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اصطالح تنوع زیستی 3به تمام موجودات زنده و روابط متقابل بین آنها اشاره دارد .این اصطالح ،اولین بار در سال  1988توسط
ویلسون مطرح شد ( .)Wilson & Peter, 1988تنوع زیستی مهمترین منبع کره زمین است و مهمترین محصول میلیونها مورد
تکامل به شمار میرود .نقش تنوع زیستی در زندگی انسان را میتوان در خدمت آن به اقتصاد پویا ،امنیت غذایی ،معیشت و
کشاورزی پایدار ،سالمت انسان و صنعت ،برشمرد .عالوه بر این ،نقش تنوع زیستی در خدمات اکوسیستمی نیز غیرقابل برآورد
است .بااینحال ،نگاهی به وضعیت تنوع زیستی در چند دهه گذشته در سطح بینالمللی ،نمایانگر تخریب شدید آن به دست انسان
است .اگرچه عواملی مانند تغییرات آب و هوایی نیز در این وضعیت ،دخیل هستند ،اما بدیهی است که با رشد اقتصادی و فعالیت-
های بشر در عرصههای گوناگون و اف زایش فشار بر منابع طبیعی ،تنوع زیستی در معرض خطر جدی قرارگرفته است (علی بیگی و
همکاران .)1397 ،وضعیت تنوع زیستی در کشور ایران نیز به سبب عوامل متعددی مانند رشد جمعیت ،بهرهبرداری ناپایدار از
منابع و فعالیتهای انسانی مخرب ،بهشدت رو به کاهش است .بر اساس فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (،)IUCN4
در سال  2014میالدی ،تعداد  17گونه پستاندار 25 ،گونه پرنده 16 ،گونه خزنده 4 ،گونه دوزیست و  10گونه از ماهیان کشور در
زمره گونههای در معرض تهدید قرارگرفتهاند (.)IUCN, 2014
تنوع زیستی در سه سطح تنوع ژنتیکی ،گونهای و اکوسیستمی ،مطرح است .البته در برخی منابع ،تنوع عملکردی در سطح مجزایی
بهعنوان سطح چهارم ،طبقهبندی میشود ( .)Eppink & Van den Bergh, 2007سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه
پایدار 17 ،هدف کالن را تعیین و تصویب نموده که ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی ،هدف پانزدهم این
اهداف  17کانه است (.)UNESCO, 2015
نقش برنامه درسی در آموزشهای مرتبط با تنوع زیستی
بسیاری از محققان تأکیددارند که آموزشهای مرتبط با طبیعت و محیطزیست حتی در مدتزمانی کوتاه ،فرصتی برای به دست
آوردن آگاهی در زمینه فرآیندهای طبیعی را فراهم میکند و افراد را نسبت به طبیعت حساستر و آگاهتر کرده و به استقالل،
خالقیت و تفکر انتقادی در این زمینه وامیدارد (Soykan et al., 2012؛ .)Ari & Soykan, 2009
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یکی از عناصر اصلی آموزش ،برنامه درسی است .برنامه درسی آموزش محیطزیست به محتوای رسمی و غیررسمی ،روش و
آموزشهای آشکار و پنهان اطالق میشود که بهوسیله آنها ،فراگیران تحت هدایت نهاد آموزشی ،دانش الزم را به دست میآورند،
مهارتها را کسب میکنند و گرایشها ،قدرشناسیها و ارزشها را در جهت محیطزیست و حفظ آن در خود تغییر میدهند
(شبیری و شمسی .)131 :1394 ،نیکوالئوا )2008( 1بیان میکند نگرشهای محیطزیستی که در دوران کودکی شکل میگیرند
مادامالعمر و تغییرناپذیر هستند و در این راستا گنجاندن مفاهیم پایهای و عمیق محیطزیست در مواد درسی مقاطع تحصیلی باعث
میشود که دانش آموزان از ابتدا و در زمان تکوین و شکلگیری شخصیت اجتماعیشان بهعنوان شهروندان آینده ،حفاظت از
محیطزیست را بهعنوان یک مسئولیت انسانی و اخالقی در وجود خود نهادینه کنند .پس آشکار است که موفقیت در تربیت
محیطزیستی دانش آموزان در مدارس بدون تدوین برنامهای بهمنظور افزایش سواد محیطزیستی آنها در دورههای مختلف
