد در ايران نياز به تركيب عملكرد در سه سطح است كه
البته اين مهم درگرو موفقيت تحوالتي است كه بايد در سطوح روستايي ،استاني
و ملي انجام پذيرد .ازاينرو فعاليتهاي برنامه توسعه ملل متحد در ايران اخيراً
برمبناي رويكرد منطقهاي اتخاذ شدهاند .در اين رويكرد ،مشاهده ميشود در
حوزههاي تحقيقاتي طرحها ،طرحريزها برمبناي مشاركت همگاني و بهبود
شرايط با توجه به كاهش فقر در سطح محلي انجام گرفته است .نظارتها در
سطح ملي اطمينان ميدهند كه فعاليتها از پشتيباني دولتي برخوردار است و
اين امر به معناي امكان زياد در تغييرات قانوني و اعمال سياستهاي الزم است
(همان .)80 :با موافقت برنامه توسعه ملل متحد و تسهيالت جهاني محيط
زيست ،پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي تا سال  1314تمديد شد
(تمديد پروژه حفاظت از تنوع زيستي زاگرس مركزي تا سال  .)1314پروژه
بينالمللي مناريد طرح مشترک ديگري بين ايران و برنامه توسعه ملل متحد
است كه با حمايت مالي صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست در حال
اجراست .به منظور تمرين الگوي مديريت جامع در شرايط اكولوژيكي و اقتصادي
ـ اجتماعي مختلف ،عالوهبر حوزه آبخيز حبله رود (در استانهاي تهران و
سمنان) ،عرصههاي كاري پروژه مناريد عبارتاند از :حوزه آبخيز زرين در
شهرستان كرمانشاه ،شهرستان بهاباد در استان يزد ،منطقه هامون در شهرستان
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زابل .هركدام از اين عرصههاي كاري داراي ويژگيهاي خاص و پتانسيلهاي
مختلفي براي توسعه اند كه با نظر مردمِ محلي و توجه به دانش بومي و همچنين
كارشناسان محلي ،راهكارهاي مناسب براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
آن عرصهه ا و بهبود معيشت جوامع محلي شناسايي و اجرا خواهد شد (خبرنامه
پروژه ملي مناريد.)11-11 :1301 ،
طرح حفاظت از تاالبهاي ايران طرح مشترک ديگري از برنامه توسعه ملل
متحد با ايران است كه برنامه در اين پروژه تالش كرده تا از نخستين گامهاي
طرح ،همه ذينفعان كليدي را در سطوح ملي ،استاني و محلي مورد شناسايي
قرار داده و بستر مناسبي براي مشاركت ايشان در تمام مراحل از مطالعات اوليه
گرفته تا برنامهريزي ،اجرا و پايش فراهم سازد .در مناسبترين شكل رويكرد
مشاركتي ،كار توسط مردم صورت ميپذيرد ،به اين مفهوم كه تحليل و عمل در
محل صورت ميگيرد ،فرايند حاوي گفتوگوي همهسويه و برنامهريزي مشترک
است و كارشناسان بيشتر نقش تسهيلگري فرايند را ايفا ميكنند .حركت
بهسمت هرچه مشاركتيتر شدن فرايندها ،نيازمند رعايت سه اصل ،شفافيت،
تصميمگيري مشاركتي و پاسخگويي است.
در اين زمينه ،شفافيت بهمعنـاي آگـاهسـازي ذينفعـان نسـبت بـه مسـائل
مديريت تاالب و فعاليتهـايي كـه بـر آن اثرگـذار اسـت در نظـر گرفتـه شـده و
تصميم گيري مشاركتي بر دخالت دادن ذي نفعان در تصميم گيري ها با توجـه بـه
فعاليت هاي مذكور تمركز دارد .همچنين پاسخ گويي به معنـاي تعيـين و اجـراي
راهكارهايي براي به حداقل رساندن آثار نامطلوب فعاليتها در نظـر گرفتـه شـده
است .حركت كردن در جهت درست طيف مشاركت و دخيل كردن كامـل مـردم
در فرايند مديريت تاالب ها مستلزم صرف توجه و منابع الزم به اين موضوع است.
نمونههاي اجرايي عبـارتانـد از :برگـزاري كارگـاههـاي مشـاركتي بـراي تـدوين
برنامه هاي مديريت و ضمائم مرتبط با آنها (كارگاه پهنه بندي ،كارگاه هاي تـدوين
برنامه مديريت و نظـاير آن) ،برگـزاري جشـنواره هـا و مراسـم محلـي متعـدد بـا
محوريت جوامع محلي (جشنواره پريشان و همايش حمايـت از درياچـه اروميـه)،
اقدامات مشاركتي و بـين بخشـي بـراي اجـراي برنامـه هـاي مـديريتي (احـداث
حوضچه مصنوعي در بخشي از تاالب پريشـان ،مـديريت و پـايش گونـه شـنگ و
نظاير آن) ،حمايت از برنامهريزي و اجراي فعاليت هـاي مـرتبط بـا تـاالب توسـط
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جوامع محلي (برگزاري مراسم روز جهاني تـاالب و توسـعه كشـاورزي پايـدار در
حاشيه تـاالبهـا توسـط جوامـع محلـي) (سـياح مفضـلي113 :1301 ،ــ.)111
اقدامات اجرايي مختلفي نيـز درزمينـه مـديريت و حفاظـت از تنـوع زيسـتي در
سايتهاي منتخب طرح ،براساس برنامه مديريت جامع تاالب انجام شده است.
طرح مديريت جامع تاالب پريشان و درياچه اروميه طرح مشترک ديگري
است .اين طرح با مشاركت سازمان محيط زيست بهعنوان مرجع ملي و برنامه
توسعه ملل متحد و تسهيالت محيط زيست جهاني تعريف و عملياتي شده است.
هدف از پروژه حفاظت تاالبهاي ايران ،ارائه راهكارهاي اجرايي در چارچوب
ايجاد يک نظام مديريتي تلفيقي مبتنيبر مديريت اكوسيستمي حوضه آبخيز
براي تهديدات عمدهاي است كه متوجه تنوع زيستي اين منطقه حفاظت شده
تاالبي است .اتخاذ اين رويكرد از آن جهت ضروري است كه توسعه سريع
فعاليتهاي مختلف در منطقه ،منابع آب و ويژگيهاي اكولوژيكي درياچه را
تحت تأثير قرار داده است و اين در حالي است كه ساختار كنوني و رويكردهاي
سنتي موجود براي مديريت تاالب نميتواند بهطور مطلوب نيازهاي مردم محلي
و نيز فعاليتهاي مخربيكه در پيرامون منطقه تاالب در جريان است را مورد
توجه قرار داده و كنترل و اداره كند.
هدف از طرح مديريتي تعريف و تدارک يک چشمانداز بلندمدت و مشترک
براي مديريت پايدار تاالب و ارزشها و مزاياي متعدد اكوسيستم آن است .اين
طرح به ويژه بر مشاركت افراد محلي و ترغيب آنها به استفاده خردمندانه از منابع
تاالب ،افزايش مشاركتهاي بين بخشي بهمنظور دستيابي به اهداف مشترک
مورد نظر و ارتقا آگاهيها نسبت به اهميت تاالب پريشان تأكيدي ويژه دارد
(طرح مديريت جامع تاالب پريشان.)5 :1350 ،
طرح حفاظت از تاالبهاي ايران با همكاري مشترک بين سازمان محيط
زيست بهعنوان دستگاه اجرايي ملي (به نمايندگي از دستگاههاي دولتي
ذيربط) ،صندوق تسهيالت محيط زيست جهاني و دفتر برنامه توسعه ملل متحد
فعاليت خود را با هدف معرفي سازوکار مناسب حذف يا کاهش تهديدات و
پايداري اکوسيستمهاي تاالبي از سال  1338ميالدي براي يک دوره هفتساله
آغاز كرده است .مطابق با اهداف پيشبيني شده در سند پروژه اين طرح موظف
به انجام مطالعات پايه ،ايجاد ظرفيتهاي فردي ،سيستمي و سازماني ،تدوين
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برنامه مديريت و اجراي آن براي سايتهاي پايلوت شامل درياچه اروميه ،تاالب
پريشان و تاالب شادگان و در نهايت بسط تجارب بهدست آمده در سطح كشور و
بهرهگيري از آن براي تدوين استراتژي و قوانين حفاظت از تاالبهاي كشور است.
بهرغم ويژگيهاي اين اكوسيستمهاي منحصربه فرد ،اهميت تاالبها در
اقتصاد و كيفيت زندگي مردم مورد توجه كافي قرار نگرفته است و تاالبهاي
ايران در حال تخريب بوده كه اين آسيبها منجر به از دست رفتن پرشتاب تنوع
زيستي با اهميت جهاني و نيز كاهش فرصت جوامع محلي و جامعه ايراني براي
امرار معاش پايدار و حفظ منابع براي نسلهاي آينده شده است .مهمترين داليل
چنين تخريبي عبارتاند از :تغييرات بيالن آبي ،شامل تأثيرات تغيير آب و هوا،
تغيير كاربري زيستگاههاي تاالبي بهويژه براي كشاورزي و زيرساختها ،آلودگي،
تخريب حوضه آبريز ،بهرهبرداري ناپايدار (شكار ،ماهيگيري ،چراي دام و  )...و
گونههاي مهاجم غيربومي .بودجه اين طرح شامل منابع ملي و منابع بينالمللي
كه توسط صندوق جهاني محيط زيست فراهم شده تشكيل ميشود.
بهمنظور تأمين و نظارت و راهبري بودجه بينالمللي طرح ،دفتر برنامه
توسعه ملل متحد بهعنوان نماينده صندوق تسهيالت جهاني مسئول كمک به
اجرا ،نظارت بر عملكرد و توزيع بودجه است .البته عالوهبر منابع پيشبيني شده
اصلي مطابق سند طرح ،بهرهمندي و تأمين منابع جديد از طريق مشاركتكنندگان
مالي جديد نيز مهياست كه در فاز مطالعات اوليه طرح در مرحله دوم ،كشور
هلند از طريق پروژه مشترک با وزارت جهاد كشاورزي مشاركت اندكي در اين
طرح داشته است .همچنين با توجه به ايجاد و تشديد شرايط خشکسالي در
كشور و آثار بالقوه اين شرايط بر تاالبهاي زير پوشش اين طرح در نظر گرفته
نشده است ،پس از هماهنگي و رايزني با وزارت امور خارجه و كسب موافقت دفتر
برنامه توسعه ملل متحد يک محور جديد با بودجه  133333دالر از محل منابع
دفتر توسعه ملل متحد 1براي يک دوره دوساله از اواخر سال  1335به اين طرح
اضافه شد.
درزمينه عملكرد مالي طرح با توجه به فعاليتهاي صورت پذيرفته سال
 ،1338منابع مالي تخصيصيافته طرح معادل  1418333333ريال از منابع ملي
و  3738083333ريال از منابع برنامه توسعه ملل متحد و صندوق تسهيالت
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جهاني محيط زيست بوده است (گزارش عملكرد فيزيكي طرح حفاظت از
تاالبهاي ايران .)8 :1358 ،شايان ذكر است كه براساس رويكرد اين طرح و
اصول مديريت زيستبومي ،برنامههاي تدويني در اين طرح كامالً فرابخشي و
بهصورت مشاركتي تهيه شده و همه ذينفعان دولتي و غيردولتي بهويژه جامعه
محلي و سازمانهاي غيردولتي در تدوين و تكميل برنامهها مشاركت كامل داشتهاند.
طرح حفاظت از تاالبهاي ايران در چارچوبهاي اجرايي پروژههاي
بينالمللي جزء پروژههايي است كه دستگاه مجري ملي دارد؛ 1طبقهبندي شده و
سازمان محيط زيست بهعنوان دستگاه اصلي مسئول اجراي اين پروژه است
(طرح مديريت جامع تاالب پريشان8 :1350 ،ـ .)8عمده نتايج بهدست آمده در
سال  1311در جدول ذيل قابل مشاهده است (گزارش پيشرفت ساالنه در سال
كاري .)1-1 :1311
ارزيابي اجراي برنامه مديريت درياچه

