
  
 

 

 ستانیس پروژه یمل یراهبر تهیکم نشست نیاول: عنوان جلسه

 حفاظت سازمان استیسالن جلسات حوزه ر -یحضور :جلسه تشكيل محل

 زوم افزاردر پلتفرم نرم یمجاز و کشور ستیز طیمح

 پروژه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ یهاسااا  عملکرد گزارش ارائه :جلستته كا  دستترو 

 پروژه ارتباطات یاستراتژ و شده ینیبشیپ یهابرنامه ستان،یس

 ۲3/۰9/۱4۰۰: تا يخ

 ۱۱:3۰-۱۰:۰۰: ساعت

 پروژه سیستان :كنندهتنظيم

  : نيحاضر

 ستیز طی)معاون مح زاده جانیاله دکتر یآقا (،ستیز طیمح حفاظت سازمان سیرئ و جمهور سیرئ معاون) سالجقه دکتر یآقا

 یایآس و هانیخاورم بخش سیرئ) ینالدیر خانم (،و مجری ملی پروژه سیستان ستیز طیسازمان حفاظت مح یهاو تاالب ییایدر

 یاروپا(، آقا هیاتحاد در استیسر سیفآ) یسچیار یاروپا(، آقا هیدر اتحاد رانیا زیمسر یفآ ) کیسوتل یقاآ ،(اروپا هیاتحاد در یمرکز

 ندهینما)معاون  نعمتوا خانم ،(متحد ملل توسعه برنامه دفتر میمق ندهی)نما داسیپروو یآقا ،اروپا( هیدر اتحاد استیسسر یفآ ) رومانو

 ارتباطات ریمد) کزادین مخان(، متحد ملل توسعه برنامه تحلیلگر برنامه در دفتر) یکوچک سارا خانم ،(متحد ملل توسعه برنامه دفتر میمق

رضا  یآقا ،(ستانیس پروژه ارتباطات)کارشناس  ییدانا خانم ،(ستانیپروژه س سرپرست) یفلسف دکتر خانم(، ملل متحد توسعه برنامه

 یقاآ(، ستیز طیمح حفاظت سازمان سیرئ یتعال و تحو )مشاور پور ینقد یآقا(، ستانیپروژه س یدرخشنده )کارشناس مال

 یحسن انمخ(، ها تاالب ایاح و حفاظت دفتر کل ری)مد زاده یاشرف(، خانم ستیز طیسازمان حفاظت مح سیرئ مشاور) ینورمحمد

 و ستانیس استان ستیز طیمححفاظت  کل ری)مد پورمردان یآقا(، ستیز طیمح حفاظت سازمانالملل  نی)کارشناس مرکز ب

 یاقتصاد امور لک ری)مد یخالد یآقا(، بلوچستان و ستانیس یاستاندار اشتغا  و یگذار هیسرما کل ریمد) یقائن یآقا(، بلوچستان

 یانرژ و ستیز طیمح دفتر سیئ)ر زیگلر یآقا (یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان)معاون  یگرشاسب یآقا(، یکشاورز جهاد وزارت

(، کشور زارتو ندهی)نما آذرگشت یآقا (،رئیس گروه نوسازی معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی) یآقای قربان ،وزارت امور خارجه(

 (روین وزارت در یشرق و یمرکز فالت زیآبر حوضه سی)رئ یبیحب یآقا(، کشور وزارت ستیز طیمح گروه سی)رئ بهاروند یآقا

 وزارت یدشگرگر یمل یها توافق و یهمکار دفتر رکلی)مد یقاسم یآقا ،)رئیس سازمان شیالت ایران( ییرزایم خونآقای  :نيبيغا

 (مدیرکل محترم دفتر رودخانه های مرزی وزارت نیروخانم ترابی )، (یدست عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ راثیم

