
 

 

 المللی مرتبط با تنوع زیستیبین هایها و توصیهبیانیه

 24/4/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                        2/2/1398تاریخ دریافت: 

  

 1سید محمد شبیری

 2مهدیه رضایی

توسط  1988این اصطالح، اولین بار در سال  اشاره دارد. هاآنتمام موجودات زنده و روابط متقابل بین  به 3یستیتنوع ز اصطالح

 مورد هامیلیون محصول ترینمهم و است زمین کره منبع ترینمهم زیستی تنوع(. Wilson & Peter, 1988ویلسون مطرح شد )

 و غذایی، معیشت ، امنیتپویا اقتصاد توان در خدمت آن بهمی را انسان زندگی در زیستی تنوع نقش. رودمی شمار به تکامل

 برآورد غیرقابل نیز اکوسیستمی خدمات در زیستی تنوع نقش این، بر عالوه ، سالمت انسان و صنعت، برشمرد.پایدار کشاورزی

ی، نمایانگر تخریب شدید آن به دست انسان المللنیبگذشته در سطح  در چند دهه یستیتنوع زنگاهی به وضعیت  ،حالنیباااست. 

-اما بدیهی است که با رشد اقتصادی و فعالیت ،دخیل هستند این وضعیت،عواملی مانند تغییرات آب و هوایی نیز در  اگرچه .است

و  یگیب یعل) است قرارگرفتهزایش فشار بر منابع طبیعی، تنوع زیستی در معرض خطر جدی های گوناگون و افهای بشر در عرصه

برداری ناپایدار از در کشور ایران نیز به سبب عوامل متعددی مانند رشد جمعیت، بهره یستیتنوع ز(. وضعیت 1397همکاران، 

(، 4IUCNهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )ف بر اساس به کاهش است. رو شدتبههای انسانی مخرب، منابع و فعالیت

گونه از ماهیان کشور در  10گونه دوزیست و  4گونه خزنده،  16گونه پرنده،  25گونه پستاندار،  17میالدی، تعداد  2014در سال 

 (.IUCN, 2014اند )قرارگرفتههای در معرض تهدید زمره گونه

البته در برخی منابع، تنوع عملکردی در سطح مجزایی  ، مطرح است.اکوسیستمیای و نهتنوع ژنتیکی، گوتنوع زیستی در سه سطح 

سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف توسعه  (.Eppink & Van den Bergh, 2007) شودبندی میسطح چهارم، طبقه عنوانبه

یری از بین رفتن تنوع زیستی، هدف پانزدهم این ارتقای اکوسیستم و جلوگنموده که  بیو تصوهدف کالن را تعیین  17 پایدار،

 (.UNESCO, 2015است ) کانه 17اهداف 

 نقش برنامه درسی در آموزشهای مرتبط با تنوع زیستی

کوتاه، فرصتی برای به دست  یزمانمدتحتی در  زیستمحیططبیعت و  مرتبط با هایکه آموزش ددارندیتأکبسیاری از محققان 

تر کرده و به استقالل، و آگاه ترحساسکند و افراد را نسبت به طبیعت فرآیندهای طبیعی را فراهم می نهآوردن آگاهی در زمی

 (.Ari & Soykan, 2009؛ Soykan et al., 2012دارد )خالقیت و تفکر انتقادی در این زمینه وامی
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 و روش غیررسمی، و رسمی محتوای به زیستآموزش محیط یکی از عناصر اصلی آموزش، برنامه درسی است. برنامه درسی

 آورند،می دست به را الزم دانش ی،نهاد آموزش هدایت ، فراگیران تحتهاآن لهیوسبه که شودمی اطالق پنهان و آشکار هایآموزش

د دهنمی تغییر خود زیست و حفظ آن دردر جهت محیط را هاارزش و هاها، قدرشناسیگرایش و کنندمی کسب را هامهارت

 گیرندمیشکل  کودکی دوران در که یزیستمحیط هاینگرش کندمیبیان  (2008) 1نیکوالئوا. (131: 1394شبیری و شمسی، )

 باعث تحصیلی درسی مقاطع مواد در ستیزطیمح عمیق و یاهیپامفاهیم  گنجاندن و در این راستا هستند تغییرناپذیر و العمرمادام

 از حفاظت آینده، شهروندان عنوانبه شانیاجتماع شخصیت گیریشکلو  تکوین زمان در و داابت از آموزان که دانش شودیم