ارزيابي اجراي برنامه مديريت

پريشان

درياچه اروميه

اجرانشده%3,38 :

اجرانشده%43,3 :

برنامهريزيشده%13,4 :

برنامهريزيشده%13,5 :

در حال اجرا%31,5 :

در حال اجرا%13,4 :

اجراشده%15,8 :

اجراشده%18,5 :

منبع :گزارش پيشرفت ساالنه طرح در سال كاري .1-1 :1311
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اهداف مديريتي درياچه اروميه بايد براي درازمدت تدوين شوند ،اما اين را
نيز بايد در نظر داشت كه تغيير ،اجتنابناپذير است و بهويژه بايد به تغييرات
اقليمي توجه كرد .در تعريف اين اهداف ،مردم بايد در مركز توجه قرار گيرند
(برنامه مديريت جامع درياچه اروميه .)18 :1355 ،بحران كنوني درياچه اروميه
حاصل برايند شرايط و فعاليتها در كل حوضه آبريز است و به همين دليل هر
اقدامي بايد بهطور يكپارچه و هماهنگ در استانهاي واقع در سطح حوضه اعمال
شود .تدوين يک دستورالعمل اجرايي فوري حوضهاي براي اختصاص درصدي از
آب سدهاي موجود در حوضه ،بهعنوان مثال  13درصد به درياچه ،باعنوان
1. NEX
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جريان زيستمحيطي ،تا زماني كه شرايط درياچه تثبيت شده و بهبود يابد،
تعيين سقف توسعه منابع آب و اراضي كشاورزي با توجه به قابليتهاي منابع آب
حوضه و در نظر گرفتن لزوم حفظ بقا و پايداري درياچه اروميه و تخصيص منابع
مالي با اولويت تدوين و اجراي برنامههاي عملياتي ارتقا بهرهوري آب در حوضه
آبريز (برنامه مديريت جامع درياچه اروميه.)43-41 :1355 ،
همانطوركه در ابتداي مباحث ذكر شد ،براي احيا و حافظت از تاالبهاي
ايران ،بايد فرايند تصميمگيري از حالت بخشي به فرابخشي تحول يابد و
بهصورت يكپارچه و مشاركتي صورت گيرد .چنين تحولي ايجاب ميكند فرايند
مشاركتي در همه عرصهها ،از انتخاب گزينهها ،برنامهريزي ،اجرا و پايش ،به
شكلي بارز نمود يافته و جاري شود .اما درعمل گذار از مرحلههاي نخستين
فرايند مديريت مشاركت (يعني فراخواندن به مشاركت) به مرحلههاي بعدي
(يعني اِعمال مشاركت در تصميمگيري ،برنامهريزي ،اجرا و پايش) مستلزم صرف
زمان و نيز تغيير در نگرش نسبت به ضرورت مشاركتي كار كردن است ،در غير
اين صورت اينگونه فعاليتها به مشورتجويي محدود ميشود .ايجاد بستر
مناسب براي مشاركت جوامع محلي و دخيل كردن ايشان در فرايند مديريت
تاالب صرفاً با دعوت از ايشان به نشستهاي مديريتي و مشورتي فراهم نخواهد
شد .ايجاد زمينه مناسب براي حضور مؤثر نمايندگان جوامع محلي و
توانمندسازي اين نمايندگان براي پذيرفتن و ايفاي نقش تعيين شده براي ايشان
به شكل مطلوب كمک مؤثري به موفقيت مديريت مشاركتي تاالب ميكند
(سياح مفضلي .)114 :1301 ،پروژه بعدي برنامههاي برنامه توسعه ملل متحد
درزمينه محيط زيست كمک به كاهش كربن و بيابانزدايي است.
5ـ .۳طرح ترسيب کربن (بيابانزدايي)