تحصیلی ،شدنی نخواهد بود (.)Abdullah et al., 2011
ازنظر مارش و ویلیس )2007( 2برنامه درسی ،تمام موضوعات یادگیری برنامهریزیشدهای است که نهاد آموزشی ،مسئول و
پاسخگوی آن است .در الگوهای برنامه درسی تنوع زیستی باید به این سؤاالت پاسخ داده شود  .1چه کسانی را آموزش بدهیم؟
بررسی فراگیران  .2چه چیزی را آموزش بدهیم؟ بررسی مسائل و موضوعات دانش تنوع زیستی  .3چگونه آموزش بدهیم؟ بررسی
روشها و فناوری یادگیری آموزش تنوع زیستی  .4کجا آموزش بدهیم؟ بررسی حوزه و موقعیت مکانی یادگیری و آموزش مرتبط
با تنوع زیستی  .5چه زمانی آموزش بدهیم؟ بررسی موقعیت زمانی یادگیری و آموزش  .6چقدر آموزش بدهیم؟ بررسی عمق و
وسعت یادگیری.
دراینارتباط چارترز )1992( 3معتقد است برای تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی ،باید برنامههای درسی و موضوعات را در راستای
فعالیتهای عملی و مشکلهایی که جامعه با آن مواجه است ،تدوین نمود (آیزنر و همکاران .)1389 ،چنین تعهدی مدارس و
دانشگاهها را در موقعیتی قرار می دهد که همواره برنامه درسی و آموزش خود در راستای پاسخگویی به چالشهای محیطزیستی
معاصر ازجمله چالش کاهش تنوع زیستی ،بهطور مستمر بهروزرسانی کنند و بهنوعی مسئولیت کاربرد فعالیتهای آموزشی و برنامه
درسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دانشگاه بر عهده بگیرند.
سازوکار مدیریت و نظارت بینالمللی بر تنوع زیستی ( برنامههای بینالمللی و بین دولتی  ،شبکههای جهانی و
کنوانسیونهای بینالمللی )
چندین کنوانسیون بینالمللی بر حفاظت از تنوع زیستی تمرکز دارند .این کنوانسیونها همراه با برنامههای بینالمللی و بین دولتی
و شبکههای جهانی ،مکانیسم مدیریت و نظارت بینالمللی در تنوع زیستی 4را تشکیل میدهند .مسئولین دبیرخانههای
کنوانسیونهای مربوط به تنوع زیستی بهطور منظم از طریق یک گروه رسمی ارتباطی بهمنظور افزایش انسجام و همکاری در
پیادهسازی این مکانیسمها در تعامل هستند (.)UNESCO, 2018
کمیسیون بین دولتی اقیانوسشناسی ( 5)IOCبهعنوان تنها تشکیالت اقیانوسی خودمختار در سیستم ملل متحد ازجمله نهادهای
تخصصی زیرمجموعه یونسکو است که باهدف گسترش و هماهنگی برنامههای بینالمللی درزمینهٔ تحقیقات و خدمات دریایی،
Nikolayeva
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سیستم مشاهدات جهانی ،کاهش مخاطرات و توسعه ظرفیتها بهمنظور درک بهتر و مدیریت مؤثر در منابع اقیانوسی و نواحی
ساحلی فعالیت میکند .این کمیسیون در سال  1960تأسیسشده و در حال حاضر  136دولت عضو آن هستند .تالش این
کمیسیون ،گسترش حاکمیت بر دریا و اقیانوسها ،مدیریت و ظرفیت سازمانی و گسترش تصمیمگیری کشورها در ارتباط با منابع
دریایی ،تنوع اقلیمی ،تقویت و توسعه پایدار محیطزیست دریا با تأکید بر کشورهای درحالتوسعه است .اهداف عالیه این کمیسیون
عبارتاند از سالمت زیستبوم ،مخاطرات دریایی ،تغییر اقلیم و ارتقاء دانش علمی ( .)Website of IOC, 2019این برنامه که دارای
بیش از  40سال سابقه کار است ،دانشمندان مختلف از سراسر جهان و از مناطق مختلف را در ارتباط با فرآیندهای زمینشناسی و
مطالعات مربوط به زمین گردهم آورده است .در ایران نیز کمیته ملی اقیانوسشناسی ،متشکل از صاحبنظرانی از سازمانها،
وزارتخانهها و دانشگاههای کشور با تصویب هیئتوزیران در سال  1362فعالیت خود را آغاز کرد.