کنند. پس آشکار است که موفقیت در تربیت  نهادینه خود در وجود اخالقی و انسانی مسئولیت یک عنوانبهرا  زیستمحیط

مختلف  هایدورهدر  هاآنزیستی محیط ش سوادافزای منظوربهای بدون تدوین برنامه دانش آموزان در مدارسزیستی محیط

 .(Abdullah et al., 2011شدنی نخواهد بود ) ،تحصیلی

مسئول و  ،نهاد آموزشیاست که  یاشدهیزیرتمام موضوعات یادگیری برنامه ،برنامه درسی (2007) 2و ویلیس رشازنظر ما

 ؟ی را آموزش بدهیمانچه کس .1این سؤاالت پاسخ داده شود  باید به تنوع زیستیدر الگوهای برنامه درسی  .پاسخگوی آن است

بررسی  ؟چگونه آموزش بدهیم .3 تنوع زیستیبررسی مسائل و موضوعات دانش  ؟چه چیزی را آموزش بدهیم. 2بررسی فراگیران 

مرتبط  و آموزش بررسی حوزه و موقعیت مکانی یادگیری ؟کجا آموزش بدهیم .4 تنوع زیستییادگیری آموزش  فناوریها و روش

بررسی عمق و  ؟چقدر آموزش بدهیم. 6بررسی موقعیت زمانی یادگیری و آموزش  ؟چه زمانی آموزش بدهیم .5تنوع زیستی  با

 .وسعت یادگیری

های درسی و موضوعات را در راستای ی اجتماعی و فرهنگی، باید برنامهرگذاریتأث( معتقد است برای 1992) 3چارترز ارتباطنیدرا

(. چنین تعهدی مدارس و 1389آیزنر و همکاران، نمود )، تدوین استهایی که جامعه با آن مواجه های عملی و مشکلیتفعال

زیستی های محیطدهد که همواره برنامه درسی و آموزش خود در راستای پاسخگویی به چالشرا در موقعیتی قرار می هادانشگاه

های آموزشی و برنامه ی مسئولیت کاربرد فعالیتنوعبهی کنند و روزرسانبهمستمر  طوربه چالش کاهش تنوع زیستی، ازجملهمعاصر 

 بگیرند. بر عهدهدرسی خود را در محیط بیرون مدرسه و دانشگاه 

جهانی و  یهاشبکهو بین دولتی ،  یالمللنیب یهابرنامهبر تنوع زیستی )  یالمللنیبمدیریت و نظارت  سازوکار

 ( یالمللنیب یهاونیکنوانس

و بین دولتی  یالمللنیب یهابرنامههمراه با  ها بر حفاظت از تنوع زیستی تمرکز دارند. این کنوانسیون المللیبینچندین کنوانسیون 

 یهارخانهیدب. مسئولین دهندیمرا تشکیل  4در تنوع زیستی یالمللنیبمکانیسم مدیریت و نظارت ، جهانی یهاشبکهو 

افزایش انسجام و همکاری در  منظوربهمنظم از طریق یک گروه رسمی ارتباطی  طوربهمربوط به تنوع زیستی ای هنویکنوانس

 (.UNESCO, 2018هستند )در تعامل  هاسمیمکانین ا یسازادهیپ

نهادهای  ملهازج ملل متحد در سیستمخودمختار  تنها تشکیالت اقیانوسی عنوانبه 5(IOC) یشناساقیانوسکمیسیون بین دولتی 

تحقیقات و خدمات دریایی،  ٔ  نهیدرزم المللیبین هایبرنامهگسترش و هماهنگی  باهدف که استیونسکو  رمجموعهیزتخصصی 
                                                           
1 Nikolayeva 

2 Marsh & Willis 

3 Charters 

4 International Governance Mechanism for biodiversity 

5Intergovernmental Oceanography Commission 



 

 

در منابع اقیانوسی و نواحی  مؤثردرک بهتر و مدیریت  منظوربه هاظرفیتسیستم مشاهدات جهانی، کاهش مخاطرات و توسعه 

تالش این  د.دولت عضو آن هستن 136و در حال حاضر  شدهسیتأس 1960در سال  یسیون. این کمکندیمساحلی فعالیت 

 منابع با ارتباط در کشورها گیریتصمیم ، مدیریت و ظرفیت سازمانی و گسترشهااقیانوسگسترش حاکمیت بر دریا و  ،کمیسیون

اهداف عالیه این کمیسیون . است توسعهدرحالشورهای بر ک تأکیددریا با  زیستمحیطو توسعه پایدار  تقویت، اقلیمی تنوع دریایی،

