 -1وزارت امور خارجه
پیام وزیر امور خارجه
صيانت از محيط زيست نقش مهمیدر ارتقا رفاه اجتماعی در جوامع بشري ايفا میكند .گرايش غالب و شتابان قرن بيستم در زمينه
تمركز صرف بر رشد اقتصادي و توسعه صنعتی و كشاورزي ،اكنون آثار منفی خود بر محيط زيست و مآال سالمت و رفاه انسانی را
نشان داده است .اكنون محيط زيست به سبب ماهيت و آثار فرامرزي آن ،بيش از پيش به دستمايه مهم همكاري بين المللی مبدل
شده و جايگاه آن در مباحث و سياستهاي ملی ،منطقه اي و بين المللی مرتباً در حال افزايش است.
ايرانيان براساس آموزههاي فرهنگی و دينی خود در زمينه حفاظت از محيط زيست ،سازگاري با طبيعت و بهره برداري بهينه و
پايدار از آن ،از پيشينه درخشانی برخوردار بوده اند .بخش مهمیاز آثار چشمگير تمدنی ما مربوط به اين حوزه است .حيات نسل
كنونی ما مرهون دستاوردهاي تمدنی پيشينيان در اين حيطه میباشد .ما نيز بايد اين ميراث را براي فرزندان خود و نسلهاي
بعدي تداوم بخشيم .اما به نظر می رسد رويكرد و رفتار ما در قبال محيط زيست و ضرورت حفاظت و صيانت از آن نيازمند تأمل و
مآال تحول جدي است .اسراف ،تبذير و كليه اشكال بهره برداري ناپايدار از منابع طبيعی زنگ خطر را براي ما به صدا درآورده است.
منابع آبی ما رو به كاهش هستند .جنگلها و ساير پوششهاي گياهی ضروري درحال نابودي میباشند .تاالبها رو به خشكی
گذارده اند .آلودگی هوا همچنان نفسگير است .صرفنظر از تحوالت بين المللی و الزامات و تعهدات ناشی از آنها ،اين فرآيند مخرب
بايستی متوقف و معكوس گردد .در جامعه ما حفظ محيط زيست به عنوان راهبردي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بايستی مورد
عنايت و توجه بيشتر قرار گيرد .الزم است ابعاد مختلف اين موضوع از سوي رسانههاي جمعی و گروههاي مرجع مورد عنايت كافی
قرار گرفته و بازگو شود.
افزايش تعداد نهادها و موافقتنامههاي زيست محيطی دوجانبه ،منطقه اي و بين المللی در دهههاي اخير و شمار روزافزون مصوبات
اركان سياستگذاري آنها نشانگر سير صعودي جايگاه محيط زيست در مباحث بين المللی است .دولتها اكنون به همكاري وبسط
حقوق بين الملل در اين حوزه رغبت فزاينده اي دارند .همكاري براي مقابله با اين چالشها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده
است .اين امر میتواند به ارتقاء توسعه پايدار و امنيت ملی كشورها كمك كند.
سال  5102نقطه عطف مهمیدر دستوركار توسعه پايدار بين المللی است .موضوع محيط زيست از اولويتهاي اصلی دستوركار
كنفرانس تأمين مالی توسعه ،دستوركار توسعه پس از  5102و به ويژه فرآيند مذاكراتی سند جايگزين پروتكل كيوتو در زمينه
تغييرات آب و هوا است .اين فرآيندها متضمن نقشه راه توسعه پايدار جهانی در دهههاي آينده تلقی میشوند .در اين ميان اگرچه
كشورهاي درحال توسعه كه همچنان دستوركار آنها بر اولويت فقرزدايی متمركز است ،در معرض تعهدات جديد قرار گرفته اند ،با
اين وجود اين امر نبايد به منزله ناديده گرفتن مسئوليت تاريخی كشورهاي توسعه يافته در تخريب محيط زيست جهانی و لزوم
اقدام مسئوالنه آنها در ترميم آثار ناگوار آن باشد .اصل بنيادين "مسئوليت مشترك اما متفاوت" واجد عناصر كليدي براي گفتگو و
تفاهم در اين زمينه است.
جمهوري اسالمیايران با عنايت به بنيانها ي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی خود همواره در همكاريهاي بين المللی در اين حوزه
مشاركت سازنده و تأثيرگذاري داشته است .ايفاي فعاالنه اين نقش ،بيش از پيش مستلزم تجهيز ملی است .ايجاد اجماع ملی به
منظور پاسخگويی كارآمد به چالشها ي زيست محيطی از يكسو و الزامات توسعه اقتصادي از سوي ديگر مستلزم بسيج ظرفيتها و
امكانات علمیو سرمايههاي اجتماعی كشور ،ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعی است .كمك
به رشد بنگاههاي فعال در حوزههاي توليدات و خدمات زيست محيطی با ويژگی اشتغالزايی میتواند بسيار راهگشا باشد.
حفاظت مؤثر از محيط زيست نيازمند عزم ملی و تالش همگانی است .اقتصاد مقاومتی چارچوب ارزشمندي را براي هدايت حركت
منسجم ملی در اين زمينه فراهم آورده است .وزارت امورخارجه به سهم خود تالش الزم را در زمينه حمايت از ملت و دولت