 دسرو  كا  نشست كميره  اهبری:
 ساعت سخنران / ارائه دهنده عنوان برنامه ردیف

 ۱۰:۰5-۱۰:۰۰  پخش آیاتی از قرآن  ۱

۲ 

 آیین گشایش 

آقای سالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

 حفاظت محیط زیست 
۱۰:۰5-۱۰:۱5 

3 
خانم سارا رینالدی، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای 

 مرکزی )نماینده اتحادیه اروپا(
۱۰:۱5-۱۰:۲5 

4 
 ۱۰:3۰-۱۰:۲5 آقای پروویداس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد

پروژه در سا  ارائه گزارش عملکرد  5

و  ۲۰۲۲برنامه کاری سا   ،۲۰۲۱

 ارتباطاتاستراتژی برنامه 

 ۱۰:55-۱۰:3۰ خانم ندا فلسفی، سرپرست پروژه سیستان

 ۱۱:۱5-۱۰:55  بحث و تباد  نظر  6



  
 

 

7 
 و مصوباتجمع بندی نهایی 

ها آقای الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی و تاالب

 پروژهو مجری ملی 
۱۱:۱5-۱۱:3۰ 

 

 :جلسه د  شده مطرح موضوعات

سه۱9-دنبا  بیماری کویدش های پیش آمده به لبه دلیل چا  یهاسا گزارش عملکرد  ارائهبا هدف  کمیته راهبری پروژه ، اولین جل

صویب ستان،یس پروژه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ ستراتژ ۲۰۲۲سا   یبرا شده ینیبشیپ یهابرنامه مرور و ت در تاریخ  ارتباطات پروژه یو ا

 .دیگرد برگزار ۲3/۰9/۱4۰۰

 :جلسه د  شده مطرح موضوعات

 جلسه در شانیا حضور بابت سالجقه دکتر یاز جناب آقا یتشکر و قدردان ،زاده جانیاله دکتر یآقا ییبا خوشامدگو جلسه -۱

 یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا»پروژه  یمعرف بهادامه  در شانیاپروژه آغاز شد.  یراهبر تهیکم اعضایو  حضار یو معرف

 نیمابتجربه مشترک  نیاول را آنو  پرداخته «یجوامع محل نیگزیجا یشتهایاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا

 در یو. کرد کار به آغاز ۲۰۲۰ سا  هیفور ماه در که دانستند رانیا یاسالم یجمهور وتوسعه ملل متحد برنامه  ،اروپا هیاتحاد

 نیهمچن و پرداخته پروژه یها تیفعال یاجرا در آن از یناش مشکالت و کرونا یپاندم با ستانیس پروژه آغاز یهمزمان بهادامه 

 یآقاادامه  درکند.  جبراناز مشکالت به وجود آمده را  یناش ریخأت کرده تالش پروژه ر،یاخ یهاکه در ماه ندکرد نشان خاطر

 تحت شدت به که است یمناطق جملهاز  ستانیس منطقه کردند اشاره و پرداخته قهمنط ییایجغراف یبه معرف زادهجانیاله

 یکی یریگمحل شکل ،ایدن نیریش آب یهاتاالب نیبزرگتر از یکی واسطه به منطقه نیا. است گرفته قرار میاقل رییتغ ریتأث

 یهاآن طوفان جهیکه نت آمده وجود بهارزشمند  ستمیاکوس نیا یبرا یادیبوده است. اما مشکالت ز یباستان یهااز تمدن

 .است یو مشکالت اقتصاد یگرد و غبار، مهاجرت مردم محل

 یها سازمان ریسا و سالجقه یبه خصوص آقا ستیز طیسازمان حفاظت مح یاز همکار اروپا هیاتحاد ندهینما ،ینالدیر خانم -۲

 .کرد یقدردان و تشکر متحد ملل توسعه برنامه از آقای پروویداس و نیهمچن و پروژه یراهبر تهیکم عضو یاجرائ