این برنامه که دارای (. Website of IOC, 2019) یعلم، مخاطرات دریایی، تغییر اقلیم و ارتقاء دانش بومستیزسالمت  از اندعبارت

شناسی و تباط با فرآیندهای زمینرا در ار ، دانشمندان مختلف از سراسر جهان و از مناطق مختلفاستسابقه کار  سال 40بیش از 

ها، نظرانی از سازمانمتشکل از صاحبشناسی، در ایران نیز کمیته ملی اقیانوس. مطالعات مربوط به زمین گردهم آورده است

 .فعالیت خود را آغاز کرد 1362 سالدر  رانیوزئتیههای کشور با تصویب ها و دانشگاهوزارتخانه

ای تحت عنوان انسان و یافته، برنامهو توسعه توسعهدرحالیونسکو با توجه به نیاز کشورهای  سازمان جهانی 1971در سال 

مدیریت،  یارشتهانیمهای هدف از این برنامه نزدیک کردن همکاری. در سطح جهانی به مرحله انجام درآورد( 1MAB) کرهزیست

های گاهذخیرهو معرفی و حفاظت از  توسعه پایداردر جهت  منابع طبیعیو استفاده از  اکوسیستمپژوهش و آموزش در جهت حفظ 

برقراری پیوند دوستی میان حفاظت از تنوع زیستی و ، کرهستیز یهاگاهرهیذخهدف از ایجاد  (.1355جمالی، ) است2 کرهزیست

ها باید ثابت کنند که ی یونسکو، دولتکرهگاه زیستشبکه جهانی ذخیرهرای الحاق به باستفاده پایدار از منابع طبیعی است. 

گاه شبکه جهانی ذخیره. کنندهای ساحلی، دریایی یا زمینی زندگی میاکوسیستم در کنارآمیز مسالمت یبه شکلها انسان

 Website of Man andاست )نیا کشور سراسر د 124شده در گاه طبیعی حفاظتذخیره 701شامل  اکنونهمی یونسکو کرهزیست

Biosphere, 2019) .13 کمیته ملی انسان و  .های یونسکو قرار دارندگاهجمهوری اسالمی ایران در شبکه جهانی ذخیرهگاه از ذخیره

ها، نظرانی از سازمانتشکیل شد. در این کمیته صاحب 1366 سالدر  ذیل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز کره مسکون

شناختی و ها و امکانات ملی در زمینه مسائل بومشناخت توانایی باهدفهای کشور عضویت دارند که ها و دانشگاهارتخانهوز

ای های منطقهها و خدمات یونسکو و سایر سازمانو ارتقاء دانش کار و همچنین تالش برای آگاهی از امکانات و کمک زیستمحیط

 .کنندفعالیت می ،ی برقراری ارتباط با این نهادهاریزی براالمللی و برنامهو بین

در بخش علوم  1997شناختی مطرح شد و در سال های زمیندر ارتباط با حفاظت از سایت 3ها، موضوع ژئوپارک1992از سال 

 4نوث زمین در شهر دیژحفاظت از میرا المللیبینانیه اولین سمپوزیوم بی. کارکردای با همین عنوان آغاز به زمین یونسکو، برنامه

حفظ و افزایش اهمیت  لزوم این ابتکار در پاسخ به د.ها بواندازی ژئوپارکای برای راه، فلسفه و پایه1991فرانسه در سال 

شاهدان اصلی تکامل سیاره  شناسی،مناظر و ساختارهای زمین با این استدالل که مناطق در تاریخ زمین به وجود آمد یشناسنیزم

کمیته صد و پنجاه و ششم  نشست در 1999های جهانی یونسکو در سال طرح ژئوپارک .ایدار آینده هستندپعوامل توسعه  زمین و

های این ترین شاخصی یونسکو است و یکی از مهمهازیرمجموعه از نیز 5های جهانی ژئوپارکشبکهیونسکو به تصویب رسید. 