در سال  1971سازمان جهانی یونسکو با توجه به نیاز کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته ،برنامهای تحت عنوان انسان و
زیستکره ( )MAB1در سطح جهانی به مرحله انجام درآورد .هدف از این برنامه نزدیک کردن همکاریهای میانرشتهای مدیریت،
پژوهش و آموزش در جهت حفظ اکوسیستم و استفاده از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و معرفی و حفاظت از ذخیرهگاههای
زیستکره 2است (جمالی .)1355 ،هدف از ایجاد ذخیرهگاههای زیستکره ،برقراری پیوند دوستی میان حفاظت از تنوع زیستی و
استفاده پایدار از منابع طبیعی است .برای الحاق به شبکه جهانی ذخیرهگاه زیستکرهی یونسکو ،دولتها باید ثابت کنند که
انسانها به شکلی مسالمتآمیز در کنار اکوسیستمهای ساحلی ،دریایی یا زمینی زندگی میکنند .شبکه جهانی ذخیرهگاه
زیستکرهی یونسکو هماکنون شامل  701ذخیرهگاه طبیعی حفاظتشده در  124کشور سراسر دنیا است ( Website of Man and
 13 .)Biosphere, 2019ذخیرهگاه از جمهوری اسالمی ایران در شبکه جهانی ذخیرهگاههای یونسکو قرار دارند .کمیته ملی انسان و
کره مسکون در ایران نیز ذیل کمیسیون ملی یونسکو در سال  1366تشکیل شد .در این کمیته صاحبنظرانی از سازمانها،
وزارتخانهها و دانشگاههای کشور عضویت دارند که باهدف شناخت تواناییها و امکانات ملی در زمینه مسائل بومشناختی و
محیطزیست و ارتقاء دانش کار و همچنین تالش برای آگاهی از امکانات و کمکها و خدمات یونسکو و سایر سازمانهای منطقهای
و بینالمللی و برنامهریزی برای برقراری ارتباط با این نهادها ،فعالیت میکنند.
از سال  ،1992موضوع ژئوپارکها 3در ارتباط با حفاظت از سایتهای زمینشناختی مطرح شد و در سال  1997در بخش علوم
زمین یونسکو ،برنامه ای با همین عنوان آغاز به کارکرد .بیانیه اولین سمپوزیوم بینالمللی حفاظت از میراث زمین در شهر دیژون4
فرانسه در سال  ،1991فلسفه و پایهای برای راهاندازی ژئوپارکها بود .این ابتکار در پاسخ به لزوم حفظ و افزایش اهمیت
زمینشناسی مناطق در تاریخ زمین به وجود آمد با این استدالل که مناظر و ساختارهای زمینشناسی ،شاهدان اصلی تکامل سیاره
زمین و عوامل توسعه پایدار آینده هستند .طرح ژئوپارکهای جهانی یونسکو در سال  1999در نشست صد و پنجاه و ششم کمیته
یونسکو به تصویب رسید .شبکهی جهانی ژئوپارکها 5نیز از زیرمجموعههای یونسکو است و یکی از مهمترین شاخصهای این
شبکه ،تعامل و ارتباط اعضا با یکدیگر و با شبکه است که بسیار اهمیت دارد ،بنابراین برای اینکه این ارتباط بین اعضا تسهیل
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شود ،دو شبکهی ژئوپارکهای اروپایی و آسیا  -اقیانوسیه در شبکهی جهانی تشکیلشده است .ژئوپارکها ،محوطههایی است که
نشانگر تنوع عظیم زیستی و زمینشناختی کره زمین هستند .ژئوپارکهای جهانی یونسکو ،مناطقی هستند که از طریق برنامههای
اجراشده توسط جوامع محلی بهمنظور تقویت توسعه پایدار منطقهای ،تنوع زمینشناختی را ترویج میکنند (.)UNESCO, 2019
همچنین ژئوپارک ها به ارتقای آگاهی از تغییر اقلیم و بالیای طبیعی و همچنین پایش این پدیدهها کمک کرده و بسیاری از آنها
امکان تدوین راهبردهای کاهش خطر بالیای طبیعی را برای جوامع محلی فراهم میکنند (جدیدی و همکاران .)1396 ،ژئوپارکها
پس از تأیید شورای عالی ژئوپارک ،در شورای اجرایی یونسکو به تصویب میرسند و در شبکه جهانی ژئوپارکهای یونسکو ثبت
میشوند .در حال حاضر تعداد ژئوپارکهای موجود در شبکه جهانی به  147ژئوپارک در  41کشور جهان رسیده ( UNESCO,
 )2019و ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک ایران و منطقه خاورمیانه است.

