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  به نام خدا

  

  )يالتو ش يكشاورز يعي،منابع طب اقتصاد سبز در( 20+ اجالس ريو

  

در دانشگاه صنعتي اميركبير با حضور متخصصان  27/10/1390مورخ  20+اجالس ريو نشست  سومين

  .برگزار گرديد يالتو ش يكشاورز يعي،منابع طبو سازمان هاي اجرايي در امر 

  

  :عبارتند از مطروحهاهم موارد 

  در بخش كشاورزي سبزاهداف اقتصاد 

  (Food  Security)اييذغ امنيت •

  (Reduce Poverty)فقر كاهش •

  (Improve Nutrition and Health)سالمتي و تغذيه اصالح •

  (Create rural Jobs)روستايي اشتغال ايجاد •

  )Reduce Pressure on the Environment(زيست محيط بر فشار كاهش •

  در ايران بخش كشاورزيرو در  پيش چالش هاي

  توليد عوامل و منابع نازل وري بهره •

  مصرف و توليد نامناسب الگوي •

  سازي ذخيره محدود ظرفيت •

  بانوان موجود بالقوه ظرفيت از استفاده بودن ناكافي •

  يجامعه كشاورزو  نشين حاشيه، روستايي بخشهاي در سواد نازل سطح •

  درآمدها تعادل عدم و اقتصادي مشكالت •

 دولتي غير بخش مشاركت جلب •

  يخرده مالك ياراض •

  ينسرزم آمايش •
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  يدارتوسعه پا يها مولفه •

 ياصول يريبهره گ عدمهمچنين  غذايي مواد و كشاورزي محصوالت  مصرف و توليد باالي ضايعات •

  از پسماندها

  محصول يعاتتن ضا يليونم 25 وجود •

  يارياب ينپائ راندمان •

  يشتيمع كشاورزي •

  دام در مراتع يتاز ظرف يشب يچرا •

  يها مركز دفن و جاده ساز يكاربر يربه سا يصبافت و تخص يبو برداشت و تخر جنگل •

   در سال يكشاورز يتن از خاكها يليونم 2حدود  فرسايش و گياهي پوشش كاهش •

  يگسترده منابع اب يها آلودگي •

   يعاز صنا يناش يها يآلودگ •

  يزخخصوصا در مناطق نفت  يميو پتروش ينفت يها آلودگي •

  ييو روستا يشهر فاضالبهاي •

  پس از سدها يساختها يرز ياعتبار مناسب برا يصتخص عدم •

   يمياقل ييراتتغ •

  ساالنه يدالر در بخش كشاورز يلياردم 1 يانگرد و غباز و ز پديده •

   يستيتنوع ز كاهش •

  ها يختهو ترار يستيز ايمني •

 شهرها و روستاها يتيجمع جابجايي •

  نوين تكنولوژيهاي و آوري فن دانش انتقال •

  راهبردهاي كشاورزي پايدار براي حفظ منابع و تامين امنيت غذايي كشور

  ييروستا يدارحفظ بافت روستاها و توسعه پا •

و  يهاساز يمتصم يهنسبت به آن در كل يقدر كل جامعه و باور عم يستز يطفرهنگ حفظ مح ايجاد •

  كشور يريهايگ يمتصم

  ييغذا يتامن ينو تام يدتول يبه نهاده ها يارانه يصتخص اصالح •

  يو انرز يآل يبه كوده يرفساد پذ يپسماندها تبديل •

  يشده در كشاورز يهتصف يپسابها و فاضالبها بازچرخاني •

  بزرگ يشهرها يهدر حاش يگلخانه ا يمحصوالت كشاورز توليد •
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  راهكارهاي مديريتي ارائه شده در سطح جهاني براي حفظ محيط زيست

  سبز يبهره ور •

  يطيمح يستز يها ارزيابي •

  3R يو بازچرخان يافتباز, كاهش •

   يمصرف انرژ كاهش •

  پاكتر يدو تول يزهپاك يهايآور فن •

  ينپائ يسبز توام با مصرف انرژ اقتصاد •

  يطمح يبتخر ياقتصاد يها ينهتوام با محاسبه هز يستز يطمح اقتصاد •

  تاكيد ويژه براي كشاورزي پايدار

  آموزش •

  يستز يطو مح يهحفظ منابع پا يفرهنگ ساز •

  يستز يطكامل مردم در حفظ مح مشاركت •

  در بخش كشاورزيپنجم توسعه كشور  محورهاي برنامه

 بخش كشاورزيء بهره وري در ارتقا .1

  ارتقاء شاخص ضريب امنيت غذاي در محصوالت اصلي كشاورزي .2

  توسعه بهره برداري پايدار از منابع طبيعي و پايه و احيا ،حفظ .3

  بازار و صادرات فرآورده هاي كشاورزيتوسعه  .4

 ارتقاء سطح زندگي كشاورزان .5

  كشاورزي  تاثير گذار بر بخشسطوح  

  