که این ارتباط بین اعضا تسهیل بنابراین برای این شبکه است که بسیار اهمیت دارد،تعامل و ارتباط اعضا با یکدیگر و با  ،شبکه

                                                           
1 Man and Biosphere 

2 Biosphere Reserve 

3 Geoparks 

4 Dijon 

5 World GN 
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هایی است که محوطه، هائوپارکژ. است شدهلیتشک ی جهانیاقیانوسیه در شبکه -های اروپایی و آسیا ی ژئوپارکشود، دو شبکه

های ی جهانی یونسکو، مناطقی هستند که از طریق برنامههاژئوپارک. شناختی کره زمین هستندنشانگر تنوع عظیم زیستی و زمین

. (UNESCO, 2019کنند )شناختی را ترویج میای، تنوع زمینمنظور تقویت توسعه پایدار منطقهتوسط جوامع محلی به اجراشده

ها ک کرده و بسیاری از آنها کمها به ارتقای آگاهی از تغییر اقلیم و بالیای طبیعی و همچنین پایش این پدیدههمچنین ژئوپارک

ها ژئوپارک (.1396د )جدیدی و همکاران، کننامکان تدوین راهبردهای کاهش خطر بالیای طبیعی را برای جوامع محلی فراهم می

سکو ثبت یون هایژئوپارک جهانی رسند و در شبکهپس از تأیید شورای عالی ژئوپارک، در شورای اجرایی یونسکو به تصویب می

 ,UNESCO) دهیرسکشور جهان  41ژئوپارک در  147های موجود در شبکه جهانی به حال حاضر تعداد ژئوپارک . درشوندمی

 .است خاورمیانه و ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک ایران و منطقه (2019

 

 چهار اینده بود. ایجاد گردی وحشاتیحالمللی در خصوص تنوع زیستی و حفاظت از چهار کنوانسیون بین ،1992قبل از سال  تا

 :از اندعبارتکنوانسیون 

حفاظت از  المللیبین کنفرانسدر جریان برگزاری  ایرانشهر رامسر  در 1971سیون در سال این کنوانکنوانسیون رامسر: 

 Website of Ramsar) دیگرد االجراالزم 1975ز سال اکشور جهان رسید و  18امضاء مقامات  به ،و پرندگان مهاجر هاتاالب

Convention, 2019.)  ی هاتاالب ژهیوبه المللیبینی مهم هاتاالبکنوانسیون مربوط به »عنوان رسمی کنوانسیون عبارت از

 .شودیمگفته «  2هاتاالبکنوانسیون »اختصار  طوربهو  است« 1زیستگاه پرندگان آبزی

 :(JNCC, 2019است )استوار  ذیل فعالیت پایهسه  اهداف این کنوانسیون بر

 .حداقل یک تاالب در هر کشور عضو «رامسر یهاتیسا»با عنوان  المللیبینی مهم هاتاالبتعیین  -الف 

 در محدوده کشورهای عضو. هاتاالباستفاده خردمندانه از  -ب

 هاآنو منابع  هاتاالبکشورها با یکدیگر برای حمایت از استفاده از  المللیبینهمکاری  -پ 

 این رخانهیدب. ( است1987) 3( و الحاقیه رجینا1982با عناوین پروتکل پاریس ) آورالزامرامسر دارای دو سند کنوانسیون 

 کشور انگلستان قرار دارد. «5اسلیم بریج»سویس و شعبه دوم آن در شهر  «4گلند»کنوانسیون در شهر 

، در اجالس شودمینامیده  WHC اختصاربهاین کنوانسیون که : 6کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان

هستند  هاییمکانفرهنگی و طبیعی جهان  راثیم .( ,2019Website of UNESCO) دیرسبه امضا  9721 در سال 7یونسکوعمومی 

 نظیر اهرام مصر، نگهداری شوند یخوببهبعدی بشر حفاظت و  هاینسلکه ارزش برجسته جهانی برای بشریت دارند و باید برای 

                                                           
1 Convention on wetlands of international importance especially as waterfoul habitat 

2 Convention on Wetland 

3 Regina amendment 

4 Gland 

5 Slimbridge 

6 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 

7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 



 

 

 .(1393دبیری و همکاران، ) ونانیدر هندوستان یا اکروپولیس در  محلتاج مرجانی استرالیا، جزایر گاالپاگوس در اکوادور، سواحل

 .را به ثبت رسانده است اثر طبیعی دوو  میراث فرهنگی 22و به این کنوانسیون ملحق شده  1975سال  فوریه 26 ایران در کشور

 ,Website of World Heritage Convention) است (2019) یرکانیه یهاجنگلو  (2016لوت )کویر  ،ایران شدهثبتطبیعی  آثار

2019.) 

