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 RIO + 20خالصه گزارش از اولین کارگاه تخصصی   

 ( IEG) المللی محیط زیست نظارت بین: نشستموضوع 
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ثشگضاس خَاّذ  2112ػبل جَىکِ دس هبُ Rio+20  هشتجط ثِ اجالع ْبیًـؼت ٍلیي ًـؼت اص هجوَػِا

 International Environmental Governance)حکوشاًی ثیي الوللی صیؼت هحیطیگشدیذ هشتجط ثب 

IEG"" ) ُؿذثشگضاس   آرس هبُ دس ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبت 22دس سٍص ػِ ؿٌجِ کِ  ثَد. 

گضاسی ایي اص ثش، ٍ هشکض تحقیقبت ٍ هطبلؼبت هحیط صیؼت ٍ اًشطی هحیط صیؼتّذف ػبصهبى حفبظت 

ثب هشتجط  گًَبگَى دس هحیط ّبی داًـگبّیطشح هؼبئل دس ساثطِ ثب دى اػبتیذ ٍ هتخصصیي ٍسگشدّن آاجالع 

ثخؾ  هؼئَالى ٍ کبسؿٌبػبىپیـٌْبدات ثِ ّوشاُ هی تَاًذ آکبدهیک ًظشات  چشا کِ؛ ثَدُ اػت Rio+20هجبحث 

 .ًوبیذتجییي هتوشکضی سا گزاسی  ػیبػت ،اجشایی

ثب ثیبى ایي هطلت کِ ثبیذ ثِ اخالق هشکض تحقیقبت ٍ هطبلؼبت هحیط صیؼت ٍاًشطی  سئیغدکتش ػجبػپَس 

 .ذًوَدًهطشح   IEG هشتجط ثب هجبحث تَضیحبتی  ،جْبًی هحیط صیؼت تَجِ کشد

دس صهیٌِ ی ثٌگبُ ّب ٍ تـکیالت ، ػبختبسّبی هَسد ًیبص ًـؼت هْن دس ایيی یکی اص ثحث ّبٍی ػٌَاى ًوَد 

 .اتخبر گشدددس ایي صهیٌِ  اػتشاتظی ّبیی هی ثبؿذ ٍ الصم اػت تَػؼِ پبیذاس



دس  ّب ایفبکٌٌذگبى ًقؾ دس ایجبد ػیبػت گزاسی ٍ اػتشاتظیتَػط هی ایشاى تجییي هَاضغ جوَْسی اػالّوچٌیي 

ثِ  گضاسؽ هلی هشتجط ثب هجحث تَػؼِ پبیذاسجْت اسائِ  ّش یک اص هتَلیبى ٍظبیفتؼشیف ٍ  صهیٌِ تَػؼِ پبیذاس

  .ثبؿذ Rio+20هْوتشیي خشٍجی ّبی ًـؼت  هی تَاًذ ثِ ػٌَاى  (Green Economy)اقتصبد ػجض خصَف

 ًـؼت 6: بصهبى حفبظت هحیط صیؼت ًیض ػٌَاى ًوَدـػػؼِ پبیذاسسئیغ کویتِ هلی تَدکتش هکٌَى 

Rio+20 ّ ِشگضاس ـث ت ٍ اًشطیـط صیؼـبت هحیـٍ هشکض تحقیقبت ٍ هطبلؼ ػبصهبى حفبظت هحیط صیؼتوت ـث

هَسد ثشسػی قش اس گیشد ٍ پل دس جبهؼِ ػلوی کـَس ثب هحیط صیؼت ٍ تَػؼِ پبیذاس  هشتجط هجبحثؿَد تب  هی

 .گشدداستجبطی هحکوی ثیي داًـگبّْب ٍ ػبصهبى ّبی اجشایی ثشقشاس 

دسصذ هؼبئل هطشح ؿذُ  61تب  51: اهَس ثیي الولل ٍصاست اهَس خبسجِ ػٌَاى ًوَدًذ کبسؿٌبعهٌْذع سججی 

یْبی هختلف جْت جوغ آٍسی ًظشات خجشگبى ٍ ئدس ػبصهبى هلل صیؼت هحیطی ّؼتٌذ ٍ ایـبى ثش لضٍم گشدّوب

 .تبکیذ ًوَدًذ Rio+20 هتخصصبى دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى 

ْبی هتجَع خَد تَضیحبتی ًػبصهب ثب فؼبلیت ّبی هشتجط ثب هَضَع دسدس استجبط ًـؼت  ایي دس اداهِ شیيضحب 

 :ْب ػجبستٌذ اصًیض هطشح گشدیذ کِ اّن آً سا اسائِ دادُ ٍ ػئَاالت هتؼذدی

  استجبط اؿتغبل ثب اقتصبد ػجض 

 فقش صدایی ٍ استجبط آًْب ثب هؼبئل هشتجط ثب اقتصبد ػجض ،تَػؼِ جوؼیت 

  یبساًِ ّب دس اقتصبد ػجضًقؾ 

  تغییش آة ٍ َّا 

 ظی ّبی ًَ اػتفبدُ اص اًش 

دس  د تبَؿپشداختِ  هَضَػبت هشتجط ثب اقتصبد ػجض طَس ٍیظُ ثِ ی آتی ثِبدس ًـؼت ّ گشدیذهقشس  دس اًتْب

 .َدًوتذٍیي گضاسؿی دس ػطح هلی جْت اػتفبدُ هؼئَلیي کـَس  ًْبیت ثتَاى


