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تیم علوم طبیعی در6 کشور زیر فعال می باشد : 
کامبوج، جمهوری دموکراتیک خلق الئوس، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام.

همچنین یونسکو بانکوک با اداره منطقه ای علوم در آسیا و اُقیانوسیه  واقع در جاکارتا 
همکاری دارد.

این بروشور باعث تقویت ظرفیت ساختمان ها در جوامع، در گذار به سمت 
تاب آوری اقلیمی، می شود. این برنامه بر اساس دانش علمی به منظور بهبود 
رابطه بین مردم و محیط زیست، طبق آنچه توسط برنامه انسان و زیست کره 
تعیین شده، تهیه شده است. اطالعات فنی مربوط برای پیاده سازی این طرح 

در برنامه های”راه حل های مبتنی بر طبیعت برای آب-2018، ساختمان های 
بهتر”،”مدیریت بهینه آب، انرژی و پسماند در اکوسیستم های شهری عرب، قابل 
اجرا در سطح جهانی )شوارتز و همکاران،2010(” و” راهنمای آکادمی های سبز 
یونسکو در آفریقا، قابل اجرا در سطح جهانی )کالیسسی و همکاران،2016(” در 

دسترس می باشد.

 معرفی علوم طبیعی در
 یونسکو  بانکوک                               

آکادمی های سبز یونسکو
رهنمودهایی برای مدارس مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی
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ارائه شده توسط شیگرو آیوگی1 و شابز خان2
در سال 2019 جوانان سراسر جهان با تمام قدرت نگرانیشان را درباره ی 
عدم انجام تمهیدات کافی در راستای حفظ تعادل اکوسیستم های کره ی 

زمین، بیان کردند. آن صداها به طور واضح و رسا شنیده شده اند.
علوم محیط زیست در مدارس از طریق کالس های تئوری و آزمایشگاهی  
آموزش داده می شوند. این نوع نگرش بین آموزش مدرسه و تجربه زندگی 
واقعی یک شکاف ایجاد می کند. در حالیکه در آکادمی های سبز یونسکو، 
دانش آموزان فعالیت های عملی را تجربه کرده و یاد می گیرند که چگونه 

می توانند در ارتقاء شرایط زندگیشان مشارکت داشته باشند.
اولین آکادمی سبز یونسکو در سال 2016 در اتیوپی افتتاح شد. پس از آن، 

یونسکو تالش های گسترده تری در رابطه با تحصیالت مبتنی بر محیط 
زیست داشته است. آکادمی های سبز یونسکو بر فعالیت های عملی و تکرار 

شونده، تمرکز دارند. طرح های مبتکرانه ی بین بخشی به طور مختصر به 
تنوع زیستی، اقلیم، آب و افزایش ظرفیت، از طریق آموزش برای توسعه ی 
پایدار به کار گرفته می شوند. آکادمی های سبز با ترکیبی از قطعات پازل 
بطور ساده ای سازمان دهی شده اند، و زمانی که به طور منطقی کنار هم 
قرار گیرند، تاب آوری اقلیمی بر پایه ی دانش و آموزش را فراهم خواهند 

آورد. طرح های مبتکرانه، به وسیله ی فراهم آوردن آموزش و انتقال دانش 
از مدارس به جوامع آثار بسیار موثری دارند، به طوری که تعداد زیادی از 

مردم مهارت های جدید را یاد گرفته و در زندگی خود به کار خواهند بست. 
ما تمامی مدارس را به تغییر ساختمان ها و اماکنشان به آکادمی های سبز 

تشویق می کنیم.

پیشگفتار

 Director, UNESCO Bangkok Asia and Pacific .1
Regional Bureau for Education

 Director, UNESCO Jakarta Regional Science .2
Bureau for Asia and the Pacific
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ارائه شده توسط ایسل اگنس پاسکوآ- والنزوئال3
وزرای سازمان آموزش و پرورش جنوب شرق آسیا 

)SEAMEO( با یونسکو به عنوان یک شریک 
جهانی در پشتیبانی و ترویج آموزش برای توسعه ی 
پایدار)ESD( در این منطقه، برای دهه ها همکاری 

داشته است.  
در پاسخ به برنامه ی استراتژیک پیشنهاد  شده 

توسط SEAMEO، “2021-2030” درمورد دستور 
کار علوم، به ویژه، الویت شماره دو “ منابع طبیعی 
و مدیریت محیط زیستی/بخشنامه ی اقتصادی؛ “ 

شماره سه” سازگاری با تغییرات اقلیمی”، و شماره 
چهار” تنوع زیستی و بیوتکنولوژی” ، دبیرخانه 