این (: CITES) 1حشی در معرض خطر انقراض و نابودیجانوران و گیاهان و یهاگونه المللیبینکنوانسیون تجارت 

هدف از این  .گردید االجراالزم 1975سال  ور رسید و ازکش 80در شهر واشنگتن به امضاء مقامات  1973کنوانسیون در سال 

تجارت، موجبات انقراض  گونهنیا کهیطوربهجانوری و گیاهی است  یهاگونه المللیبینتجارت  ٔ  نهیدرزم انضباطکنوانسیون ایجاد 

. است پیوست و سهماده  وپنجستیبمه، دارای یک مقد المللیبینمعاهده این  انقراض را فراهم ننماید. درخطرو یا قرار گرفتن  هاآن

 لیست میدر ضما ترتیب به نسل، انقراض بودن الوقوعبیقر درجه به  با توجهاست که  ییهاگونهنام  شامل، هااز پیوستهریک 

 شورک .خاص خوداست ییو اجراحقوق  و مقررات تشریفات رعایت تابع میاز ضما هریک ٔ  نهیدرزم تجارت  ، بدین ترتیباندشده

 .(Website of Cites Convention, 2019)به این کنوانسیون ملحق شد  1976ایران در سال 

به کشور آلمان به امضا رسید و  «بن»شهر در  1979سال  ژانویه این کنوانسیون در (:CMS) 2مهاجر یهاگونهکنوانسیون 

مهاجر  هایگونهو مقصد  مبدأکنوانسیون از کشورهای  نیا. شد االجراالزم 1983نوامبر  3که از  مشهور است زین« کنوانسیون بن»

به  هاآن هازیستگاهمذکور و  هایگونهبرای حفاظت از  را ، اقدامات الزمچندجانبهدو یا  هاینامهموافقتکه با انعقاد  خواهدمی

ضمیمه است، ضمیمه  دودارای  کنوانسیوناین  به این کنوانسیون، ملحق شد. 1386جمهوری اسالمی ایران در سال  .آورندعمل

(I) حفاظت نموده و مناطق  هاگونهنیازا شدتبهاجر در معرض خطر انقراض است که اعضاء متعاهد باید هم هایگونه، فهرست

ز به نیا هاآنمهاجری است که حفاظت  هایگونهفهرست  (II)ضمیمه  و حفاظت و مراقبت نمایند قا  یدقرا نیز  هاآنمهاجرت 

 (.Website of CMS Convention, 2019) دارد المللیبین یهایهمکار

 

 1992کنوانسیون تنوع زیستی 

کننده تن از مقامات کشورهای شرکت 150امضای  به در ریودوژانیرو، 1992سال  در« کنفرانس سران زمین»در این کنوانسیون 

 به خود گرفت. را« کنوانسیون تنوع زیستی» رسید و نام

و  هاطرح ،هایاستراتژ-)الف(  :های خود بایداین کنوانسیون هر یک از کشورهای عضو بر اساس شرایط و توانایی 6 اساس ماده بر 

موجود را  هایبرنامهو  هاطرح، هایاستراتژو یا  هپایدار از تنوع زیستی تنظیم نمود یریگبهرهملی را برای حفاظت و  یهابرنامه

تا حد امکان -ب( ) در این کنوانسیون در رابطه با کشورهای عضو باشد. شدهنییتعاقدامات  کنندهمنعکسد که ناصالح کن یاگونهبه

های بخشی یا میان بخشی مربوط به ها و سیاستبرنامه ،هاطرحپایدار از تنوع زیستی را در  یریگبهرهو به نحو مقتضی حفاظت و 

 .(1388مشهدی، بگنجانند )خود 

 :(Convention on Biological Diversity, 2005از ) اندعبارتورها به کنوانسیون تنوع زیستی خالصه تعهدات کش طوربه

  الزم برای حفاظت از تنوع زیستی و اقدامات پایدار از آن یهازهیانگانجام اقدامات و ایجاد 

 دستیابی قانونمند به منابع ژنتیکی 

  3زیستی فناوریشامل اوری دستیابی به انتقال فن 

                                                           
1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

2 Convention on Migratory Species (CMS) 

3 Biotechnology 



 

 

 فنی و علمی از طریق مکانیسم  هایهمکاری CHM1 

  دخالت در تنوع زیستی هرگونه زیستیمحیطارزیابی پیامدهای 

  آموزش و آگاهی عمومی در موضوع تنوع زیستی 

  زیستی از تنوعمنابع مالی حفاظت  نیتأم 

 تهیه گزارش ملی در خصوص اقدامات برای اجرای تعهدات کنوانسیون 

کشور کلمبیا به امضای اعضا رسید و  یو در شهر کارتاجنا 2000پروتکل این کنوانسیون در سال  اولین: پروتکل ایمنی زیستی