اروپا  ونیسیکمتاکنون  . از آن زمانه استآغاز شد ۲۰۱6اشاره کرد که از سا   رانیاروپا و ا هیاتحاد جدید یبه همکار یو

کرد که دو پروژه بزرگ در  دیبه طور خاص تاک ایشاناختصاص داده است.  رانیمختلف به ا یهانهیدر زم وروی ونیلیم ۱7۲

پروژه  یو دوم ستانیپروژه س یاست. اول یمیاقل اترییو تغ یطیمح ستیز ئلمربوط به مسا رانیاروپا و ا هیاتحاد یهمکار

 شود. یآلمان اجرا م یاروپا به رهبر هیعضو اتحاد یاست که توسط کشورها رانیا یطیمح ستیز یهمکار

 یبرا ۲۰۲۱-۲۰۲7ساله  برنامه شاخص چند یعنی) رانیا یاروپا برا هیهفت ساله اتحاد یاستراتژ نیاول بر نیهمچن رینالدی

 است دستیابی به پایداریو  ستیز طیمح م،یاقل رییتغی، شامل سه حوزه  . این استراتژیکرد دی( تاکرانیا یاسالم یجمهور

 یمالبودجه کل فراهم کرد.  ستیز طیوزارت مح یبرا ژهیو به و رانیاروپا و ا هیاتحاد یهمکار یرا برا یدیجد یفرصت ها که

 .برنامه ریزی شده است ۲۰۲4-۲۰۲۱دوره چهار ساله  بوده است که در وروی ونیلیم 87هفت ساله  یاستراتژ یبرا

مقابله  یمیاقل راتییتغ/یطیمح یدیکل یهااشاره کرد که با چالش شرویپروژه پ کیبه عنوان  ستانیپروژه س تیبه اهمایشان 

 یهااز چالش یکیاز مشکالت افغانستان به عنوان  انیدر پا یکند. و یمرتبط م یجوامع محل شتیها را به معکرده و آن

 کرد. ادی یاسالم یاروپا در قبا  جمهور هیاتحاد بلندمدتو تعهد  ستانیمنطقه س یکنون

 ریسا و ستیز طیمح حفاظت سازمانسالجقه،  یجناب آقا از متحد، ملل توسعه برنامه میمق ندهینما داس،یپروو یآقا سپس  -3

 دیبازد از نیهمچن شانیا. کردند یقدردان ،دیوکو یماریاز ب یناش یموثر با وجود مشکالت و چالش ها یحضار بابت همکار

و بلوچستان  ستانیس یاستاندار ژهیاستان به و ییاجرا یهاو از دستگاه کرده ادیکره  ریو سف پروژه یمل میبه همراه ت منطقه

 در که یهدف به یبازتر دید با ما که شد باعث سفر نیا» :و گفت نمودند یقدرداناستان  ستیز طیمح حفاظتکل  ادارهو 



  
 

 

بوده  کشور در گذشته انبار غله نطقهم نیا:»: وگفت پرداخت منطقه یها لیپتانس به امهدر اد یو«. میکن نگاه میدار منطقه

های پی در پی شده  های اخیر با توجه به مشکالت ناشی از تغییر اقلیم دستخوش خشکسالیاست اما متاسفانه در سا 

پاسخ به  یبرااطالعات  نیا از میتوانیشده است و م لیتکم ستانیس هیپا مطالعات»: کرد که انیدر ادامه ب داسیپروو«.است

اشاره داشته و بر لزوم  لیدر حل مسا کیستماتیس کردیاتخاذ رو تیبه اهم شانیا. میریبگ کمکاز مسائل منطقه  یاریبس

پروژه  نیاپروژه اظهار داشتند که  نیبودن ا یچند بعد انیضمن ب شانیا نیهمچنداشتند.  دیتاک لیبا مسا یا شهیبرخورد ر