تا قبل از سال  ،1992چهار کنوانسیون بینالمللی در خصوص تنوع زیستی و حفاظت از حیاتوحش ایجاد گردیده بود .این چهار
کنوانسیون عبارتاند از:

کنوانسیون رامسر :این کنوانسیون در سال  1971در شهر رامسر ایران در جریان برگزاری کنفرانس بینالمللی حفاظت از
تاالبها و پرندگان مهاجر ،به امضاء مقامات  18کشور جهان رسید و از سال  1975الزماالجرا گردید (
 .)Convention, 2019عنوان رسمی کنوانسیون عبارت از «کنوانسیون مربوط به تاالبهای مهم بینالمللی بهویژه تاالبهای
زیستگاه پرندگان آبزی »1است و بهطور اختصار «کنوانسیون تاالبها » 2گفته میشود.
Website of Ramsar

اهداف این کنوانسیون بر سه فعالیت پایه ذیل استوار است (:)JNCC, 2019
الف  -تعیین تاالبهای مهم بینالمللی با عنوان «سایتهای رامسر» حداقل یک تاالب در هر کشور عضو.
ب -استفاده خردمندانه از تاالبها در محدوده کشورهای عضو.
پ  -همکاری بینالمللی کشورها با یکدیگر برای حمایت از استفاده از تاالبها و منابع آنها
3
کنوانسیون رامسر دارای دو سند الزامآور با عناوین پروتکل پاریس ( )1982و الحاقیه رجینا ( )1987است .دبیرخانه این
کنوانسیون در شهر «گلند »4سویس و شعبه دوم آن در شهر «اسلیم بریج »5کشور انگلستان قرار دارد.
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان :6این کنوانسیون که بهاختصار  WHCنامیده میشود ،در اجالس
عمومی یونسکو 7در سال  1972به امضا رسید ( .)Website of UNESCO, 2019میراث فرهنگی و طبیعی جهان مکانهایی هستند
که ارزش برجسته جهانی برای بشریت دارند و باید برای نسلهای بعدی بشر حفاظت و بهخوبی نگهداری شوند نظیر اهرام مصر،
Convention on wetlands of international importance especially as waterfoul habitat
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سواحل مرجانی استرالیا ،جزایر گاالپاگوس در اکوادور ،تاجمحل در هندوستان یا اکروپولیس در یونان (دبیری و همکاران.)1393 ،
کشور ایران در  26فوریه سال  1975به این کنوانسیون ملحق شده و  22میراث فرهنگی و دو اثر طبیعی را به ثبت رسانده است.
آثار طبیعی ثبتشده ایران ،کویر لوت ( )2016و جنگلهای هیرکانی ( )2019است ( Website of World Heritage Convention,
.)2019
کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی :)CITES( 1این
کنوانسیون در سال  1973در شهر واشنگتن به امضاء مقامات  80کشور رسید و از سال  1975الزماالجرا گردید .هدف از این
کنوانسیون ایجاد انضباط درزمینهٔ تجارت بینالمللی گونههای جانوری و گیاهی است بهطوریکه اینگونه تجارت ،موجبات انقراض
آنها و یا قرار گرفتن درخطر انقراض را فراهم ننماید .این معاهده بینالمللی دارای یک مقدمه ،بیستوپنج ماده و سه پیوست است.