امروزه گرم شدن زمين بر اثر انتشار وسيع گازهاي گلخانههاي و تغييرات آب و
هوايي حاصل از آن جزء مهمترين موضوعات علمي و مخاطرات زيستمحيطي
جامعه جهاني شده است .در ميان گازهاي گلخانهاي انتشار دياكسيدكربن
وسيعتر است .ساالنه  3/3ميليارد تن دياكسيد كربن وارد اتمسفر ميشود ،كه
درصورت عدم كنترل در سال  1133به  183درصد بيش از حد فعلي خواهد
رسيد .روند رو به رشد آن در اتمسفر موجب گرم شدن كره زمين طي 33سال
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اخير بين  3/3تا  3/8درجه سانتيگراد و تأثيرات زيستمحيطي آن از جمله
تغييرات آب و هوايي شامل سيل و خشکسالي ،ذوب شدن يخچالها ،افزايش
آلودگي ،افزايش بيماريها ،مرگومير زودرس و  ...بوده است .پروژه ترسيب كربن
دشت حسينآباد غيناب سربيشه پروژه مشاركتي بينالمللي ترسيب كربن كار
مشترک دولت ايران ،برنامه توسعه ملل متحد و تسهيالت زيستمحيطي جهاني
است (فال سليمان و چكشي3 :1350 ،ـ.)1
اين پروژه با هدف جهاني ارائه مدل ترسيب كربن در مناطق خشک و
نيمه خشک ،هدف ملي احياي مناطق تخريب يافته منطقه دشت حسينآباد
غيناب با مساحت  144هزار هكتار با مشاركت گروههاي توسعه روستايي و هدف
منطقهاي بهبود شاخص توسعه انساني مردم منطقه و توانمندسازي گروههاي
توسعه اجرا شده است .ازاينرو بر بسيج و توانمندسازي جامعه محلي بهعنوان
ابزار اساسي براي مديريت مراتع و فعاليتهاي اقتصادي تكيه دارد .از مهمترين
دستاوردهاي پروژه بسيج جوامع محلي ،تشكيل  30گروه توسعه روستايي در 18
روستا ،ايجاد مشاغل جديد بهعنوان جايگزين غيروابسته به بهرهبرداري از زمين،
احياي بيش از  13هزار هكتار از مراتع تخريب شده منطقه ،بهبود شاخص توسعه
انساني ،بهبود وضعيت فرسايش بادي ،رسيدن به رقم  1433كيلوگرم ترسيب
كربن در هكتار در سال  1355بهرغم وجود خشکساليهاي شديد در منطقه
(ياري و فخر.)1 :1301 ،
مرحله اول اين پروژه در سال  ،1335مرحله دوم آن تا سال  1311ادامه
داشته است .بهطوركلي اهداف عمده اين پروژه در سه سطح جهاني با هدف
سنجش ميزان جذب كربن اتمسفري حاصل از فتوسنتز از طريق احياي مناطق
بياباني شده و در نهايت كاهش غلظت اين گاز در مقياس جهاني ـ ملي بهمنظور
افزايش بهرهوري اراضي مناطق خشک و بيابانزدايي به طريق احياي مراتع
تخريب يافته و دستيابي به روشي براي مديريت مشاركتي منابع و سطح محلي
مشاركت مردم در احياي اراضي ،بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي جوامع
محلي و كاهش فقر و بهبود شاخص توسعه انساني طراحي شده است .مشاركت
مردمي پايه محوري پروژه ترسيب كربن است (ياري و فخر .)4-7 :1301 ،مردان
و زنان روستايي با فراگيري دورههاي آموزشي در مراحل مختلف بذرگيري ،ايجاد
نهالستان ،كاشت و آبياري درختان در عرصه احياي مراتع مشاركت فعال داشتند.

1. VDG

نقش برنامه توسعه ملل متحد در پايداري محيط زيست سالم در قوانين برنامههاي توسعهاي ايران

همگام با اين مسئله ،پروژه ،همكاريهاي مختلفي را با كمک مردم منطقه بنياد
نهاد .بنابراين هدف ديگر پروژه بهبود شرايط برابري جنسيتي است ،تا بتوان از
عاليق ،نيازها و اولويتهاي زنان و مردان در همه سطوح اجراي برنامه بهره
گرفت .در اين خصوص در كنار ساير روشهاي مشاركتي معمول ،اصليترين
روشي كه بهعنوان يک سازوكار علمي ،عملي ،موفق و همگام با ساختار اجتماعي
منطقه بهمنظور ظرفيت سازي و بسيج محلي مورد استفاده قرار گرفته است،
تشكيل گروههاي توسعه روستايي 1و صندوقهاي اعتباري خرد با هدف افزايش
مشاركت روستاييان در فعاليت هاي اجرايي و مالي پروژه است (فال سليمان و
چكشي.)5 :1350 ،
بهعبارتديگر ،پروژه ترسيبكربن به دنبال توسعه جامعه از طريق خودياري
و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي ساكنان محلي و دامداران و به دنبال آن
احياي مراتع تخريب يافته و اعمال مديريت پايدار و بهكارگيري شيوههاي امرار
معاش پايدار از طريق تمركززدايي تصميمگيريها و كنترل سرمايههاي مادي و
طبيعي توسط خود مردم است (حسننژاد ،كهنسال و قرباني.)318 :1350 ،
مردان و زنان در قالب اين گروههاي توسعه آموزشهاي الزم و مرتبط اعم از
برنامههاي بهداشت محيط ،تنظيم خانواده ،آموزشهاي متنوع شغلي كه منجر به
افزايش بهرهوري ميشود را فراگرفتند .براي مصارف خانگي جامعه محلي منابع
جايگزين انرژي بهكار گرفته شد تا نياز به بوتهكني از مراتع براي تأمين سوخت و
مصارف ديگر كاهش يابد .پساندازهاي كوچک مردم فقير روستايي در
صندوقهاي خرد اعتباري با كمکهاي وامهاي خرد مالي ازسوي پروژه زمينه
اشتغالهاي جنبي متفاوت را فراهم آورد تا بهتدريج مشاغل جايگزين تدارک
ديده شود.
در پروژه مشاركتي ترسيب كربن به مسئله فقرزدايي با هدف قرار دادن
افراد كمدرآمد و فقير و همچنين نقش زنان و توانمندسازي آنها براي مداخله در
امر تصميمگيري و ايفاي عملكردهاي جديد اقتصادي و اجتماعي تأكيد جدي
شده است .بهطوريكه فعاليتهاي توليدي ازسوي اين گروه گسترش قابل
توجهي يافت و بازديدهاي متنوعي از كارگاه توليدي روستايي در سطح كشور
براي آنان مهيا شد تا با توجه به عالقهمنديشان ،آموزشهاي رسمي را دريافت و
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سپس كار جديدي آغاز كنند و خود بهعنوان كارآفرين در منطقه به فعاليت
بپردازد (فال سليمان و چكشي .)0 :1350 ،با توجه به اهداف اقتصادي و
اجتماعي مورد نظر در اجراي پروژه ترسيب كربن در منطقه فوقالذكر نتيجه
مانيتورينگ 1براساس شاخصهاي مورد بررسي نشان ميدهد كه بهطوركلي اين
شاخصها روند مثبت و قابل قبولي داشتهاند كه به اين شرح بيان ميشود:
رشد و بهبـود شـاخ

هـاي اجتمـاعي :نـرخ رشـد جمعيـت طـي سـنوات

مانيتورينگ و پايش پروژه كاهش قابل توجهي داشـته و ميـزان جمعيـت شـاغل
نسبت به جمعيت فعال منطقه روند افزايشي داشته است .مطالعـه شـاخصهـاي
جمعيت فعال ،جمعيـت شـاغل ،نـرخ سـرباري و نـرخ وابسـتگي تغييـرات قابـل
مالحظه اي را در سه دوره نشان مـي دهـد .ايـن تغييـرات در جـدول ذيـل قابـل
مشاهده است.
بررسي تحوالت شاخصهاي اجتماعي آباديهاي تحت پوشش پروژه ترسيب كربن
شاخ
سال

جمعيت جمعيت
کل

کل

(خانوار) (نفر)

نرخ
رشد جمعيت جمعيت نرخ
جمعيت فعال

نرخ

شاغل سرباري وابستگي

(درصد)

نرخ

نرخ

اشتغال بيكاري
(درصد) (درصد)

قبل از
شروع پروژه 385
()1351

1783

ـ

081

311

4/0

3/51

33/4

18/0

1358

411

1138

4/8

1107

434

4/5

3/78

38/1

18/8

1358

488

1170

3/8

1147

873

3/5

3/74

48/7

18/1

1357

480

1138

1/1

1150

818

3/8

3/71

47/7

14/0

منبع :مطالعات پايش و مانيتورينگ پروژه ترسيب كربن 1357 ،1358 ،1358 ،تشكيل نهادهاي
اجتماعي.
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گروههاي توسعه روستايي و صندوقهاي خرد اعتباري :يكي از فعاليتهاي
مشاركتي مهم كه با بسيج و توانمندسازي جامعه محلي صورت گرفته حمايت از
 . 1اصطالح پايش يا مانيتورينگ به نوعي از اطالعات حاصل از فعاليت پروژهها اطالق ميشود كه به دنبال
ميزان تحقق اهداف پيشبيني شده است.