 یو گوناگون هاشتیمعو  کارها و کسبزنان، جوانان،  نیمجاور و همچن ستمیاکوس کل و نداشته اختصاص هامون تاالب بهتنها 

 یسومردم هر دو  و بودهخود در کشور افغانستان در ارتباط  انیاشاره کرد که با همتا نیهمچن یو. ردیگیم را در بر یاقتصاد

 یهایانرژ مسئله دو داسیپروو یآقا .هستندموجود  لیحل مسا جهت یستیز طیمح داریپا یهاحلبه دنبا  راه مرز

 یبازارها موثر ارتباطبایستی به دنبا  برقراری » :و گفت نددانست ستانیس حوزهو پسماند را جزو موضوعات مهم  ریدپذیتجد

 .«باشیمرا  تا یجیبا استفاده از امکانات د یبه محل ییروستا

 اقدامات و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ یهاسا  در پروژه عملکرد گزارش ارائهبه  ،ستانیس پروژه سرپرست ،یفلسف دکترادامه خانم  در -4

 ستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب منابع جامع تیریمد یارتقا»پروژه  هدفابتدا  در شانیا . ندپرداخت یآت سا  در شده ینیبشیپ

 یکوتاه حیتوضو  نموده انیرا ب ستانیس پروژه یاختصار نام با «یمحل جوامع نیگزیجا یهاشتیمع از تیحما و تاالب

شامل  پروژه یاجرا دست درو اقدامات انجام شده و  هاتیفعال حیتوض به شانیا ادامه در .دادند ارائه پروژه هدف حوزه رامونیپ

 پرداختند:  لیموارد ذ

 و ستانیسمنطقه  یستیزطیو مح یاجتماع ،یموجود در سه حوزه اقتصاد هیمطالعات پا لیو تحل یبندجمع ،یگردآور 

  ستانیس حوزه در یسازتیظرف یهاطرح شنهادیپ و هاتیظرف جامع لیتحل و یازسنجین

 پروژه  لوتیپا یدر روستاها یمحل یاجتماع جیبرنامه عمل انسجام و بس یو اجرا نیتدو یدر راستا یو اقدامات هاتیفعال یاجرا

 داریجامع و پا تیریبه اهداف مد یابیدستبه منظور  ستانیس یاجتماع -یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد

 نیادر  یاجتماع جیو انسجام و بس یاز طریق جلب مشارکت فعا  جوامع محل یتوسعه اقتصاد محل زیمنابع آب و خاک و ن

 منطقه

 ستانیحوزه س تیجامع وضع لیو تحل یازسنجین ،یابیارز از،یمورد ن هیموجود، اطالعات پا هیمطالعات پا یو بررس یگردآور 

 یازهاین و هاتیظرف موجود، تیوضع از جامع لیتحلبا هدف  CEPA ییافزا یارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاه دگاهیاز د

  یاجتماع – یو توسعه اقتصاد یعیطبجامع منابع  تیریدو منظر مد از یمحل جوامع

 یهاشتیمع یارتقا هدف با افغانستان کشور با مختلف جلسات یط مشترک یدادهایرو یبرگزار یزیربرنامه و یساز نهیزم 

 ریتحوالت اخ لیبه دل حاضر حا  در اقدامات نیا متاسفانه کهداشت  انیب و نمودهاشاره  زین یمنطقه و گسترش مبادالت مرز

 باشد. یدر کشور افغانستان قابل اجرا نم

 با استفاده از روش  یمیاقل راتییبا تغ یبرنامه اقدام سازگار هیو ته ستانیدر منطقه س یمیاقل راتییمطالعات تغ ینیبازب

CLEWs کرد اشاره. 