هریک از پیوستها ،شامل نام گونههایی است که با توجه به درجه قریبالوقوع بودن انقراض نسل ،به ترتیب در ضمایم لیست
شدهاند ،بدین ترتیب تجارت درزمینهٔ هریک از ضمایم تابع رعایت تشریفات و مقررات حقوق و اجرایی خاص خوداست .کشور
ایران در سال  1976به این کنوانسیون ملحق شد (.)Website of Cites Convention, 2019
کنوانسیون گونههای مهاجر :)CMS( 2این کنوانسیون در ژانویه سال  1979در شهر «بن» کشور آلمان به امضا رسید و به
«کنوانسیون بن» نیز مشهور است که از  3نوامبر  1983الزماالجرا شد .این کنوانسیون از کشورهای مبدأ و مقصد گونههای مهاجر
میخواهد که با انعقاد موافقتنامههای دو یا چندجانبه ،اقدامات الزم را برای حفاظت از گونههای مذکور و زیستگاهها آنها به
عملآورند .جمهوری اسالمی ایران در سال  1386به این کنوانسیون ،ملحق شد .این کنوانسیون دارای دو ضمیمه است ،ضمیمه
) ،(Iفهرست گونههای مهاجر در معرض خطر انقراض است که اعضاء متعاهد باید بهشدت ازاینگونهها حفاظت نموده و مناطق
مهاجرت آنها را نیز دقیقا حفاظت و مراقبت نمایند و ضمیمه ) (IIفهرست گونههای مهاجری است که حفاظت آنها نیاز به
همکاریهای بینالمللی دارد (.)Website of CMS Convention, 2019
کنوانسیون تنوع زیستی 1992
این کنوانسیون در «کنفرانس سران زمین» در سال  1992در ریودوژانیرو ،به امضای  150تن از مقامات کشورهای شرکتکننده
رسید و نام «کنوانسیون تنوع زیستی» را به خود گرفت.
بر اساس ماده  6این کنوانسیون هر یک از کشورهای عضو بر اساس شرایط و تواناییهای خود باید( :الف) -استراتژیها ،طرحها و
برنامههای ملی را برای حفاظت و بهرهگیری پایدار از تنوع زیستی تنظیم نموده و یا استراتژیها ،طرحها و برنامههای موجود را
بهگونهای اصالح کنند که منعکسکننده اقدامات تعیینشده در این کنوانسیون در رابطه با کشورهای عضو باشد( .ب) -تا حد امکان
و به نحو مقتضی حفاظت و بهرهگیری پایدار از تنوع زیستی را در طرحها ،برنامهها و سیاستهای بخشی یا میان بخشی مربوط به
خود بگنجانند (مشهدی.)1388 ،
بهطور خالصه تعهدات کشورها به کنوانسیون تنوع زیستی عبارتاند از (:)Convention on Biological Diversity, 2005




انجام اقدامات و ایجاد انگیزههای الزم برای حفاظت از تنوع زیستی و اقدامات پایدار از آن
دستیابی قانونمند به منابع ژنتیکی
دستیابی به انتقال فناوری شامل فناوری زیستی3
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همکاریهای فنی و علمی از طریق مکانیسم
ارزیابی پیامدهای محیطزیستی هرگونه دخالت در تنوع زیستی
آموزش و آگاهی عمومی در موضوع تنوع زیستی
تأمین منابع مالی حفاظت از تنوع زیستی
تهیه گزارش ملی در خصوص اقدامات برای اجرای تعهدات کنوانسیون

پروتکل ایمنی زیستی :اولین پروتکل این کنوانسیون در سال  2000و در شهر کارتاجنای کشور کلمبیا به امضای اعضا رسید و
«پروتکل ایمنی زیستی کارتاجنا »2نامگذاری شد (محرم نژاد .)1391 ،در این پروتکل خطرات بالقوه برای بهداشت و محیطزیست
ناشی از «سازوارههای تغییریافته زنده )LMOs( »3شامل ارگانیسمهای تغییر شکل یافته ژنتیکی موردتوجه ویژه قرارگرفته است
(قره یاضی و همکاران.)1389 ،
پروتکل ناگویا :این پروتکل در سال  2010در شهر ناگویای ژاپن به امضا رسید .هدف از این پروتکل ،عبارت از دسترسی منصفانه
و عادالنه به منابع ژنتیکی در جهان است؛ کشورهای عضو این پروتکل باید شرایط دسترسی دیگر کشورها به منابع ژنتیکی خود را
تدوین و اعالم نمایند ،همچنین دسترسی به فناوری بهکارگیری منابع ژنتیکی را معین سازند.