جمهوري اسالمیايران در نيل به مسئوليت خطير بهره مند كردن نسلهاي آينده از ميراث گرانبهاي زيست محيطی صورت خواهد
داد.
محمد جواد ظریف

اقدامات محیطزیستی وزارت امور خارجه
 -1اقدامات محیطزیستی مرتبط با شاخصهای عمومی
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ساختار تشكیالتی:

اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار و اداره امور بين المللی محيط زيست در وزارت امورخارجه تشكيل شده است.در اداره امور
اكو كميته انرژي ،معدن و محيط زيست اكو وجود دارد كه موضوعات زيست محيطی در اين كميته پيگيري میشود.درحال حاضر
 6نفر كارشناس محيط زيست در ادره امور بين المللی محيط زيست مشغول به كار هستند.در اداره امور اكو نيز يك كارشناس
مسئول پيگيري امور زيست محيطی اكو وجود دارد كه كليه موضوعات زيست محيطی اكو را در كنار مباحث معدن و انرژي
پيگيري مینمايد.
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آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی

 كارشناس مسئول كميته امور محيط زيست اداره امور اكو در جلسات تخصصی و كارگاههاي آموزشی محيط زيست اكو از سال 0930تا تيرماه سال  39جمعاً به مدت بيش از  91ساعت شركت نموده است.
 برگزاري همايشها و اجالسها ي زيست محيطی با همكاري دبيرخانه اكو و سازمان حفاظت محيط زيست و شركت فعالكارشناس اداره در كليه نشستهاي داخلی
 در خصوص آموزشهاي عمومیو تخصصی محيطزيستی نيز به اهتمام اداره كل آموزش وزارت امور خارجه ،موضوع محيط زيستاز منظر حقوقی و بينالمللی در قالب دورههاي ارتقاء مقام بويژه دورههاي ارتقاء به مقامهاي دبير اولی و رايزن يكمیگنجانده شده
است.
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پژوهش زیست محیطی:

تهيه " پروژه امكان سنجی يكسان سازي استانداردهاي زيست محيطی كشورهاي عضو اكو" توسط ايران كه با همكاري
دبيرخانه اكو و سازمان حفاظت محيط زيست و اختصاص  21هزار دالر توسط دبيرخانه اكو و  021هزار دالر توسط سازمان
حفاظت محيط زيست به اين پروژه در حال پيگيري است و تاكنون سه فاز از پنج فاز اين پروژه اجرا و گزارشهاي آن بين
اعضا توزيع شده است.
پيگيري جدي و مستمر توسعه فناوري اطالعات و نهادينه ساختن آن در وزارت امورخارجه به ويژه در قالب ايجاد يك سامانه
بانك اطالعات اقتصادي و سامانه اقت صادي فرابخشی به منظور بهره گيري از اثرات مثبت زيست محيطی اين امر از طريق
حذف مصرف كاغذ ،كوتاه كردن فاصله ارتباطی ميان ادارات مركز ،نمايندگیهاي كشورمان در خارج و دستگاههاي اقتصادي و
حذف ترددهاي اضافی ،افزايش سرعت كار و در نتيجه كاهش هزينهها و تأثيرات مثبت مستقيم و غيرمستقيم آن بر محيط
زيست.
تهيه خبرنامه تغييرات آب و هوا و توزيع آن در سطح ادارات كل وزارت امورخارجه
در دوران دولت يازدهم حدود هفده پروژه سمنها از طريق بخش كمكهاي كوچك تسهيالت جهانی محيط زيست(جف)
تأمين مالی شده اند كه اين طرحها پايان يافته اند و يا در حال اجرا است.
اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار تاكنون در شش گردهمايی داخلی درخصوص فرآيند مذاكراتی سند جايگزين پروتكل
كيوتو و تبعات آن براي كشورمان در سازمان حفاظت محيط زيست ،معاونت بين المللی وزارت نفت ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی ،وزارت جهادكشاورزي ،فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسالمیو اتاق بازگانی و صنايع و معادن ايران
مطلب ارائه كرده است .ارائه مطلب ياد شده در گردهمايیها ي بعدي در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت نيرو و دانشكده