 تیدر حما نانیتختک نش تیوضع یو توانمندساز یتاب آور یارتقا یدر راستا ازیمورد ن یها رساختیو ز زاتیتجه نیتام 

اقالم  آب، یتانکرها شاملشده  یداریاقالم خر لیمنطقه، تحو یو خشکسال یتنش آب طیدر شرا یستانیاز پرورش گاو س

 هاتختک محل در گاهیورود و خروج دام از جا یو راهروها نانیتختک نش ییبه منظور روشنا یدیخورش یو پنل ها یبهداشت

 در منطقه 

 در منطقه  ریدپذیتجد یهایاز انواع انرژ یارائه شده جهت توسعه و بهره بردار شنهاداتیپ یاجرا یو امکان سنج یگردآور

 یانرژ ستیز و یدیخورش یانرژ ،یباد یانرژ نهیزمدر سه  ستانیس



  
 

 

 غبار و گرد ینفم اثرات با مقابله یراهکارها خصوص در با ستاد ملی مقابله با گرد و غبار امضای تفاهمنامه همکاری پروژه 

 یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو (ILUMP با )داریپا یهاشتیمع توسعه بر دیتأک 

  داریخرد پا یهاشتیمع توسعه و جادیا یبرا یمحل یهافرصت ییشناسابا هدف 

 توسعه برنامه دفتر ها، تاالب و ییایدر ستیز طیمح معاونت نیماب یف یمشارکتجامع  نوآورانه یسکو ینامه  تفاهم یامضا 

 آب و خاک  مدیریت یدر حوضه  بلوچستان و ستانیس یاستاندار و یکشاورز جهاد وزارت متحد، ملل

 یرقابت تیارزش محصوالت برخوردار از مز رهیزنج لیتحل منظور به ابیبازار استخدام وبازار یابیارز یدر راستا یاقدامات یاجرا 

  ستانیدر حوزه س

  ینهاد تیظرف تیقوت هدف باپروژه  یهایاهداف و خروج یدر راستا اسیکوچک مق یاعتبار یهاطرح کمک اجرای 

-توانمند»، «یو توسعه فرهنگ یدست عی، صنایگردشگر»در هفت محور  به اهداف توسعه یابیدست یبرا یدیکل یهاسازمان

کوچک و  کسب و کارهایو توسعه  ینیکارآفر»، «یپروریو آبز التیش»،  «یو دامدار یکشاورز»، «بانوان یاقتصاد یساز

 «یبازرگان و تجارت»و « خاک، آب و تاالب تیریمد»، «اسیمتوسط مق

 پروژه اخبار یرساناطالع و پروژهاخبار  یرسانها، اطالعفراخوان مناقصه یرساندوزبانه پروژه جهت اطالع تیوب سا یراه انداز 

  انیحام و پروژه مورد در یبخشیآگاه و شتریب یریپذتیرو هدف با یرسان اطالع یها جیاقالم و پک هیو ته

برای سا   افتهیاختصاص  ی ودجهب» کرد: انیپروژه پرداخت و ب یگزارش مال یبه ارائه  یخانم فلسف جلسه ی ادامه در

  نظر گرفته شده است.در  دالر۲.9۰3.688مبلغ  ۲۰۲۲

 یبنددسته ،یدهشکل یاستراتژ نیا از یاصل هدف که ندداد حیو توض هپرداخت پروژه ارتباطات یاستراژ یدر ادامه به معرف وی

 ،قابل اعتماد، شفاف و پاسخگو یرساناطالع قیاز طر یبه حداکثر رساندن آگاه یبرا ستانیمورد انتظار پروژه س جیو ارائه نتا

 نانیپروژه با اطم یریپذتیرو شیو افزا نفعانیذ یهاو شبکه کیاستراتژ یاز مشارکت شرکا نانیاطم وپروژه  جینتا شینما

  کرد. یقدردان و رتشک یو استان یفن همکاران و پروژه ییاجرا میت از شانیا خاتمه در .باشدیممنظم  یااز پوشش رسانه
 