 زیستمحیطخطرات بالقوه برای بهداشت و  در این پروتکل  .(1391محرم نژاد، شد ) یگذارنام« 2پروتکل ایمنی زیستی کارتاجنا»

 است قرارگرفتهویژه  موردتوجهتغییر شکل یافته ژنتیکی  یهاسمینارگا( شامل sLMO) «3زنده افتهیرییتغهای سازواره»از ناشی 

 .(1389قره یاضی و همکاران، )

عبارت از دسترسی منصفانه  هدف از این پروتکل، . ر شهر ناگویای ژاپن به امضا رسیدد 2010این پروتکل در سال : پروتکل ناگویا

کشورهای عضو این پروتکل باید شرایط دسترسی دیگر کشورها به منابع ژنتیکی خود را ؛ استو عادالنه به منابع ژنتیکی در جهان 

 منابع ژنتیکی را معین سازند. یریکارگبه فناوریتدوین و اعالم نمایند، همچنین دسترسی به 

کل ایمنی زیستی به آن ملحق شد و پروت 1375 سالامضا و در  1371 در سالجمهوری اسالمی ایران کنوانسیون تنوع زیستی را 

 نیز به 1393سال  ایران در. (1393آبادی و اسکندریان، کاظمی نجف) وستیپآن  به 1382امضا و در سال  ،1379را در سال 

 .(1397عبدی پور و موسوی، ) وستیپپروتکل ناگویا 
 

 

 2010 یچیآکنوانسیون تنوع زیستی 

 شد، برگزار ژاپن ناگویای در  آیچی در 2010 سال در که  انسیونکنوانسیون تنوع زیستی در دهمین کنفرانس متعاهدین به کنو

قاضی، گرفت ) نظر در 2020 تا 2011 یهاسال برای  ،استهدف فرعی  20دربرگیرنده  درمجموع که راهبردی کلی  هدف پنج

دستیابی به »عبارت بود از  2010هدف کنوانسیون تنوع زیستی تا سال  .نهاد نام این اهداف را اهداف تنوع زیستی آیچی و (1390

و محلی به دلیل سهیم بودن در تخفیف فقر و به  ایمنطقه، در سطح جهانی، 2010کاهش چشمگیر نابودی تنوع زیستی تا سال 

برای تنوع زیستی از  راهبردیاین اهداف به موفقیت نرسید و اعضا یک برنامه  کهآننتیجه  «.نفع همۀ اشکال زندگی بر روی زمین

 اهداف نیا .شوندمیشناخته  4آیچیهدف اصلی است که با عنوان اهداف تنوع زیستی  20اتخاذ کردند که شامل  2020تا  0201

 (:CBD, 2010) اندشدهیبندطبقهذیل محورهای زیر 

 .4تا  1: اهداف جامعه و دولت در زیستی تنوع تلفیق طریق از زیستی تنوع رفتن دست از علل به پرداختن  لف(ا

  .10تا  5: اهداف پایدار برداریبهرهکاهش فشارهای مستقیم وارد بر تنوع زیستی و ترویج  ب(

 .13تا  11: اهداف و تنوع ژنتیکی هاگونه، هاستمییستی از طریق حفاظت از اکوس( بهبود وضعیت تنوع زج

 .16تا  14: اهداف بومی زیست خدمات و زیستی تنوع از  ( افزایش منافع همگانید

                                                           
1 Clearing House Mechanism (CHM) 

2 Cartagena protocol on Biosafety to the convention on biological diversity 

3 Living modified organisms (LMOs) 

4 Aichi Biodiversity Targets 



 

 

 .20تا  17: اهداف یسازتیظرفمشارکتی، مدیریت دانش و  ریزیبرنامهسهیل و پیشبرد اجرا از طریق ( تذ

 تنوع زیستی های مرتبط بادر کنوانسیون و برنامه درسی آموزش مربوط به بندهای

و  ممکن وسایل هیاز کل با استفادهبایستی عضو ی هادولتکنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی،  27بر اساس ماده 

 و طبیعی فرهنگی میراث به خود را نسبتی هاو پیوند ملت احترام که کنند کوشش و اطالعاتی ی آموزشیهابرنامه لهیوسبه ژهیوبه

مـردم را از خطراتـی کـه  عامه طور وسیعبه که شوندیمتعهد م هاآن ضمنا  . نمایند تقویت کنوانسیون 2 و 1مذکور در مـواد 