محيط زيست دانشگاه تهران در دست پيگيري است .د ر همين رابطه تاكنون در دو جلسه داخلی وزارت متبوع نيز مطلب ارائه
شده است.
 )6گفتگو با جهاد دانشگاهی جهت ارائه طرح تأمين برق موردنياز وزارت امورخارجه از طريق احداث سايت نيروگاهی توليد برق
خورشيدي در راستاي كاهش مصرف سوختهاي فسيلی و حفظ محيط زيست و نيز ايجاد زيبايی بصري محيطی .اين موضوع
در مركز جهاددانشگاهی در دست بررسی میباشد.
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اجرای مدیریت سبز:

انجام اقدامات اساسی در زمینه کاهش مصرف انرژی و اصالح الگوی مصرف به شرح ذیل :
 )0كاهش ديماند برق مصرفی ساختمانهاي مركزي ،در مجموع به ميزان  5322كيلو وات ساعت( .شروع از سال  -30اتمام در
سال )39
 )5مشاوره و پيگيري جهت كاهش ديماند برق مصرفی ساختمان سازمان همكاريهاي اقتصادي اكو به ميزان  051كيلو وات
ساعت( .شروع از سال  -30اتمام در سال )39
 )9جايگزينی كليه المپهاي رشتهاي با المپهاي كم مصرف در كليه ساختمانهاي مركزي و عدم استفاده از هرگونه المپ
رشته اي( .طی ساليان گذشته)
 )9جايگزينی المپهاي فلورسنت با المپهاي  LEDبه مرور زمان( .در حال اجرا)
 )2هوشمند سازي موتورخانه گرمايشی ساختمان شماره ( .7در سال )35
 )6هوشمند سازي بسياري از تابلوهاي برق ساختمانهاي مركزي با تايمر جهت روشن و خاموش شدن خودكار( .در سال  39و
)39
 )7شركت فعاالنه در طرح افزايش كارايی موتورخانههاي موجود در كشور توسط بهينه سازي مصرف سوخت( .در سال )39
 )8ثبت نام در طرح ارتقاء كارايی موتورخانهها توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت و پيگيري آن( .در سال )39
 )3ابالغ بخشنامه منع نصب اسپيلت ،كولر گازي ،هيتر برقی و  ...جديد در ساختمانهاي مركزي وزارت متبوع( .در سال )39
 )01مطالعه بر روي انرژي خورشيدي جهت استفاده گسترده و جدي در مركز و نمايندگیها( .از سال )39
 )00استفاده از انرژي خورشيدي جهت تامين بخشی از برق مورد نياز برخی از نمايندگیهاي خارج از كشور مانند حراره ،مراكش،
عراق و ( ...در سال  39و ) 39
 )05كنترل روشنايی برخی از قسمتها به وسيله نصب سنسورهاي حركتی( .در سال )35
 )09سرويس و بازسازي اصولی سيستمها ي مركزي گرمايش و سرمايش ساختمانهاي مركزي جهت افزايش بازدهی( .در سال
 39و )39
 )09در ساخت ساختمانها ي جديد در خارج از كشور ،كليه استانداردهاي محل پروژه در جهت بهينه سازي مصرف و افزايش
بازدهی در نظر گرفته میشود( .طی ساليان گذشته)
 )02ترميم كليه پشت بامها و شيروانیهاي ساختمانهاي مركزي( .در سال )39
 )06استفاده از آب چاه جهت آبياري فضاي سبز( .طی ساليان گذشته)
 )07استفاده از آب چاه جهت استخر سرپوشيده واقع در دفتر مطالعات( .در سال )39
 )08بهينه سازي دربها و پنجرههاي ساختمانهاي مركزي جهت جلوگيري از اتالف انرژي( .در سال  39و )39
 )03تالش در اجالس وزراي محيط زيست اكو براي معرفی جايزه صنعت سبز اكو از جمله در سال 5109
-6-1تعامل بین بخشی و بینالمللی:

با پيگيري اداره امور اكو ،تفاهم نامه همكاري بين دبيرخانه اكو و سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي پروژه امكان سنجی
يكسان سازي استانداردهاي زيست محيطی كشورهاي عضو اكو در سال  5109منعقد گرديد كه در حال اجرا است.
 )0دبيرخانه اكو چندين تفاهم نامه با سازمانها ي بين المللی زيست محيطی از جمله با يونپ و فروم جنگل ملل متحد امضا و
چند كارگاه آموزشی در محل دبيرخانه اكو برگزار نمود.
 )5در خصوص حمايت از سمنها ،در دوران دولت يازدهم حدود هفده پروژه سمنها از طريق بخش كمكهاي كوچك تسهيالتی
جهانی محيط زيست (جف) تامين مالی شده اند كه اين طرحها يا پايان يافته اند و يا در حال اجرا هستند؛ همچنين اين
وزارت در ادامه اقدامات و تالشها ي گذشته در صدد است استفاده از ساير منابع مالی دو جانبه چون جايكا و كمكهاي مالی
بينالمللی در چارچوب سازمانهاي تخصصی ،برنامهها و صندوقهاي وابسته به سازمان ملل متحد يا خارج از آن همچون
صندوق سبز اقليم ،برنامه محيط زيست ملل متحدو برنامه عمران ملل متحد ،سازمان توسعه صنعتی ملل متحد،يونسكو ،ايفاد
و فائو جهت كمك به اجراي طرحهاي محيطزيستی كشور را تداوم بخشد.
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اقدامات محیطزیستی مرتبط با شاخصهای تخصصی :شاخص تخصصی براي اين وزارتخانه تعريف نشده است.

 -3انتظارات از وزارت امور خارجه
 -1-3اهداف توسعه پایدار()SDGs
در مهرماه سال ( 0939سپتامبر  )5102اهداف توسعه پايدار ( )SDGsدر سازمان ملل با حضور رياست محترم جمهوري مورد
تصويب قرار گرفت .اين اهداف مشتمل بر  07هدف كالن و  063هدف جزء میباشد كه مقرر گرديد ،پس از ، 5102كليه كشورهاي
متعهد از جمله ايران ملزم به پياده سازي آن تا افق  5191ميالدي باشند .بر همين اساس و با توجه به تصميمات كميته ملی
توسعه پايدار ،متولی و دستگاه همكار به منظور اجراي هر يك از اهداف هفدهگانه تعيين و وزارت امور خارجه بعنوان دستگاه همكار
در اجراي اهداف:
هدف کالن  -11کاهش نابرابری در داخل و در میان کشورها
هدف کالن  -16ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار ،فراهم کردن دسترسی به عدالت همگانی و
ایجاد نهادهای اثربخش ،پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
هدف کالن  -11تقویت ابزار پیاده سازی و احیای مجدد مشارکت جهانی برای توسعه پایدار،
انتخاب گرديده است ،لذا انتظار میرود تا اين وزارتخانه با توجه به اهداف خرد و شاخصهاي تعيين شده نسبت به پياده سازي اين
هدف با دستگاههاي متولی ذيربط اقدام نمايد.
 -2-3سیاستهای کلی محیط زیست
با عنايت به ابالغ سياستهاي كلی محيط زيست توسط مقام معظم رهبري در تاريخ  0939/8/56و با توجه به تعيين دستگاه
مجري و دستگاههاي همكار ،جهت اجراي هريك از بندهاي سياستهاي كلی توسط هيات وزيران ،وظايف اين وزارتخانه همكاري
در اجراي بندهاي:
بند .2ایجاد نظام یكپارچهی ملی محیط زیست.
 .1۱تقویت دیپلماسی محیط زیست با:
0ـ .02تالش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقهاي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگیهاي آبی.
5ـ .02توسعهي مناسبات و جلب مشاركت و همكاريهاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه ،چندجانبه ،منطقهاي و بينالمللی در
زمينهي محيط زيست.