  

  

  

)تغييرات آب و هوا(سطح جهاني   

  )ريزگرد(سطح منطقه اي 

 
ي ملسطح   

)...، خدمات و صنعت(  

 كشاورزي
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  سواالت بخش منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت

منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت در طول برنامه هاي پنجساله كشور چگونه روند توسعه بخش  .1

  بوده است؟

  بزرگترين دست آوردهاي بخش منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت در كشور چه بوده است؟ .2

  ؟ چيستفرصت هايي كه در توسعه بخش منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت در كشور وجود دارد  .3

  ؟ود دارد چيستمنابع طبيعي، كشاورزي و شيالت در كشور وج كه در توسعه بخش ييتهديدها .4

  چگونه است؟) 1404(ساله  20جايگاه منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت در سند برنامه چشم انداز  .5

موضوع تغيير آب و هوا به چه ميزان تاثير گذار در بخش منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت بوده و  .6

  خواهد بود؟

  باشد؟ن منطبق با اصول توسعه پايدار مييعي، كشاورزي و شيالت به چه ميزاتوسعه بخش منابع طب .7

  منطبق نمود؟ "اقتصاد سبز"چگونه مي توان توسعه بخش كشاورزي را با  .8

تعامالت منطقه اي جهاني در رابطه با توسعه پايدار  و منطبق با اقتصاد سبز در بخش منابع طبيعي،  .9

  كشاورزي و شيالت چيست؟

هايي كه بايد در بخش منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت براي توسعه پايدار  شاخصمهمترين  .10

  منطبق بر اقتصاد سبز در نظر گرفت كدامند؟

برنامه پنجساله مهمترين چالش هاي پيش روي بخش منابع طبيعي، كشاورزي و شيالت در  .11

  چيست؟
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  :ات مطرح شده در نشستپيشنهاد

 امكانات كشور در تصميم گيري ها و تدوين بياينه ريوتوجه به اولويت ها و  �

  مختلف تصميم گيري در سطوحمورد اقتصاد سبز جهتمعين در هايمعيارهاوشاخصنمودنمشخص �

  توجه به عرصه هاي سبز در بحث اقتصاد سبز �

  معيارها وشاخص هاي مديريت پايدار جنگلمشخص نمودن  �

در عرصه هاي جنگلي به سادگي امكان پذير بازيابي  كهاين مسئله  در نظر گرفتنتوسعه شهري، با  �

  .نيست بنابراين بايد اين عرصه با ارزش را حفظ نمود

  مشخص شدن گونه هاي در حال انقراض  �

 ...مانند چوب، شيالت و  كد گذاري كاال هاي مجاز �

  كشاورزي علمي �

  تعامل كشاورزي و هواشناسي �

  آبزي پروري در آب هاي داخلي جهت برنامه ريزي  �

  آلودگي هاي نفتي در درياچه خزر، خليج فارس و درياي عمانجلوگيري از برنامه ريزي در مورد  �

بين المللي براي مناطقي كه دچار مشكالتي شامل خشكسالي،  هاي همكاري نمودنجذب و مطرح  �

  .باشند در بيانيه ريومي ... و)به دليل برداشت بي رويه(شورشدن منابع آب، بحران دشت ها 

ها و تخريب جنگل  دليلفرسايش خاك به  دشت ها، شدنشورجهت جلوگيري از ارائه راهكار هايي  �

  .است سيل هاي بي سابقهآن وقوع  كه پيامدمراتع 

به دليل به خطر افتادن امنيت زيستي  ارائه راهكارهايي براي جلوگيري از جنگل زدايي و بيابان زايي �

  .روز در حال افزايش استبشري كه روز به 

 در جنگل، حفظ اكوسيستم هاي موجود شامل بايد محور هاي اصلي اقتصاد سبز در جنگل �

مهمي در از تخريب بيشتر سطح جنگل ها و حذف چراي دام در جنگل ها كه عامل  جلوگيري

  .دنتخريب جنگل هاي كشور است، باش

مانند (ي فعلي در بخش جنگلهاراهكار نمودن جايگزين جهتارائه راهكارهاي مديريتي و اجرايي  �

   )موضوع اكوتوريسم

كه بر اساس منافع و  داخلي و بين الملليمسائل مشخص نمودن موضع گيري هاي ايران در  �

  .سياست هاي ايران باشد

ي سازمان هاي بين الملل كشور ها با اقليم نامناسب براي حفظ جنگل ها از طرفحمايت  پيشنهاد �

  در بيانيه ريو
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اقتصاد سبز و اصالح به خصوص در مسائل اقتصادي نيروهاي بازار نقش به رسميت شناختن  �

  مربوط به بازار  زيرساخت ها و ساختارهاي

  در كشور اجرامشخص نمودن مهم ترين هدف اقتصاد سبز از بين اهداف مطرح شده جهت  �

 و فن محور نمودن كشاورزي بنياندانش  �

 

  