جمهوری اسالمی ایران کنوانسیون تنوع زیستی را در سال  1371امضا و در سال  1375به آن ملحق شد و پروتکل ایمنی زیستی
را در سال  ،1379امضا و در سال  1382به آن پیوست (کاظمی نجفآبادی و اسکندریان .)1393 ،ایران در سال  1393نیز به
پروتکل ناگویا پیوست (عبدی پور و موسوی.)1397 ،

کنوانسیون تنوع زیستی آیچی 2010
کنوانسیون تنوع زیستی در دهمین کنفرانس متعاهدین به کنوانسیون که در سال  2010در آیچی در ناگویای ژاپن برگزار شد،
پنج هدف کلی راهبردی که درمجموع دربرگیرنده  20هدف فرعی است ،برای سالهای  2011تا  2020در نظر گرفت (قاضی،
 )1390و این اهداف را اهداف تنوع زیستی آیچی نام نهاد .هدف کنوانسیون تنوع زیستی تا سال  2010عبارت بود از «دستیابی به
کاهش چشمگیر نابودی تنوع زیستی تا سال  ،2010در سطح جهانی ،منطقهای و محلی به دلیل سهیم بودن در تخفیف فقر و به
نفع همۀ اشکال زندگی بر روی زمین» .نتیجه آنکه این اهداف به موفقیت نرسید و اعضا یک برنامه راهبردی برای تنوع زیستی از
 2010تا  2020اتخاذ کردند که شامل  20هدف اصلی است که با عنوان اهداف تنوع زیستی آیچی 4شناخته میشوند .این اهداف
ذیل محورهای زیر طبقهبندیشدهاند (:)CBD, 2010
الف) پرداختن به علل از دست رفتن تنوع زیستی از طریق تلفیق تنوع زیستی در دولت و جامعه :اهداف  1تا .4
ب) کاهش فشارهای مستقیم وارد بر تنوع زیستی و ترویج بهرهبرداری پایدار :اهداف  5تا .10
ج) بهبود وضعیت تنوع زیستی از طریق حفاظت از اکوسیستمها ،گونهها و تنوع ژنتیکی :اهداف  11تا .13
د) افزایش منافع همگانی از تنوع زیستی و خدمات زیست بومی :اهداف  14تا .16
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ذ) تسهیل و پیشبرد اجرا از طریق برنامهریزی مشارکتی ،مدیریت دانش و ظرفیتسازی :اهداف  17تا .20
بندهای مربوط به آموزش و برنامه درسی در کنوانسیونهای مرتبط با تنوع زیستی
بر اساس ماده  27کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ،دولتهای عضو بایستی با استفاده از کلیه وسایل ممکن و
بهویژه بهوسیله برنامههای آموزشی و اطالعاتی کوشش کنند که احترام و پیوند ملتهای خود را نسبت به میراث فرهنگی و طبیعی
مذکور در مـواد  1و  2کنوانسیون تقویت نمایند .ضمنا آنها متعهد میشوند که بهطور وسیع عامه مـردم را از خطراتـی کـه
متوجـه ایـن میـراث است و نیـز از فعالیتهایی که در قالب کنوانسیون حاضر انجام میشود ،آگاه سازند .بر اساس ماده  28این
کنوانسیون ،دولتهای عضو که بر طبق آن کمک بینالمللی ،دریافت میدارند ،تـدابیر الزم را برای شناساندن اهمیت اموال موضوع
این کمک بینالمللی و نقشی که کمک مذکور ایفاء میکند ،اتخاذ مینمایند.