9ـ .02بهرهگيري مؤثر از فرصتها و مشوقهاي بينالمللی در حركت به سوي اقتصاد كمكربن و تسهيل انتقال و توسعهي فناوريها
و نوآوريهاي مرتبط.
میباشد ،كه الزم است با همكاري ساير دستگاه اجرايی مربوطه در جهت اجراي سياستهاي كلی محيط زيست همكاري نمايد.
 -4تحلیل عملكرد محیطزیستی وزارت امور خارجه
عملكرد محيطزيستی ارايه شده از سوي وزارت امور خارجه با توجه به تشكيل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار ،كارگروه محيط
زيست و جذب نيروي كارشناس محيط زيست در اين وزارتخانه قابل توجه است .از اقدامات ديگر قابل توجه در اين وزارتخانه تهيه
خبرنامه تغييرات آب و هوا میباشد .مسلما اگر وزارت امور خارجه ،از طريق سفارتخانههاي ج .ا .ايران در كشورهاي ديگر در كنار
ساير فعاليتها ،زمينه ايجاد و گسترش ارتباط با مراكز محيطزيستی ،تشكلها ،دانشگاهها و ساير موارد مرتبط با محيط زيست را
فراهم نمايد ،گام مهمیدر ارتقا دانش و عملكرد محيطزيستی در كشور برداشته خواهد شد.
عالوه بر موارده فوق وزارت امور خارجه در بسياري از كميتهها و كارگروهها ي تخصصی ايجاد شده در سطح ملی جهت پاسخگوئی
به نيازها و تعهدات بينالمللی و تعيين مواضع كشور در قبال معاهدات وسازمانهاي بينالمللی چون كميته ملی تغيير آب و هوا،
كا رگروه مذاكراتی تغيير آب و هوا ،كارگروه ملی تدوين استراتژي نيل به اقتصاد كم كربن ،كميسيون ملی زمين و مسكن در ارتباط
با يونسكو ،كميته ملی بيابان زدايی ،كميته ملی تنوع زيستی ،كميتههاي راهبري اجراي طرحهاي محيطزيستی مرتبط با اعتبارات
اعطايی صندوق تسهيالت جهانی محيط زيست.
همچنين اين وزارت امور خارجه در عرصه دو جانبه و بينالمللی تالش نموده از طريق طرح و تصويب قطعنامهها و تهيه و اجراي
برنامههاي مشترك نسبت به جلب توجه محافل بينالمللی و منطقهاي و همچنين كشورهاي همسايه به همكاري در اجراي
مشترك طرحهاي محيطزيستی بكوشد.
الزم به ذكر است وزارت امور خارجه مسئوليت مرجعيت ملی برخی از مهمترين معاهدات بينالمللی در زمينه محيط زيست
همچون كنوانسيون تغييرات آب و هوا ،كنوانسيون بيابان زدايی و كنوانسيون تنوع زيستی و سازمانها و برنامههاي فعال در عرصه
محيط زيست مانند برنامه عمران ملل متحد ،صندوق تسهالت جهانی محيط زيست (جف) ،كميسيون توسعه اقتصادي و اجتماعی
سازمان ملل متحد براي منطقه آسيا و اقيانوسيه،كنوانسيون رامسر در زمينه حفاظت از تاالبها و كنوانسيون گونههاي مهاجر
وكنوانسيون مقابله با تجارت غير قانونی گونههاي در معرض خطر را بر عهده دارد.اميد میرود با توجه به بند  02سياستهاي كلی
محيط زيست وزارت خارجه و گامهاي موثر و شايسته اين وزارتخانه در اينخصوص ،زمينه تقويت ديپلماسی محيط زيست در عرصه
ملی ،منطقهاي و بينالمللی فراهم گردد.
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شاخصهای عمومی
شاخص ساختار تشكیالتی  ،در اين ارتباط ساختارهاي مناسبی تشكيل شده است .از جمله تشكيل دفتر محيط
زيست و توسعه پايدار ،كار گروه محيط زيست و تعيين  6كارشناس محيط زيست در اداره امور بينالمللی محيط
زيست كه جاي قدردانی دارد .پيشنهاد میگردد تا كارشناسان امور بين الملل محيط زيست بخشی از فعاليت خود را
نيز صرف برقراري ارتباط بين تشكلهاي محيطزيستی داخلی با گروههاي محيطزيستی خارجی نمايند تا امكان تبادل
نظر و تجربيات بين اين گروههاي داخلی و خارجی فراهم گردد.
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شاخص آموزش  ،در اين ارتباط در اين وزارتخانه به حضور كارشناس محيط زيست در جلسات و كارگاههاي آموزشی
اكو و همچنين در نشستها و اجالسهاي محيطزيستی اشاره شده است .عالوه بر اين به تهيه خبرنامه تغييرات آب و
هوا نيز در بخش آموزش و فرهنگ سازي محيطزيستی اشاره شده است .شركت در همايشها و جلسات محيطزيستی
مربوط به پروتكلها و كنوانسيونهاي خارجی و نقش موثر وزارت امور خارجه در اين جلسات قابل توجه است .در