نقش برنامه توسعه ملل متحد در پايداري محيط زيست سالم در قوانين برنامههاي توسعهاي ايران

گروههاي اجتماعي بههم پيوسته در روستاها و صندوقهاي خرد اعتباري (كه
حاصل پسانداز درونگروهي اعضاست) بوده كه اين مسئله از ابعاد اجتماعي،
انساني ،مالي و محيطي حائز اهميت است .جلب مشاركت زنان از نكات بارز اين
حركت محسوب ميشود كه در گروههاي توسعه تشكيل شدهاند و با ايجاد
صندوقهاي اعتباري خاص خود يا مختلط با مردان نقش مهمي را جهت همياري
در فعاليتهاي مستقيم و يا غيرمستقيم با احيا منابع طبيعي به عهده گرفتهاند.
اولويت اين صندوق با اقشار كمدرآمد و زنان روستايي براي رونق فعاليتهاي
اشتغالزا بوده است.
تعداد كل وامهاي توليدي (مانند زنبورداري ،بافندگي ،قاليبافي ،نهالكاري)... ،
ازسوي پروژه و صندوقهايخرد اعتباري 173 ،مورد است .ازاينرو رشد وامهاي
توليدي روند مطلوبي داشته است .از مجموع  173مورد واگذاري وام توليدي33 ،
درصد به اقشار فقيرتر وكمدرآمد اختصاص يافته است .بيشک تشكيل گروههاي
توسعه روستايي از مهمترين دستاوردهاي پروژه بهشمار ميآيد ،چراكه اين
سرمايه اجتماعي مهم چنانچه بهتدريج اهميت تالشهاي جمعي را دريابد پايدار
خواهد ماند و نقش مهمي را در آينده ايفا خواهد كرد .اين روند تحوالت
گروههاي توسعه در جدول ذيل مشاهده ميشود .پروژه ترسيب كربن با تشويق مردم
و واگذاري تسهيالت خاصي اقدام به جايگزيني سوختهاي پاک مانند
انرژيخورشيدي وگاز به جاي استفاده از مراتع و سوختهاي فسيلي آلوده زا نموده
است .ميزان مصرف گاز افزايش يافته است (فال سليمان و چكشي18 :1350 ،ـ.)18
محاسبه شاخص توسعه انساني و پارامترهاي آن درسالهاي اجراي پروژه
پارامتر

قبل از 1۲۳۲

1۲۳5

1۲۳۰

1۲۳7

شاخص باسوادي

3/178

3/157

3/358

3/413

شاخص درآمد

3/317

3/335

3/341

3/385

شاخص اميد به زندگي

3/80

3/73

3/71

3/741

شاخص توسعه انساني

3/431

3/441

3/475

3/834

منبع :همان.

نتايج بخش مانيتورينگ پروژه طي سه سال پس از اجرا نشان ميدهد در
بخش اجتماعي رشد و بهبود نسبي شاخصهاي هدف صورت پذيرفته و در
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بخش اقتصادي با كمکهاي پروژه كه در غالب آموزشهاي متنوع و تسهيالت
اعتباري بهصورت وام انجام گرفته است ،مردم روستايي فعاليتهاي متنوع
توليدي را راهاندازي كردهاند كه نتيجه آن ايجاد شغلهاي جنبي درآمدزا در كنار
فعاليتهاي اقتصادي اصلي آنها بوده است .رشد شاخص توسعه انساني بهعنوان
پارامتر تلفيقي نيز نشان ميدهد درمجموع فعاليتهاي متنوع پروژه باعث ايجاد
روند روبه رشدي در اين شاخص شده است .در نهايت اين پروژه ميتواند الگوي
مناسب اجرايي در قالب توسعه همهجانبه روستايي در ساير نواحي كشور باشد
(فال سليمان و چكشي13 :1350 ،ـ.)10
5ـ .۲برنامهريزي مشارکتي در طرح حبله رود
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طرح مديريت يكپارچه منابع آب و خاک ،در سال  1377با مشاركت معاونت
آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان برنامه و بودجه و برنامه توسعه ملل
متحد در حوزه آبخيز حبله رود واقع در استانهاي تهران و سمنان در چهار حوزه،
از جمله آبخيزداري ،تعريف شد .از اصليترين اهداف اين طرح ،اجراي رهيافت
مشاركتمدارانه در مديريت منابع آب و خاک و آبخيزداري بهعنوان پروژهاي
پيشتاز ،بهمنظور كسب تجربه و بوميسازي اين رهيافت در كشور بود .طرح حبله
رود ،مفهوم ديگري از مشاركت را در ايران معرفي كرده و بسط داده است .اين
مفهوم مبنيبر مزاياي بهرهگيري از دانش بومي ،بهرهگيري از اطالعات محلي،
شفافيت در چرخه تصميمگيري است (الماسي .)1 :1358 ،از مهمترين ويژگيهاي
پروژه ،مشاركت مردم در نيازسنجي ،تعيين اولويتها ،تصميمگيري ،برنامهريزي،
اجرا و نگهداري پروژههاست .حضور فعال زنان در پروژه نيز از ديگر ويژگيهاي
پروژه بهشمار ميرود .اهداف تحقق يافته براساس موافقتنامه در برنامه مديريت
پايدار منابع آب و خاک حبله رود در پروژه آبخيزداري به اين شرح است :كنترل
رسوب ( 33373هكتار) ،كنترل فرسايش ( 10713هكتار) ،مطالعات توجيهي
( 1133333هكتار) ،كارگاههاي برنامهريزي مشاركتي ( 533كارگاه ،احياي مراتع
 14833هكتار) ،بذرپاشي و كپهگذاري ( 7833هكتار) ،مديريت اجرايي (33333
هكتار) ،نهالكاري ( 3833هكتار) (ميركيائي11 :1303 ،ـ.)8
در گزارش بررسي گروه مستقل كارشناسي برنامه توسعه ملل متحد كه در

)1. Country Cooperation Framework (CCF

نقش برنامه توسعه ملل متحد در پايداري محيط زيست سالم در قوانين برنامههاي توسعهاي ايران