بر اساس ماده  12کنوانسیون تنوع زیستی  1992درزمینهٔ آموزش و پژوهش ،کشورهای عضو با در نظر گرفتن نیازهای ویژه
کشورهای درحالتوسعه ،باید برنامههایی را برای آموزش و تعلیم علمـی و فنـی درزمینهٔ اقـدامات مربـوط به تشـخیص،
حفاظـت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و اجزای تشکیلدهنده آن ایجاد کرده و تداوم دهند و از اقدامات مربوط به آمـوزش و
تعلیم برای رفع نیازهای ویژه کشورهای درحالتوسعه حمایت کنند .بر اساس ماده  13همین کنوانسیون برای آگاهسازی و آموزش
عمومی ،کشورهای عضو باید :الف) به ارتقای درک بیشتر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و اقدامات ضروری برای تحقـق آن کمک
کـرده و آن را تشویق کنند ،از طریق رسانهها برای آن تبلیـغ کـرده و ایـن موضـوعات را در برنامههای آموزشـی خـود بگنجانند.
ب) درزمینهٔ توسعه برنامههای آموزشی و گسترش آگاهی عمومی در رابطـه بـا حفاظت و استفاده پایـدار از تنوع زیستی با سایر
کشورها و سازمانهای بینالمللی به گونه مناسب همکاری کنند.
بر اساس ماده  23پروتکل ایمنی زیستی ،اعضاء باید :الف) آگاهی ،آموزش و مشارکت عمومی درزمینهٔ انتقال ،جابجایی و اسـتفاده
امـن از موجـودات زنـده تغییـر شکل یافته را در رابطه با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی با در نظر گرفتن میزان خطر برای
سـالمت انسـان ارتقاء داده و تسهیل کنند .در انجام این کارها ،در موارد مقتضی اعضاء باید با سایر کشورها و نهادهای بینالمللی
همکاری کنند .ب) برای تضمین اینکه آگاهی و آموزش عمومی دربردارنده دستیابی به اطالعاتی در مـورد موجـودات زنـده تغییر
شکل یافتهای است که مطابق این پروتکل مشخصشدهاند و ممکن است وارد شوند ،تالش کنند.
هدف شماره  1کنوانسیون تنوع زیستی آیچی ،بیان میدارد که بایستی حداکثر تا سال  2020مردم از ارزشهای تنوع زیستی و
گامهایی که می توانند برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی بردارند آگاه شده باشند .بر اساس هدف شماره  19تا سال
 ،2020دانش ،پایههای علم و فناوریهای مرتبط با تنوع زیستی ،ارزشهای آن ،عملکرد آن ،وضعیت و روند آن و همچنین اثرات
متعاقب از دست رفتن آن ،بهبودیافته و در سطح وسیعی به مشارکت گذاشتهشده ،انتقالیافته و به کار گرفته شود.
بهمنظور فراهم آوردن یک چارچوب حمایتی برای اجرای برنامه راهبردی  2011تا  2020و اهداف تنوع زیستی آیچی در سطوح
ملی ،منطقهای و بینالمللی ،هدایت سازمانهای منطقهای و بینالمللی و آگاهسازی عموم از مسائل تنوع زیستی ،سازمان ملل
متحد ،دهه حاضر ( )2020-2011را بهعنوان دهه تنوع زیستی نامگذاری کرده است.
کنوانسیون تنوع زیستی و برنامههای اقدام ایران در حوزه آموزش و برنامه درسی
سال  1384نخستین برنامه اقدام ملی حفاظت از تنوع زیستی در ایران با مشارکت گروه گستردهای از دستاندرکاران ،محققان و
سازمانهای مردمنهاد در راستای تحقق تعهدات ایران به کنوانسیون تنوع زیستی تهیه شد .این برنامه شامل چهار راهبرد25 ،

برنامه عمل کلی شامل مجموعه زیادی از برنامههای اقدام بود که در سال  2006به دبیرخانه کنوانسیون ارائه شد .این برنامه در
سال  ،1395موردبازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت.