ی SEAMEO  درمشارکتی آموزشی با اداره ی 
یونسکوی آسیا و اقیانوسیه (یونسکو بانکوک ( به 
وسیله ی حمایت از برنامه های یونسکو در علوم 

طبیعی به ویژه پروژه پالستیک وآکادمی های سبز 
یونسکو، انواع مختلف جلسات آموزشی را در رابطه با 

تنوع زیستی و محیط زیست توسعه داده است.
به منظور بهبود اکوسیستم سیاره ی خود، ما باید 

از آکادمی های سبز یونسکو برای انجام اقداماتی در 
رابطه با مسائل محیط زیستی حیاتی که در نهایت 

برای آینده ی اقتصاد سبز راهگشا خواهد بود، حمایت 
کنیم. آکادمی های سبز می توانند بستری برای شروع 

تغییرات محیط زیستی فراهم کنند.

ارائه شده توسط آتسوشی کورساوا4
 برای حل چالش روزافزون مدیریت پسماند در شهرها، 
 )UN-Habitat( برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
در روز جهانی زیستگاه در سال 2018، فراخوانی برای 

انجام اقداماتی از سوی دولت های محلی و شهرداری ها 
برای مقابله با بحران جهانی پسماند، در قالب شهرهای 

هوشمند از نظر پسماند، اجرا کرد.
در این زمینه، برنامه ی اسکان بشر سازمان ملل متحد 
با اجرای “فرآیند مردم” با دولت ها و جوامع  محلی در 

بهبود مدیریت پسماند، همکاری کرده است؛ و می توان از 
برنامه ی شهرهای سبز و پاک که در افغانستان اجرا شده 
است، به عنوان اثبات کارکرد این برنامه یاد کرد. از طریق 

این رویکرد و ابتکاراتش، برنامه ی اسکان بشر سازمان 
ملل متحد، با ارائه آموزش های فنی، افزایش آگاهی 
مردم و در نتیجه تغییرات رفتاری را فراهم می آورد.

آموزش، کلید محرک تغییرات ضروری در رفتار، 
برای اصالح مدیریت پسماند جامد شهرداری ها  در 

شهرهایمان می باشد، و برنامه ی اسکان بشر سازمان 
ملل متحد مشتاقانه منتظر به کارگیری پروژه پالستیک و 
آکادمی های سبز یونسکو می باشد. این قبیل طرح های 

مبتکرانه اهداف مشترکی را به اشتراک می گذارند و برای 
تقویت کارهای یکدیگر، برای آینده ای پایدارتر و مقاوم 

تر هم افزایی ایجاد می کنند. من معتقد هستم که ما می 
توانیم به طور موثر برای افزایش الگوهای مصرف پایدار و 
مدیریت منابع به منظور کاهش پسماند و آینده ای بهتر 

با یکدیگر کار کنیم.

Director, SEAMEO Secretariat .3  UN-Habitat Regional Representative for Asia and .4
the Pacific
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چرا آکادمی های سبز؟

آکادمی سبز چیست؟

تغییرات اقلیمی واقعی و تاب آوری اقلیمی یک مساله 
ی جهانی است، که نیاز به مشارکت جوامع محلی 

دارد. اخیرا، جوانان سراسر جهان به وضوح به دولت ها 
و سازمان ملل هشدار داده اند که نیاز فوری به اقدامات 

بیشتر درباره تغییرات اقلیمی به منظور حفاظت از 
آینده شان دارند. اکنون زمان انجام اقدامات بر اساس 

دانش علمی ای که در حال حاضر در دسترس می 
باشد، رسیده است. آکادمی های سبز یونسکو دانش 

محیط زیستی و مهارت های تاب آوری اقلیمی را برای 
دستیابی به این اهداف، فراهم می آورند. 

آکادمی های سبز یونسکو، جوانان و جوامعشان را در تبدیل ساختمان های موجود، به عنوان مثال 
مدارس، به ساختمان هایی با تاب آوری اقلیمی،که قابلیت تغییر به طور ساده و مقرون به صرفه را 
دارند، به کار می گیرد. آکادمی های سبز، مشارکت جوانان فعال در دستیابی به یک سبک زندگی 

پایدار در مدارس که در نهایت منجر به ترویج زندگی پایدار در جوامع می شود، را تقویت می کنند. 
 دانش آموزان قادر به شناسایی نیاز های خاص خود با تمرکز بر چهار رکن؛ 

امنیت آب، انرژی پاک، تولید زیست توده و مدیریت پسماند، خواهند بود. دانش آموزان، به همراه 
یکدیگر و معلم هایشان “برنامه ی پایداری” خودشان را تهیه و اجرا خواهند کرد.