 در خصوص مسائل مطرح شده پرداختند:تباد  نظر اعضای کمیته به بحث و  ادامه در -5

 عتیوضو  هپرداخت منطقه یمعرف به ،بلوچسران و سرانيس اسران ستيز طيمح كل ريمد پو مردان، دكرر یآقا

شده  انجاممطالعات  رامونیپ یمختصر حیتوض ادامه در شانیا .دادند نشان 99تا  97 یسا  ها یطتاالب هامون را  یریآبگ

در ادامه اشاره داشتند که  شانیا. همپنین به اقدامات انجام شده توسط تیم پروژه در منطقه اشاره کردمنطقه داده و  نیدر ا

از  شانیاباشند. یو غبار م گرد یهاکنتر  کانون نیمردم و همچن شتیمع یارتقا یبرا نیگزیجا یخواستار راهکارها منطقه

 هدرحا  اجرا است نام برد UNDPو  ستیز طیسازمان مح یدر منطقه که با همکار اسیکوچک مق یشتیمع یهاکمکطرح 

گرد غبار در منطقه و به خصوص  یکانون ها رامونیکه پ یمشکالت انیضمن ب شانیا. ندمثبت در منطقه خواند یو آن را گام

 یهمکار و اروپا هیاتحاد از یالملل نیخواستار اقدام ب ،قرار داردافغانستان  یرهاوکش درکه  یصابر هامون شمالیدر قسمت 

 .شد مشکل نیا حل جهت آنها

  یاصل محور پنج از بلوچسران و سرانيس یاسراندا  جذب سرمايه و یگذا  هيسرما كل ريمد یقائن یآقا ،سپس

تاثیر گذار  یهاتیلافع عنوان به یدست عیو صنا شیالت ،ها گلخانه توسعه مرزی،تجارت و مبادالت   ،ریدپذیتجد یها یانرژ

یاد کردند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که خوشبختانه محورهای فعالیت پروژ سیستان در این راستا  ستانیس حوزه در

 می باشد.

 یهایبر استفاده از تجارب همکار دیبا تاک یزدا يآبخ و مراتع ها، جنگل سازمانمعاون  یگرشاسب یآقا ادامه در

سند  در موجودها و تجارب  آموخته درسخواستار استفاده از  د،یمانند پروژه منار یالملل نیب یدر پروژه ها UNDPگذشته 



  
 

 

در اجرای این پروژه و توجه  کیاستراتژو داشتن برنامه  هیهمسا یکشورها با شتریب یهمکارکرد  انیب نیپروژه شد و همچن

 .است یضروربه کل حوضه آبخیز 

 یمشکالتوکشور  یهاحق آبه ی لهمسئ بههم  رويد  وزا ت ن یو شرق یفالت مركز زيحوضه آبر سي ئ یبيحب یآقا

 که یشنهادیپ. شتدا  آب مصرف به یبر اقدامات متک یا ژهیو دیبه وجود آمده پرداخت و در ادامه تاک زیآبر یکه در حوضه 

 .بود یکشاورزکاهش فشار بر منابع آبی به ویژه در بخش  جهت نیگزیجا یها شتیمعبه  شتریتوجه ب کرد، مطرح شانیا

افراد منطقه و  یبرا داریشغل مناسب و پا جادیا تیبه اهم ،یوزا ت جهاد كشاو ز یكل امو  اقرصاد ريمد ،یخالد یآقا

که موجب  ییهاتیبر فعال ها،استانو اشتغا  ابالغ شده به  دیتول برنامه بهموضوع پرداخت و ضمن اشاره  نیا رامونیپ ییافزاهم

 .کرد یا ژهیو دیتاک باشد یم )برای مثا  توسعه کشت گیاهان دارویی( خاک و آب یوربهره  شیافزا

مرز و  یتعامالت دو سو یمسئله  ،یکوتاه حیتوض یهم ط تاالب ها حفاظت و احيای كل دفرر ريزاده، مد یاشرف خانم

تعامالت  نیا یسازفراهم  یبرا اروپا هیو اتحاد  UNDPیهمکارو خواستار  دانسته مهمافغانستان را  ه،یبا کشور همسا یهمکار

 شد. 