سند پنج برگي چارچوب همكاري كشوري 1منعكس شده است ،نشان ميدهد
كه حدود  83پروژه همكاري كشوري پروژه حبله رود به هدف نزديک شده است.
اين برنامه در مديريت جامع منابع آب و خاک و همزمان طرحريزي و اجراي
مشاركتي ،موقعيتي منحصربهفرد فراهم كرده است .اين فرايند مشاركتي براي
درک جوامع محلي از آثار آب و خاک بر تخريب محيط زيست و ايجاد فقر در
ايران بسيار ابداعگونه و در عمل موفق بوده است (سياح مفضلي:1301 ،
185ـ .)187در طرح حبله رود ،پروژه آبخيزداري ،رهيافت مشاركت مردمي با
هدف سهيم شدن در دانش و اطالعات محلي و ايدههاي توسعهاي اتخاذ شد.
الگوي توسعه پايدار با صحهگذاري بر وابستگي متقابل مسائل محيطي و اقتصادي
ـ اجتماعي بر لزوم برنامهريزي تلفيقي و مشاركت فعال در تصميمگيري تأكيد
دارد و مدافعين حقوق بشري با تأكيد بر اصل برابري و عدم تبعيض خواستار
مشاركت مردم در تصميمگيرياند (الماسي.)1 :1358 ،
به اتكاي تجارب ساير كشورها ،تقويت انگيزه مشاركت مردم و ايجاد و
گسترش نهادهاي مشاركتي در روستا ،رهيافت موفقي براي حفظ و توسعه اين
منابع حياتي شناخته شده است .مستندات طرح مباحث مربوط به روشهاي
ارزيابي مشاركتي به دنبال روشن شدن ناكارآمدي روشهاي برنامهريزي متمركز
و نخبهگرايي حاكم بر تفكرات مربوط به توسعه روستايي در برنامهريزيها مطرح
شد و بهتدريج كارشناسان و متخصصان به عدم موفقيت كارهاي خود پي بردند و
به تجربه دريافتند افراد محلي داراي دانش تفصيلي و درک عميق از محيط
پيرامون خود هستند و اين افراد بيروني هستند كه نسبت به مسائل و مشكالت و
اولويتهاي جوامع محلي كمتر آگاهي دارند (الماسي8 :1358 ،ـ .)4جامعه
طرحهاي متعددي را در موضوعات غير از منابع آب و خاک توسعه داد و برخي از
آنها نيز به اجرا درآمد و نتايج موفقي نيز حاصل آورد .در رهيافتهاي حقوق
بشري ،فرايندي كه در آن حقي تأمين ميشود ،بهاندازه نتيجه آن اهميت دارد.
رهيافت مذكور بر اين موارد تأكيد دارد :توانمندسازي و مسئوليتپذيري
صاحبان حق ،شفافيت و عدم تبعيض ،افراد صاحبان حق هستند ،نه ذينفعان
منفعل دريافتكننده كمک و خدمات؛ ازاينرو ،نقش كليدي و فعالي در توسعه
خود دارند (الماسي0 :1358 ،ـ.)5
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رويكرد حقمحور به توسعه ،چارچوبي مفهومي براي توسعه انساني است كه
از نظر هنجاري مبتنيبر استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي است و عمالً هدف
آن ترويج و حمايت از حقوق بشر است .رويكرد حق محور هنجارها ،استانداردها
و اصول نظام حقوق بشر بينالمللي را با طرحها ،سياستها و پروسه توسعه ادغام
ميكند .اين اصول شامل برابري ،انصاف ،پاسخگويي ،توانمندسازي و مشاركت
هستند ).(What is a Right- Based Approach to Development, 2003
رويكرد حقوق بشري به توسعه را ميتوان بهصورت توسعه انساني نگريست،
چنانچه به نحوي اجرا شود كه حقوق بشر را تأمين كند .اما برنامه توسعه سازمان
ملل متحد با تكيه بر رويكرد حقوق بشري به توسعه بر تحقق حقوق بشر از
طريق توسعه انساني تأكيد ميكند و اين رويكرد بهوضوح در نحوه و نتايج
فعاليتهاي اين برنامه در قالب طرحها و پروژهها نمايان است.
 .۰ادغام فعاليت هاي برنامه توسعه ملل متحد در برنامههاي محيط زيست
قانون برنامه توسعه پنجساله