بخش آموزش پيشنهاد میشود تا كاركنان وزارتخانه از طريق آموزشهاي محيطزيستی ،در ارتباط با مبانی محيط
زيست در محيط كار آشنا شوند .در ضمن تمام موارد مرتبط با آموزش در شاخص آموزش آورده شود.
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شاخص پژوهش ،در اين ارتباط پيگيري پروژه امكان سنجی يكسان سازي استانداردهاي محيطزيستی كشورهاي
عضو اكو از طريق اين وزارتخانه اعالم شده است .همچنين در نظر گرفتن طرح تامين برق مورد نياز وزارت امور خارجه
از طريق انرژي خورشيدي بسيار قابل تقدير است .حمايت از سمنها و پروژههاي تعريف شده با صندوق كمكهاي
كوچك تسهيالت جهانی محيط زيست (جف) كه در عملكرد محيطزيستی ارايه شده است میتواند در بخش پژوهش
قرار گيرد .در كنار اين امر ،وزارت امور خارجه میتواند در پيگيري تفاهم نامههاي امضا شده بين سازمان حفاظت
محيط زيست و ساير كشورها نقش موثري داشته باشد.
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شاخص مدیریت سبز ،در اين ارتباط به پيگيري توسعه فناوري اطالعات و نهادينه ساختن آن در قالب ايجاد سامانه
بانك اطالعات اقتصادي و اثربخشی آن در كاهش مصرف كاغذ ،حذف ترددهاي اضافی و افزايش سرعت كار اشاره شده
است .در شاخص مديريت سبز میتوان به كليه اقدامات انجام گرفته در جهت اصالح الگوي مصرف و بويژه كاهش
مصرف سوخت ،انرژي و كاغذ و تفكيك مواد زائد در مبدا ،جمع آوري و نگهداري مواد زائد خطرناك مانند المپها نيز
اشاره نمود .با توجه به گزارش ارايه شده وزارتخانه  08اقدام اساسی در زمينه پياده سازي مديريت سبز انجام داده كه
اقدام شايسته و قابل تقديري در اين زمينه است.
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شاخص رعایت تكالیف قانونی ،در اين ارتباط گزارشی ارايه نگرديده است.
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شاخص تعامل ،در اين ارتباط به تفاهم نامه بين دبيرخانه اكو و سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي پروژه
امكان سنجی يكسان سازي استانداردهاي محيطزيستی كشورهاي عضو اكو در سال  5109اشاره شده است .همچنين
به امضا چند تفاهم نامه با سازمانهاي بينالمللی محيط زيست از جمله يونپ و فروم جنگل سازمان ملل متحد اشاره
شده و چند كارگاه آموزشی در محل دبيرخانه اكو نيز برگزار گرديده است.
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شاخصهای تخصصی
شاخص تخصصی براي اين وزارتخانه تعريف نشده است.