مقدمه ای بر آکادمی های سبز یونسکو

GREEN
ACADEMIES
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چه کسی باید مشارکت کند؟

واحد علوم طبیعی یونسکوی بانکوک، در حال 
گسترش آکادمی های سبز  در آسیا و اقیانوسیه 

است. تمرکز اصلی ما بر مدارس واقع شده 
در شهرها و همچنین ذخیره گاه های زیست 
کره یونسکو در کشورهای کامبوج،  جمهوری 

دموکرات خلق الئوس، میانمار، سنگاپور، 
تایلند و ویتنام می باشد. ما همچنین پیشنهاد 
می کنیم که شبکه مدارس مرتبط با یونسکو 
)ASPnet( از این دستورالعمل ها پیروی کند.

ازآنجایی که تغییر اقلیم یک مساله ی جهانی 
است، هر موسسه ی آموزشی )مهدکودک ها، 
مدرسه ها، دانشکده ها و دانشگاه ها( و دیگر 

ساختمان ها در سراسر جهان می توانند مقاوم 
سازی شوند. دستورالعمل هایی برای ارتقای 

اقلیم، تنوع زیستی، آب و ردپای زباله های آنها، 
توصیه شده است. این دستورالعمل ها به طور 

جهانی قابل اجرا می باشند.
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بنیاد آکادمی سبز

جوانان اغلب عامل تغییر، و ارتقاء عملکرد محیط زیستی، صلح، 
دموکراسی، برابری جنسیتی، حقوق بشر، و تاب آوری اقلیمی هستند.
بهبود مستمر “ آکادمی سبز” و تقویت سیستماتیک عملکرد محیط 

زیستی، دموکراسی، برابری جنسیتی، صلح و احترام به حقوق بشر، پایه 
و اساس هر انجمن جوانان در قالب یک فوق برنامه ی مشارکتی می 

باشد.
دانش هایی که بر پایه ی علوم نظری هستند به طور مستقیم با به کار 

بستن فعالیت های عملی، حرف را به عمل تبدیل می کنند. بهترین 
شیوه ها برای یک سبک زندگی پایدار، در حمایت از اهداف توسعه پایدار 

سازمان ملل متحد، اجرا خواهند شد.

انجمن های جوانان

6



برنامه آموزشی

امنیت آب 

انرژی پاک

محصوالت زیست توده)بیومس(

مدیریت پسماند )کاهش، استفاده مجدد، بازیافت(

Simplified map of climate zones

علوم محیط زیستی و آموزش توسعه پایدار، یک فهم جامع از علل و عواقب تغییرات اقلیمی از طریق 
تئوری و فعالیت های عملی، به جوانان خواهد داد. 

محتوای نظری شامل مناطق و الگوهای اقلیمی، فهم نمودارهای اقلیمی استاندارد شده، بوم شناسی، 
مدیریت آب و پسماند، همچنین تنوع زیستی و باغبانی خواهند بود. این دانش علمی، جوانان و معلم 

هایشان را قادر به شناسایی تغییرات مرتبط با جوامع آن ها که بر اساس چهار بعد ذیل اجرا شده 
اند، خواهد ساخت.
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امنیت آب

دسترسی به آب شیرین سالم یکی از حقوق بشر است. در بعضی از 
مناطق، به خصوص در مناطق خشک و بیابانی، این منبع حیاتی کمیاب 

است.
کیفیت پایین آب و ناکافی بودن بهداشت، تهدیدی برای امنیت آب بوده 
و تأثیرات نا مطلوبی بر امنیت غذایی، بهداشتی، فرصت های آموزشی و 

محیط زیستی دارد. 
بهبود شرایط بهداشتی و دسترسی به آب آشامیدنی مستلزم سرمایه 

گذاری در مدیریت اکو سیستم آب شیرین و امکانات بهداشتی از جمله 
راه حل های مبتنی بر طبیعت است.

جمع آوری آب باران از پشت بام 
مدارس و ذخیره کردن آن ها در 

مخازن، به در دسترس بودن آب کمک 
می کند. آب جمع آوری شده می تواند 

برای حمام کردن، سرویس بهداشتی، 
شستشو و آبیاری استفاده شود. 

همچنین جریان آب را می توان به 
وسیله ی پمپ ها و گرانش اداره کرد.

در دسترس بودن آب
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بهداشت را می توان با تبدیل آب سیاه ) گنداب( یا آب خاکستری به منابع 
ارزشمند بطور چشمگیری افزایش داد.