بر اساس نسخه بازنگری شده برنامه اقدام ملی و استراتژیهای تنوع زیستی ( ،)2030-2016هدف راهبردی اول ،عبارت از جریان
سازی تنوع زیستی در دولت و جامعه و ارتقاء آگاهی و مشارکت همگانی جهت حصول به اهداف توسعه پایدار است که در راستای
تحقق آن ،سه هدف ملی در نظر گرفتهشده است .بر اساس هدف ملی اول تا سال  ،2020بایستی راهبرد ملی برای نظام آموزش
رسمی و غیررسمی در مورد مفاهیم ،ارزشها و روشهای حفاظت از تنوع زیستی تدوین و اجرا شود .برنامههای اقدام پیشبینی
شده برای تحقق این هدف عبارتاند از .1 :تدوین راهبرد/سیاست ملی برای آموزش محیطزیست که جامعه و دولت را جهت
مشارکت فعال در حفاظت تنوع زیستی و دیگر تالشهای مرتبط تشویق و توانمند سازد  .2لحاظ نمودن موضوعات مربوط به تنوع
زیستی در برنامههای آموزشی ملی و کتابهای درسی  .3برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاهها و رقابتهای ساالنه با موضوع تنوع
زیستی مانند جشنواره فیلم سبز ،روز هوای پاک ،جایزه صنعت سبز و غیره  .4همکاری با رسانهها برای تولید محصوالت آگاهی
رسانی و ترویجی.
جمعبندی
بهطورکلی نقش تنوع زیستی در زندگی انسان را میتوان در خدمت آن به اقتصاد پویا ،امنیت غذایی ،معیشت و کشاورزی پایدار،
سالمت انسان و صنعت ،برشمرد .در این نوشتار با لحاظ سیر تاریخی ،مروری بر اسناد بینالمللی و مهمترین برنامههای مرتبط با
تنوع زیستی با تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی صورت گرفته است .تا قبل از سال  ،1992چهار کنوانسیون بینالمللی در خصوص
تنوع زیستی و حفاظت از حیاتوحش و تعدادی کنوانسیون و یا قراردادهای منطقهای نیز در این خصوص ایجاد گردیده بود .این
کنوانسیونها هر یک درزمینهٔ خاصی از تنوع زیستی و حیاتوحش قابلیت اجرا داشت ولی مجموعه این چهار کنوانسیون قابلیت
الزم برای حفاظت از کل تنوع زیستی و حیاتوحش را نداشت و لذا در سال  1992ضرورت ایجاد کنوانسیون جامع و همهجانبه در
خصوص حفاظت از کل تنوع زیستی در جامعه بینالملل احساس گردید و به تصویب کنوانسیون تنوع زیستی در جریان اجالس
سران زمین در ریودوژانیرو منجر شد .در این کنوانسیون بر اهمیت آموزش و ایجاد آگاهی عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی
تأکید شد .هدف کنوانسیون تنوع زیستی تا سال  2010دستیابی به کاهش چشمگیر نابودی تنوع زیستی در سطح جهانی،
منطقهای و محلی به دلیل سهیم بودن در تخفیف فقر و به نفع همۀ اشکال زندگی بر روی زمین بود که این اهداف به موفقیت
نرسید و اعضا یک برنامه راهبردی برای تنوع زیستی از  2010تا  2020اتخاذ کردند که شامل  20هدف اصلی است که با عنوان
اهداف تنوع زیستی آیچی شناخته میشوند .اهداف  1و  19برنامه آیچی بهطور مستقیم به افزایش آگاهی ،ارتقاء سطح دانش
مرتبط با تنوع زیستی ،مشارکت و بهکارگیری آن پرداخته است .برای تحقق چنین اهدافی در حوزه برنامه درسی ،باید ادغام و
گنجاندن هر چه بیشتر دانش محیطزیستی مرتبط با حفظ تنوع زیستی در برنامههای درسی مقاطع مختلف و در تمام آموزشهای
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