این  28 ماده. بر اساس سازند ، آگاهشودیم انجام حاضر کنوانسیون در قالب کهیی هاتینیـز از فعال وت ث استوجـه ایـن میـرام

 موضوع اموال اهمیت شناساندن ، تـدابیر الزم را برایدارندیم ، دریافتیالمللنیب کمک آن بر طبق عضو کهی هادولتکنوانسیون، 

 .ندینمای، اتخاذ مکندیمذکور ایفاء م کمک که قشیو نی المللنیب کمک این

 ویژه نیازهای عضو با در نظر گرفتن یکشورهاآموزش و پژوهش،  ٔ  نهیدرزم 1992کنوانسیون تنوع زیستی  12بر اساس ماده  

، صتشـخی هط بمربـو اتاقـدام ٔ  نهیدرزمعلمـی و فنـی  و تعلیم آموزش را برای ییهابرنامه دبای ه،توسعدرحال کشورهای

و ش به آمـوز مربوط دهند و از اقدامات و تداوم ایجاد کرده آن دهندهلیتشک و اجزای زیستی پایدار از تنوع و استفادهت حفاظـ

 و آموزشی سازآگاههمین کنوانسیون برای  13بر اساس ماده  .کنند حمایت توسعهدرحال کشورهای ویژه نیازهای رفع برای تعلیم

مک ک تحقـق آن برای ضروری و اقدامات زیستی از تنوع حفاظت بیشتر اهمیت درک ارتقای به (الف :ضو بایدع کشورهای، عمومی

 .دآموزشـی خـود بگنجانن یهارا در برنامهت تبلیـغ کـرده و ایـن موضـوعا آن ها برایرسانه از طریق، کنند را تشویق کـرده و آن

با سایر  زیستی استفاده پایـدار از تنوع ت ودر رابطـه بـا حفاظ عمومی آگاهی شو گستر آموزشی هایبرنامه توسعه ٔ  نهیدرزم ب(

 .کنند همکاری مناسب گونه بهی المللنیبی هاکشورها و سازمان

و اسـتفاده  انتقال، جابجایی ٔ  نهیدرزم عمومی و مشارکت آگاهی، آموزش( الف :اعضاء بایدایمنی زیستی،  پروتکل 23 مادهبر اساس 

 خطر برای میزان با در نظر گرفتن زیستی پایدار از تنوع و استفاده با حفظ را در رابطه یافته زنـده تغییـر شکلت موجـودا امـن از

 یالمللنیب اعضاء باید با سایر کشورها و نهادهای کارها، در موارد مقتضی این در انجام. کنند و تسهیل انسـان ارتقاء داده سـالمت

زنـده تغییر ت در مـورد موجـودا اطالعاتی به دستیابی دربردارنده عمومی و آموزش آگاهی اینکه تضمین برای (ب. کنند همکاری

 .کنند وارد شوند، تالش است اند و ممکنشدهمشخص پروتکل این مطابق که استی اافتهی شکل

های تنوع زیستی و مردم از ارزش 2020حداکثر تا سال بایستی  دارد کهکنوانسیون تنوع زیستی آیچی، بیان می 1هدف شماره 

تا سال  19. بر اساس هدف شماره توانند برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی بردارند آگاه شده باشندهایی که میگام

اثرات های آن، عملکرد آن، وضعیت و روند آن و همچنین مرتبط با تنوع زیستی، ارزش یهایعلم و فناور یهاهی، دانش، پا2020

 .و به کار گرفته شود افتهیشده، انتقالو در سطح وسیعی به مشارکت گذاشته افتهیمتعاقب از دست رفتن آن، بهبود

و اهداف تنوع زیستی آیچی در سطوح  2020تا  2011آوردن یک چارچوب حمایتی برای اجرای برنامه راهبردی  منظور فراهمبه

عموم از مسائل تنوع زیستی، سازمان ملل  یسازآگاهو  یالمللنیبو  یامنطقه یهامانساز، هدایت یالمللنیبو  یامنطقهملی، 

 گذاری کرده است.دهه تنوع زیستی نام عنوانبه( را 2020-2011حاضر )متحد، دهه 

 یبرنامه درسهای اقدام ایران در حوزه آموزش و کنوانسیون تنوع زیستی و برنامه

اندرکاران، محققان و ای از دستملی حفاظت از تنوع زیستی در ایران با مشارکت گروه گسترده نخستین برنامه اقدام 1384سال 

 25این برنامه شامل چهار راهبرد،  د.در راستای تحقق تعهدات ایران به کنوانسیون تنوع زیستی تهیه ش نهادمردمهای سازمان