114

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

پروژههاي موفق برنامه توسعه ملل متحد مثل پروژه ترسيب كربن و برنامههاي
كاهش فقر ،پروژه صندوق توسعه پايدار و برنامه اعتبارات كوچک بالعوض ،ارائه
الگوي رويكرد زيستبومي الگويي را براي ادغام فعاليتهاي توسعه انساني در
برنامههاي حفاظت از محيط زيست ارائه ميكند كه ميتوان در قوانين برنامههاي
توسعه پنجساله آن را مشاهده كرد .در راهبرد توسعه انساني ،حفاظت از محيط
زيست عنصر اصلي توسعه پايدار محسوب ميشود .استراتژيهاي حفاظت از
محيط زيست در قوانين برنامههاي توسعه بدينشرحاند:
قانون برنامه دوم توسعه بر ضرورت حفاظت از محيط زيست و استفاده
بهينه از منابع طبيعي كشور اشاره ميكند .اهداف برنامه عبارتاند از :تأكيد بر
حفظ ،احيا ،توسعه و بهرهبرداري اصولي از منابع طبيعي ،تدوين ضوابط و
استانداردها ،معيارها و شاخص هاي الزم محيط زيستي و اصالح چارچوب حقوقي
و قانوني موجود در همه زمينهها با بهرهگيري از آخرين يافتههاي علمي و
هماهنگ با شرايط و امكانات كشور ،حفظ و احياي منابع تجديدشونده ،حفظ
گونههاي كمياب ،جلوگيري از بيابانزايي و كوشش در جهت كويرزدايي،
جلوگيري از فرسايش و آلودگي خاک ،هوا ،آبهاي سطحي و زيرزميني و محيط
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زيست دريايي ،جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاههاي حيات وحش كشور.
مواد ( 134و  ) 138قانون برنامه سوم توسعه تأكيد خاصي بر حفاظت از محيط
زيست و كمک به تنوع گونههاي حياتي دارد .مطابق ماده ( )134براي حفاظت
از محيط زيست و دسترسي پايدار به منابع طبيعي اجراي اين امور ضروري است:
«دسترسي به منابع طبيعي بايد با ظرفيت بهرهبرداري از منابع طبيعي سازگار
باشد .بنابراين براي حفظ تنوع زيس ت دولت بايد ضمن حفظ سطح توليد و
دسترسي پايدار به منابع طبيعي با اجراي طرحهايي از قبيل تعادل دام و مرتع،
تأمين سوخت جنگلنشينان ،عشاير و روستاييان ،مشاركت مردم در برنامهريزي
را نهادينه سازد ،منابع پايه به طور يكپارچه مديريت شود و براي حفظ تنوع
زيست تصميمگيري و اقدام كند».
ماده (« :)138كليه طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي ،در زمان
امكانسنجي ،بايد براساس استانداردهاي زيستمحيطي تبيين شده توسط
شوراي عالي حفاظت محيط زيست و دولت مورد ارزيابي قرارگيرد .سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور مسئول نظارت برحسن اجراي اين ماده است»
(ماهاندرادو ،عرب مازار111 :1354 ،ـ.)111
دولت براساس قانون برنامه توسعه چهارم (1355ـ )1354مكلف شد برنامه
زمانبندي شده حفظ ،احيا ،اصالح ،توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي
تجديدشونده را با توجه به اين اولويتها تنظيم و به مورد اجرا بگذارد كه
عبارت اند از :اجراي عمليات آبخيزداري ،كوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي
كشور ،گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از
جنگلها و مراتع ،پوشش كامل سوخترساني به عشاير و روستاييان ،تبديل
اراضي بياباني به زراعي ،توسعه فضاي سبز ،اجراي عمليات كنترل كانونهاي
بحراني بيابانزا .همچنين دولت در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار تعهداتي
را پذيرفت كه برخي از اين تعهدات عبارتاند از:
 .1جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در
حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيستمحيطي و سالمت مردم،
برمبناي هدفمحوري و مسئوليتپذيري؛
 .1ايجاد صندوق ملي محيط زيست براي تقليل آاليندههاي وارد به محيط
زيست و تخريب آن؛
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 . 3ارائه طرح حفاظت ،احيا ،بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوههاي
بهرهبرداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور؛
 .4اجراي برنامه مديريت زيستبومي در زيستبومهاي حساس؛
 .8ارتقاي آگاهيهاي عمومي بهمنظور دستيابي به توسعه پايدار؛
 .8گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست ،در همه
واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي؛
 .7تدوين نظام اطالعات زيستمحيطي كشور در سطوح منطقهاي ،ملي و
استاني (ماهاندرادو ،عرب مازار114 :1354 ،ـ.)113
در ايران براساس قانون برنامههاي چهارم و پنجم توسعه كشور ،سازمان
محيط زيست بهعنوان مرجع اصلي پيادهسازي مديريت زيستبومي شناخته شده
و در همين راستا استقرار مديريت زيستبومي براي تاالبهاي كشور در قالب
طرح حفاظت از تاالبهاي ايران اجرا شده است (سياح مفضلي.)4 :1355 ،
براساس قوانين برنامه دوم توسعه اقتصـادي ،اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور و
همچنين رهيافتها و راهبردهاي توسعه روستايي در قانون برنامه سوم توسعه كه
در آن توسعه پايدار منابع طبيعي با استفاده از مشاركت هاي مردمي مورد تأكيـد
قرار گرفته است ،طرح مديريت يكپارچه منابع آب و خاک در حـوزه آبريـز حبلـه
رود با جهت گيري توسعه روستايي و با هـدف جلـوگيري از تخريـب و فرسـايش
منــابع آب و خــاک و بهبــود زنــدگي روســتاييان و بــا تأكيــد بــر اســتفاده از
مشاركت هاي مردمي به عنوان يک رهيافت برنامه ريزي از پايين بـه بـاال در قالـب
سه پروژه آبخيزداري ،بيابان زدايـي و توليـدات كشـاورزي در روسـتاي نمونـه در
شهرستان هاي فيروزكوه ،دماوند و گرمسار به اجـرا درآمـده اسـت .ايـن طـرح بـا
استفاده از كمک هاي مؤسسات وابسته به سازمان ملل از جمله سـازمان خواروبـار
و كشاورزي و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اعتبارات عمراني كشـور بـهاجـرا
گذاشته شده است (الماسي .)4 :1358 ،فصل دوازدهم قانون برنامه سـوم توسـعه
تحت عنوان سياستهاي زيسـتمحيطـي شـامل دو مـاده اسـت كـه ،در حـوزه
فعاليتهاي فرابخشي به مسئله محـيط زيسـت مـيپـردازد (دبيـري ،عباسـپور و
آزادبخت .)03 :1358 ،در محتويات قانون برنامه چهـارم توسـعه حـداقل از بعـد
انديشه اي ،سياستگذاري و قانونگذاري گام هاي آرام براي گذار از توسعه كالسيک
به توسعه پايدار شروع شده است .بهطوري كه تالش كرده است گزينههـاي قابـل
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انتخاب براي مردم را در مورد توسعه پايدار و محـيط زيسـت افـزايش دهـد و بـا
زمينه سازي براي مشاركت و توجه به بخش خصوصي و مـدني در ايـن محورهـا،
برنامه را به برنامه الگوي يادگيري نزديـک سـازد و مـردم را از گيرنـده و دهنـده
صرف اطالعات به مشاركت در فرايند مديريت و برنامهريزي فراخواند ،كه نشان از
همراهي ايران با چالش اساسي جهان درزمينه توسعه پايدار و محيط زيست دارد
(ركن الدين افتخاري و همكاران83 :1355 ،ـ .)48طبق ماده ( )80قـانون برنامـه
چهارم توسعه به منظور تسريع در اجراي برنامه عمـل حفاظـت و بهـرهبـرداري از
تنوع زيستي كشور دولـت موظـف اسـت همـاهنگي الزم را ميـان دسـتگاههـاي
ذيربط ايجاد كند .در اين ماده قانوني تأكيد شده است كـه شـاخصهـاي تنـوع
زيستي كشور بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه بـه سـطح اسـتانداردهاي جهـاني
نزديک شود.
تنوع زيستي نقش بسيار مهمي را در موضوع توسعه پايدار و فقرزدايي ايفا
ميكند و براي رفاه بشري ،تماميت فرهنگي و زندگي ايشان ضروري است .در
ماده ( )87و بند «الف» از ماده ( ) 85قانون برنامه چهارم مواردي در حفظ تنوع
زيستي ،طراحي نظام پايش تنوع زيستي ،ايجاد نظام اطالعات تنوع زيستي،
تحقيق و بررسي درزمينه احياي زيستبومهاي تخريب شده و تكثير گونههاي
گياهي و جانوري در معرض خطر و تهديد ،مشخص كردن خألهاي اطالعاتي و
تحقيقاتي تنوع زيستي كشور و حمايت از زيستبومها و نيل به مديريت جامع
زمين ،آب و منابع زميني در نظر گرفته شده است.
در مواد ( 80و  )73قانون برنامه چهارم بهطور كامل كليه موارد مربوط به
جنگل اعم از خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان ،توسعه فضاي سبز،
ايجاد تعادل بين دام و مرتع و  ...با هدف حفظ و احيا و اصالح ،توسعه و
بهرهبرداري از منابع طبيعي تجديدشونده در نظرگرفته شده است .در ماده ()88
نيز توجه ويژهاي به الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينهسازي شده
كه براي نيل به اين هدف دولت موظف به تدوين اصول توسعه پايدار بومشناختي
شده است .براساس ماده ( )80سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با
همكاري سازمان محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط بهمنظور برآورد
ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيستمحيطي و هزينههاي ناشي از آلودگي و
تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي ،نسبت به
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تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينههاي موارد داراي اولويت از قبيل:
جنگل ،انرژي ،تنوع زيستي ،آلودگي زيستمحيطي در نقاط حساس اقدام كند و
در مراجع ذيربط به تصويب رساند .همچنين براي كاهش هزينههاي دولت و
اعمال سياستهاي مصرف بهينه و محيطزيست دولت سبز مواد قانوني ( 83و )88
(دولت سبز) و بند «ب» ماده ( )84تصويب شد .در اين راستا ،تأسيس و تقويت
نهادهاي مالي محيط زيست الزمه هرگونه برنامه بلندمدت خواهد بود .بند «ب»
ماده ( )85بدينمنظور مصوب شد (محمدي الموتي .)01 :1354 ،هيئت وزيران در
جلسه مورخ  1303/5/10بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به
استناد اصل ( )135قانون اساسي ،آييننامه ارزيابي آثار زيستمحيطي طرحها و
پروژههاي بزرگ توليدي ،خدماتي و عمراني را تصويب كرد .ماده ( )1اين آييننامه
بيان ميكند« :مجريان طرحها موظفاند در مرحله امكانسنجي و مكانيابي آنها
گزارش ارزيابي زيستمحيطي مربوط را تهيه و جهت بررسي و تأييد "كارگروه
ارزيابي اثرات زيستمحيطي" به سازمان ارائه نمايند» .ماده ( )8اين آييننامه نيز
اشعار ميدارد« :سازمان موظف است براي اطالع مجريان طرحها ،محدوده مناطق
تحت حفاظت خود را مطابق مصوبات شوراي عالي حفاظت محيط زيست و
همچنين تاالبهاي بينالمللي و مناطق حساس ساحلي دريا را بهصورت نقشههاي
رقومي تهيه و منتشر نمايد» (مصوبات هيئت وزيران.)1303 ،
معاون اول رئيسجمهور تصويبنامه شماره /38833ت38380ه ـ مورخ
 1358/8/1را خطاب به سازمان حفاظت محيط زيست ،سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت آموزش و پرورش و
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به اين شرح اعالم كرده است :هيئت