 نیو همچن یهمکار نیا از و دانست موثر اریبس را شده انجام یها تالش و شده مطرح مباحث و جلسه ،ینالدي  خانم

و  شتریب تیموقع جادیجهت ا شتریب یها یخواستار ادامه همکار نیهمچن شانیکرد. ا یابراز خرسند پروژه یدستاوردها

 .شد UNDP منطقه یازهایبرطرف کردن ن

 یگازهابه مسئله  یکرد. و تیرضا اظهارمنطقه  درپروژه  یو اقدامات انجام شده برا یاز همکار گریهم بار د داسيپروو یآقا

 نیموثرتر جهت حل ا یاسیو خواستار تعامالت س هاشاره کرد یستیز طیو مح میاقل راتییمشکالت تغ از یناش یگلخانه ا

 .شد منطقه کل بلکه در رانیو بلوچستان و ا ستانیمسئله نه تنها در استان س

 انیب ستانیس پروژه یاجرا در تیموفق یبا آرزو ست،يز طيسازمان حفاظت مح سي ئ سالجقه،جناب دكرر انتها  در -6

ضرورت  کینشست ها  لیقب نیدر ا یالمللنیو تعامالت ب میقائل هست یاژهیو تیاهم یالمللنیموضوعات ب یبراما نمودند که 

دارد و ما شاهد ارتباط خوب در سطوح  یااروپا تجارب ارزنده هیخوشبختانه مجموعه اتحادایشان همچنین افزودند: است. 

عرضه  اینقاط دن ریعنوان الگو به سابه تواندیآمده است که م دستبه یخوب تجارب و جینتا و میابوده هیاتحاد نیمختلف از ا

 . ودش

کوش، صادق و خونگرم در سخت اریبس ییهاارزشمند و انسان نهیشیبا پ یبالقوه مردمان یهاتیبه وجود ظرف نیهمچن شانیا

 موجود یلهایپتانساز  دارد وجود ستانیکه در منطقه س یاگسترده یدانش بوم با توانیم و افزود هاشاره کرد ستانیمنطقه س

سوق  یمناسبجهت  درها را استفاده کرد و آن یاهیو پوشش گ میمنابع آب، خاک، اقل تیریمد یکردهایرو یارتقادر جهت 

از  اند،داشته یهمکار ستیزطیمح حفاظت سازمان با یالمللنیب پروژه نیکه در ا یاندرکاراندست هیکلاز در ادامه  شانیا. داد

اعضای کمیته راهبری به عنوان رکن و از  نمودندو تشکر  ریعوامل تقد ریو سا یدولت یهاارگان ،ییاجرا یهاجمله دستگاه

 نمودند یدواریام اظهار و موثری داشته باشند یهمراه پروژه انیپا تا درخواست کرد که اصلی تصمیم سازی های کالن پروژه

 .میو توسعه منطقه باش ییشاهد شکوفا اندرکاران، دست هیکل یهمکار با که
 

  :جلسه مصوبات

میلیون دالر اعتبار تخصیص یافته مورد تصویب اعضای کمیته  ۲.9با حدود  ۲۰۲۲ سا  برای شده ینیبشیپ کاری سالیانه برنامه -۱

 راهبری پروژه سیستان قرار گرفت.

 به عنوان سند راهبردی ارتباطات پروژه مورد تصویب اعضای کمیته راهبری پروژه قرار گرفت. پروژه ارتباطات یاستراتژ -۲



  
 

 

 

 

 

 

 ۲۰۲۲توان در سه ماهه او  سا  یرا م نکته نیا که کرد تمایلبه پروژه ابراز  مالی منابعو افزودن  صیاروپا نسبت به تخص هیاتحاد -3
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