 

 

د. این برنامه در به دبیرخانه کنوانسیون ارائه ش 2006که در سال  های اقدام بودبرنامه عمل کلی شامل مجموعه زیادی از برنامه

 روزرسانی قرار گرفت.و به یموردبازنگر، 1395سال 

 انیجر(، هدف راهبردی اول، عبارت از 2030-2016) یستیزتنوع  یهایاستراتژنسخه بازنگری شده برنامه اقدام ملی و بر اساس 

است که در راستای  ارتقاء آگاهی و مشارکت همگانی جهت حصول به اهداف توسعه پایدار تنوع زیستی در دولت و جامعه و یساز

راهبرد ملی برای نظام آموزش  بایستی ،2020تا سال اول هدف ملی است. بر اساس  شدهگرفتههدف ملی در نظر  تحقق آن، سه

ینیبشیپهای اقدام د. برنامهتدوین و اجرا شوهای حفاظت از تنوع زیستی ها و روشرسمی و غیررسمی در مورد مفاهیم، ارزش

که جامعه و دولت را جهت  ستیزطیتدوین راهبرد/سیاست ملی برای آموزش مح. 1 از: اندعبارتبرای تحقق این هدف  شده

تنوع لحاظ نمودن موضوعات مربوط به . 2مرتبط تشویق و توانمند سازد  یهامشارکت فعال در حفاظت تنوع زیستی و دیگر تالش

های ساالنه با موضوع تنوع و رقابت هاشگاهیها، نمابرگزاری جشنواره. 3 درسی یهاآموزشی ملی و کتاب یهازیستی در برنامه

یآگاهها برای تولید محصوالت انههمکاری با رس. 4 جشنواره فیلم سبز، روز هوای پاک، جایزه صنعت سبز و غیره مانندزیستی 

 .و ترویجی یرسان

 یبندجمع

، پایدار کشاورزی و غذایی، معیشت ، امنیتپویا اقتصاد توان در خدمت آن بهمی را انسان زندگی در زیستی تنوع نقش یطورکلبه

مرتبط با  هایترین برنامهو مهم المللیبیندر این نوشتار با لحاظ سیر تاریخی، مروری بر اسناد سالمت انسان و صنعت، برشمرد. 

المللی در خصوص چهار کنوانسیون بین ،1992تا قبل از سال  بر کنوانسیون تنوع زیستی صورت گرفته است. دتأکیتنوع زیستی با 

ای نیز در این خصوص ایجاد گردیده بود. این منطقه یو تعدادی کنوانسیون و یا قراردادها وحشاتیتنوع زیستی و حفاظت از ح

قابلیت اجرا داشت ولی مجموعه این چهار کنوانسیون قابلیت  وحشاتیو حخاصی از تنوع زیستی  ٔ  نهیدرزمهر یک  هاونیکنوانس

جانبه در ضرورت ایجاد کنوانسیون جامع و همه 1992را نداشت و لذا در سال  وحشاتیالزم برای حفاظت از کل تنوع زیستی و ح

ن تنوع زیستی در جریان اجالس د و به تصویب کنوانسیواحساس گردی المللنیخصوص حفاظت از کل تنوع زیستی در جامعه ب

در این کنوانسیون بر اهمیت آموزش و ایجاد آگاهی عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی سران زمین در ریودوژانیرو منجر شد. 

دستیابی به کاهش چشمگیر نابودی تنوع زیستی در سطح جهانی،  2010هدف کنوانسیون تنوع زیستی تا سال  شد. تأکید

این اهداف به موفقیت  مین بود کهنفع همۀ اشکال زندگی بر روی ز به دلیل سهیم بودن در تخفیف فقر و به و محلی ایمنطقه

هدف اصلی است که با عنوان  20اتخاذ کردند که شامل  2020تا  2010برای تنوع زیستی از  راهبردینرسید و اعضا یک برنامه 
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در حوزه برنامه درسی، باید ادغام و  آن پرداخته است. برای تحقق چنین اهدافی یریکارگبه، مشارکت و مرتبط با تنوع زیستی

های آموزشطع مختلف و در تمام های درسی مقادر برنامهزیستی مرتبط با حفظ تنوع زیستی محیطگنجاندن هر چه بیشتر دانش 

 جدی قرار گیرد. موردتوجهی اهای همگانی در همه سطوح و نیز در آموزش و تربیت حرفهغیررسمی و نیز آموزش، رسمی
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