وزيران در جلسه مورخ  1358/4/15بنا به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط
زيست موضوع نامه شماره 1183ـ 1مورخ  1358/1/4سازمان حفاظت محيط
زيست و به استناد بند «الف» ماده ( )84قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1353آييننامه اجرايي بند ياد
شده را بهشرح زير تصويب كرد :آييننامه اجرايي بند «الف» ماده ( )84قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران:
ماده ( )1ـ «در اين آييننامه عبارات و واژههاي زير در معاني مشروح مربوط
به كار ميرود :الف ـ آموزش رسمي محيط زيستي :تلفيق هدفمند و نظاممند
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موضوعات محيط زيستي در دروس مقاطع و پايههاي مختلف آموزش تحصيلي و
همچنين در رشتههاي مختلف آموزش عالي بهنحويكه آموزههاي دانش آموزان
و دانشجويان در بروز رفتار و تصميمگيري سازگار با محيط زيست مؤثر واقع
شوند .ب ـ آموزش غيررسمي محيط زيستي :آموزش مستقيم و غيرمستقيم
گروه هاي مختلف اجتماعي در خارج از نظام آموزش رسمي (كارمندان ،كارگران،
مديران دولتي و غيردولتي و نظاير آنها) بهنحويكه با گذشت زمان رويكرد ،رفتار
و تصميمگيري آنها با حفاظت از محيط زيست سازگاري بيشتري يابد».
ماده ( )1ـ «كارگروهي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با
عضويت نمايندگان تاماالختيار وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فنآوري ،آموزش
و پرورش ،جهاد كشاورزي ،صنايع و معادن ،نفت ،نيرو ،فرهنگ و ارشاد اسالمي،
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،مسكن و شهرسازي ،ارتباطات و فنآوري
اطالعات و سازمانهاي صدا و سيما و مديريت و برنامهريزي كشور تشكيل
ميشود .وظايف اين كارگروه تدوين برنامه عمل ارتقاي آگاهيهاي محيط زيستي
براساس اسناد باالدستي از جمله سند فرابخشي قانون برنامه چهارم توسعه كشور
در ميان گروههاي مخاطب هريک از مخاطبين دستگاههاي ياد شده و ديگر
گروههاي اجتماعي ميباشد .اين برنامهها ميبايست شامل اولويتبندي گروههاي
مخاطب ،محتواي آموزشي با تأكيد بر نيازهاي محلي از قبيل زيستبومها ،فنون
مؤثر پيامرساني با توجه به ماهيت گروههاي مخاطب باشد» (تصويبنامه هيئت
وزيران.)1358 ،
قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ( )157بيان ميدارد« :به دولت اجازه داده
ميشود بهمنظور حفاظت ،احيا و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست ،منابع
طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به مواردي مثل
تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيستبومي و برنامه عملياتي حفاظت و
بهرهبرداري پايدار از تنوع زيستي زيستبومهاي حساس و شكننده كشور ،اصالح
اساسنامه صندوق ملي محيط زيست ،اقدام قانوني انجام دهد» (معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.)158 :1350 ،
ماده ( )150ـ «سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است :در راستاي
ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار بهمنظور حفظ محيط
زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت دار از ابتداي برنامه پنجم توسعه
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اقتصاد ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،آييننامه اجرايي مربوط را با
پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند.
كليه دستگاههاي ذيربط ،رسانههاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران ملزم به اجراي برنامههاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده
قانوني ميباشند».
ماده ( )101ـ «برنامه مديريت زيسـتبـومي در زيسـتبـومهـاي حسـاس،
به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجرا درمي آيـد .سـازمان حفاظـت محـيط
زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه هـاي نيـرو و جهـاد كشـاورزي ،آيـين نامـه
اجرايي اين مـاده را تهيـه و بـه تصـويب هيئـت وزيـران مـيرسـانند .بـهمنظـور
جلوگيري از شكار بي رويه و نابودي تنوع زيستي ،دولت مكلف است بـا همكـاري
مراجع ذي ربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نمايـد تـا
ضمن محدود كردن پروانه حمـل اسـلحه شـكاري و بـازنگري در ضـوابط صـدور
پروانه هاي مذكور ،تعداد سالح هاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از
حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظـت محـيط زيسـت برسـاند و نسـبت بـه
جمعآوري سالحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه اقدام نمايد» (معاونت برنامهريـزي و
نظارت راهبردي رييس جمهور157 :1350 ،ـ.)158
ماده ( )103ـ «سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را
براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي
كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن ،كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي را فراهم آورد .از سال دوم برنامه ،هرگونه بهرهبرداري صنعتي و معدني
جديد از تاالبهاي داخلي مطلقاً ممنوع است .با توجه به شرايط ويژه تاالبهاي
كشور ازمنظر اقتصادي ،كشاورزي ،زيستبومي ،تنوع زيستي وگردشگري و وجود
مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در
تخصيص منابع آب در اين مناطق و بهطوركلي ،پيچيدگي و شكنندگي زيستبوم
طبيعي اين مناطق ،دولت مكلف است در سال اول برنامه ،با ساماندهي مجدد
سازمانهاي موجود در بخشهاي آب ،كشاورزي ،منابع طبيعي ،محيط زيست و
گردشگري ،نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهرهبرداران در
دشتهاي اطراف اين تاالبها اقدام نمايد .شهرداري شهرهاي باالي دويست هزار
نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تاالبهاي داخلي در راستاي
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مديريت پسماند شهري موظفاند تا پايان سال چهارم برنامه ،پسماندهاي خود را
با روشهاي نوين و فنآوريهاي جديد با اولويت روشهاي آلي ارگانيک از قبيل
كرم پوسال بازيافت نمايند .از سال پاياني برنامه ،هرگونه دفن پسماندها در
اينگونه شهرها مطلقاً ممنوع است» (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رييس جمهور.)150 :1350 ،
در اين راستا تفاهمنامه همكاري مشترک بين برنامه توسعه ملل متحد و
سازمان شهرداريها و دهياريهاي وزارت كشور درخصوص توانمندسازي جوامع
محلي و دهياريها بهمنظور توسعه سيستم مديريت پسماندهاي روستايي ايجاد
شد .زمان اجراي طرح از سال  1358شروع و تا  1355ادامه داشت .اين
تفاهمنامه در  5ماده و يک تبصره تنظيم شد ).(http://www.undp.ir, 2014
پس از ذكر قوانين برنامه توسعه پنجساله در راستاي حفظ و پايداري محيط
زيست ،به بحث و بررسي پروژههاي برنامه توسعه ملل متحد در راستا و تقويت
اين قوانين در ايران ميپردازيم .برخي از مهمترين عناوين پروژههاي برنامه
توسعه ملل متحد در اين راستا عبارتاند از :پروژه تدوين استراتژي و برنامه اقدام
ملي حفاظت از تنوع زيستي ،پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و زيستبومهاي
مرتبط ،پروژه حفاظت از تنوع زيستي در اكوسيستمهاي كوهستاني زاگرس،
پروژه حفاظت از تاالبهاي ايران ،پروژه توانمندسازي و تقويت اداري براي
هماهنگي اجراي پروتكل مونترال در كشور ،پروژه تقويت و بهبود مديريت
كيفيت هوا در تهران بزرگ ،بيابانزدايي ،برنامه زيستمحيطي درياي خزر ،پروژه
توانمندسازي ايران در ارائه اولين گزارش ملي تغييرات آب و هوا به سازمان ملل
متحد ،پروژه توانمندسازي براي تدوين قانون ملي ايمني زيستي (محمدي
الموتي .)131 :1354 ،قبل از پرداختن به اين پروژهها به برخي از چالشهاي
برنامههاي زيستمحيطي در ايران ميپردازيم.
 .7چالشهاي برنامه زيستمحيطي در قانون برنامه توسعه پنجساله
بديهي است توسعه بلندمدت منطقه اي و ملي و حفاظت از منافع عمومي با توجه
به آثار بيروني اقتصادي منفي كم بازده بودن برخي از فعاليتهاي زيستمحيطـي
در كوتاه مدت و ناكافي بودن منابع تخصيصيافته نياز به توسعه سرمايهگـذاري و
حمايت هاي مالي زيسـت محيطـي را دوچنـدان كـرده اسـت (محمـدي المـوتي،
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 .)01 :1354بنابراين تا تحقق ارزش ها و اصول بنيادين توسعه پايدار بايد بيشـتر
تالش شود ).(United Nations Development Program, 2012: 33
برخي از مواد قانون برنامه چهارم كه جنبه دائمي ندارند ولي اسـاس تحقـق
اهداف زيستمحيطي محسوب ميشوند ،بايد از حالت موقـت پـنجسـاله خـارج و
بهصورت دائمي درآيند .درعينحال اقتصاد محيط زيست ،مقولهاي زيربنايي است
و نيازمند يک سياستگذاري كالن در قالب قانون مستقل است (دبيري ،عباسـپور
و آزادبخت .)133 :1358 ،مشـكالت زيسـتمحيطـي ناشـي از بخشـينگـري در
مديريت است ،براي مثـال بخشـي نگـري در سدسـازي باعـث نـابودي تـاالبهـا
ميشود ،زيرا اين سازه هاي عظيم آبي بدون در نظر گرفتن حـق آبـه تـاالبهـا و
زيستبومهاي پايين دست اجرا شده است (خديوي .)1 :1301 ،ازآنجاكه اقدامات
انجام شده در سطح حوضه آبخيز بر درياچه اثر ميگذارند ،درياچـه اروميـه بايـد،
در چارچوب حوضه آبريز آن مديريت شود .اين بدان معناست كه سه اسـتاني كـه
در حوضـه آبريـز سـهيم هسـتند ،بايـد رويكـردي مشـترک اتخـاذ كننـد .تـأثير
فعاليت هاي مديريتي بر اكوسيستم هاي همجوار نيز بايد به دقت مورد توجـه قـرار
گيرد .اهداف مديريتي درياچه اروميه بايد براي بلندمدت تدوين شوند ،اما ايـن را
نيز بايد مدنظر داشت كه تغيير ،اجتناب ناپذير اسـت بـه ويـژه بايـد بـه تغييـرات
اقليمي توجه كرد .در تعريف اين اهداف ،مردم بايد كانون توجه قرار گيرند.
مديريت بايد تمركززدايي و به پايينترين سطوح ممكن منتقل شود .اين
بدانمعني است كه نهادهاي استاني بايد مسئول مديريت درياچه اروميه ،و
جوامع و نهادهاي محلي مسئول مديريت تاالبهاي اقماري باشند .بنابراين
جوامع محلي بايد كامالً در حفاظت و مديريت درياچه و تاالبهاي اقماري آن
دخيل باشند (برنامه مديريت جامع درياچه اروميه17 :1355 ،ـ .)18بحران
كنوني درياچه اروميه حاصل برايند شرايط و فعاليتها در كل حوضه آبريز است
و ازاينرو هر اقدامي بايد بهطور يكپارچه و هماهنگ در استانهاي واقع سطح
حوضه اعمال شود .شايد بتوان گفت مهمترين پروژههاي برنامه توسعه ملل متحد
در ايران در راستاي تحقق هدفهايي از جمله دستيابي به محيط زيست پايدار
شكل گرفته است.

حقوق در معرض خطر در فرايند توسعه نه تنها حق بـر سـالمتي ،حـق مسـكن،
اشتغال ،حقوق مدني و سياسي كه بـراي توسـعه مشـاركتي ،عادالنـه و منصـفانه
ضروري هستند شامل ميشود؛ بلكـه شـامل حـق بـر محـيط زيسـت سـالم نيـز
مي شود .الگوي بسيج اجتماعي براي اولـين بـار بـهعنـوان تكنيـک فقرزدايـي در
استان سيستان و بلوچستان و سپس در حبله رود و پـروژه مناريـد ،كرمـان ،بـم،
لرستان به اجرا درآمد كه موفقترين آن پروژه ترسيب كربن در خراسـان جنـوبي
است .نتيجههاي موفق اين الگو باعث شد تا اين تكنيک گسترش يافته و در همه
پروژه هاي برنامه توسعه ملل متحد ،مثل پـروژه هـاي محـيط زيسـتي ،بهداشـت،
توسعه جوامع محلي بهكار گرفته شود .يكي از حوزه فعاليت برنامـه توسـعه ملـل
متحد كمک به پايداري محيط زيست و دستيابي به امنيت زيستمحيطي اسـت.
در مواجهه با چالشهاي زيستمحيطي ،برنامه توسعه ملل متحد از طريق انتقـال
تجارب موفق ساير كشورها و ايجاد سازوكارهاي الزم براي گسـترش همكـاريهـا
درزمينه حفاظت از محيط زيست در سطوح منطقهاي و بينالمللي ،نقش مـؤثري
ايفا كرده است .رويكـرد مـديريت زيسـتبـومي بـهعنـوان يـک تجربـه موفـق از
رويكردهاي جديد مديريت محيط زيست بهصورت گسترده در دنيـا مطـرح شـده
است .اين رويكرد ،الگويي را براي ادغام فعاليت هاي توسعه انساني در برنامههـاي
حفاظت از محيط زيست ارائه ميكند.
برنامه توسعه ملل متحد در انتقال دانش و تجـارب بـينالمللـي درخصـوص
رويكرد زيست بومي به كشـور از طريـق مشـاوران برجسـته بـين المللـي ،سـپس
درزمينه پياده سازي و اجراي رويكرد زيست بومي در مـديريت تـاالب هـا و در بـه
اشتراک گذاشتن دستاوردهاي و درس هـاي آموختـه حاصـل از اجـراي طـرح در
سايتهاي منتخب كمک كرده است .در ايران براساس قانون برنامههاي چهـارم و
پنجم توسعه كشور ،سازمان محيط زيست بـهعنـوان مرجـع اصـلي پيـادهسـازي
مديريت زيست بومي شناخته شده و در همين راستا استقرار مديريت زيستبومي
براي تاالبهاي كشور در قالب طرح حفاظت از تاالبهاي ايران اجرا شـده اسـت.
در محتويــات قــانون برنامــه چهــارم توســعه از بعــد انديشــهاي ،سياســتگذاري و
قانونگذاري گام هاي آرام براي گذار از توسعه كالسيک بـه توسـعه پايـدار شـروع
شده است .بهطوريكه تالش كرده است گزينههاي قابل انتخاب براي مـردم را در
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مورد توسعه پايدار و محيط زيست افزايش دهد و با زمينهسازي براي مشـاركت و
توجه به بخش خ صوصي و مـدني در ايـن محورهـا ،برنامـه را بـه برنامـه الگـوي
يادگيري نزديک سازد و مردم را از گيرنده و دهنده ،صرف ،اطالعات به مشـاركت
در فرايند مديريت و برنامهريزي فراخواند ،كه نشان از همراهـي ايـران بـا چـالش
اساسي جهان درزمينه توسعه پايدار و محيط زيست دارد ،كه ايـن همـان الگـوي
ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد است .طرحها و پروژههاي برنامه توسعه
ملل متحد سعي دارد هم راستا با اين قوانين ،ظرفيت مديريتي دولت براي حفـظ
محيط زيست پايدار را ارتقا دهد .مهمترين دستاورد اين طـرح هـا تغييـر نگـرش
مردم و مسئوالن براي حفظ تاالبها و نهادينه كردن رويكـرد مـديريت يكپارچـه
تاالبها در سطح كشور است.
قانون برنامه چهارم توسعه بـا محـور قـرار دادن دانـايي در امـر توسـعه بـر
مواردي همچون توسعه فنآوري ،رقابتپـذيري اقتصـاد و رشـد پايـدار اقتصـادي
تأكيد دارد .همچنين مقوالتي مانند ايجاد فرصت هاي برابـر بـراي همـه ،ارتقـاي
ظرفيت ها ،توانمندسازي فقـرا ،در ايـن برنامـه مـدنظر قـرار گرفتـهانـد .تأكيـد و
صراحت قانون برنامه چهارم بر اين موارد بيان گر اين مسئله است كـه در نگـرش
دست اندركاران تدوين برنامه ابعاد توسعه پايدار ،جايگاه روبه رشدي داشته اسـت.
ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و شاخص توسعه انساني از ويژگيهايي است كـه
درسند چشمانداز افق  1434نيز مدنظر قرار گرفته است .بـا وجـود ايـن هرگونـه
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برنامه همزمان نيستند ،ظرفيتهاي فني و منابع ناكافي در گـروههـاي تخصصـي
ميتواند از چالشهاي پيش روي فعاليتهاي برنامه توسعه در اجراي پـروژههـا ـ
كــه نيــاز بــه تــأمين منــابع مشــترک از برنامــه توســعه و دولــت دارد ـ باشــد.
درصورتي كه منـابع مـالي ملـي بـا رديـف بودجـه اي مشـخص بـراي حمايـت از
فعاليت هاي اين قبيل پروژه ها پيش بيني نشده باشد ،فراهم كردن منابع در زمـان
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اجراي فعاليتها با چالشهايي روبهرو خواهد بود.
يكي از پيشنهادها براي حل اين مشكل ايجاد و تصويب يک برنامـه ملـي در
درون سيستم مالي دولتي است كه از فعاليتهاي مشترک پروژه حمايت و منـابع
مالي را در سازوكاري مطمئنتر فراهم ميكند .فرايند تـدوين و ارائـه طـرح ملـي
بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه در زمان مقرر در فرايند تـدوين برنامـه توسـعه
كشور قرار گيرد .درصورتي كه طرح در زمان مقـرر بـراي ارائـه آمـاده نشـود ،بـه
برنامه هاي سال بعد انتقال مييابد و دسترسي به بودجه برنامهريزي شده عمالً در
آن سال مالي مشكل قابل حصول خواهد شد .در برخي موارد ،برنامـه مـدون و از
پيش تدوين شده اي براي هزينه كرد بودجه دولتي در بخش آموزش وجود ندارد و
از آنجا كه موضوع آموزش يكي از مهم تـرين موضـوعات مطـرح در نهادينـهسـازي
دستاوردهاي طرح هاي برنامه توسعه ملل متحد است ،ازاينرو عدم توجه كافي به
اين برنامه ريزي ها و انجام اين اقـدامات بـه عنـوان يـک چـالش جـدي محسـوب
ميشود.
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