آب سیاه را می توان در قالب زیست گاز به منظور فراهم آوردن انرژی های پاک 
برای پخت و پز، بازیافت کرد. این نوع  بازیافت با کاهش چشم گیر در میزان انتشار 

آب های آلوده به عوامل بیماری زا در طبیعت، به سالمت انسان کمک می کند. اگر بخواهیم ایجاد آب 
های سیاه را مدیریت کنیم، توالت های کود ساز می توانند گزینه ی مناسبی باشند.  

آب خاکستری حاصل از حمام ها و آشپزخانه ها با استفاده از فناوری نیستان و سپتیک تانک ها قابل 
تصفیه است. اگرچه از این آب ها نمی توان برای آشامیدن و محصوالت غذایی استفاده کرد، اما آب 
های تصفیه شده در بستر نی برای آبیاری و مصارف نظافت عمومی، و همچنین شستشوی توالت ها 

مناسب هستند.
فاضالب هایی که به طور صحیح و ایمن مدیریت شده اند، به عنوان منبع انرژی یا کود استفاده می 

شوند، که هم جامعه و هم محیط زیست از منافع آن بهره می برند.

بهداشت آب 

تکنولوژی بستر نی برای تصفیه آب خاکستری
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در دسترس بودن انرژی برای بسیاری از فعالیت های انسان مهم است. در 
 حال حاضر، بخش اعظم انرژی مصرفی از سوخت های فسیلی 

)حدود 80%(، انرژی هسته ای و سوخت های زیستی تامین می شود.
60 درصد گازهای گلخانه ای جهان بر اثر استفاده از سوخت های فسیلی 

پدید می آیند و در نتیجه سوخت های فسیلی در تغییرات آب و هوایی 
ناشی از انسان، سهم بسزایی دارند. در حال حاضر، حوادث بزرگ نشان 

داده اند که انرژی هسته ای خطرات امنیتی قابل توجهی را به همراه دارد.
دسترسی به انرژی پاک، مطمئن و مقرون به صرفه، توام با صرفه جویی در 
مصرف انرژی و افزایش بهره وری آن، برای پرورش جوامع پایدار و فراگیر 

بسیار مهم است. انرژی پاک به کاهش تغییرات آب و هوایی و همچنین 
کاهش آلودگی هوا کمک می کند.

انرژی پاک
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فناوری های انرژی پاک، انرژی ای مقرون به صرفه، قابل اعتماد، کارآمد 
و پایدار فراهم می آورند. همچنین در دسترس بودن آن ها تاثیرات 

مثبت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را از طریق افزایش امنیت 
انرژی، سالمت انسان و حفاظت از طبیعت فراهم می آورد.

یادگیری در مورد انرژی پاک و فناوری اجرای آن، یک دارایی کاربردی و 
قدرتمند است. زمانی که این انرژی ها استفاده می شوند، عالوه بر اینکه 

انرژی پاک فراهم می آورند، به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه ها و 
انتشار CO2  عمل می کنند.

منابع انرژی که می توانند به طور طبیعی در طول عمر ما تجدید شوند 
بدین شرح می باشند؛ سوخت های زیستی، خورشیدی، بادی، جنبشی و 

زمین گرمایی.

11



غذا و سوخت، کاالهایی گران و ضروری هستند که به 
راحتی در دسترس نمی باشند. بر طبق نقشه گرسنگی 

2019، برنامه ی جهانی غذا، 821  میلیون انسان غذای 
کافی برای خوردن ندارند.

عالوه بر این، 1.2 میلیارد انسان یا به برق دسترسی 
ندارند یا دسترسی کمی دارند؛ در نتیجه آنها هیزم جمع 

آوری کرده یا به طور غیر قانونی درخت های جنگل را 
قطع می کنند، که منجر به جنگل زدایی می شود. با 

افزایش تقاضا و محدودیت دسترسی به زمین های قابل 
کشت، حرکت به سمت تولید مسئوالنه و مصرف زیست 

توده ضروری به نظر می رسد.

تولید زیست توده در آکادمی های سبز یونسکو یک فرصت برای استفاده از خدمات 
زیست محیطی به منظور بهینه سازی تولید غذا یا سوخت و کاهش ردپای زیستی 

است. با در نظر گرفتن اقلیم، موقعیت مکانی و کیفیت خاک برای انتخاب انواع مختلف 
محصوالت کشاورزی و روش های فرهنگی مرتبط، می توان به تولید موفق محصول 

دست پیدا کرد. تنوع و تناوب محصول به همراه استراتژی های مدیریت پایدار آفات، باید 
به منظور کاهش تلفات محصوالت بر اثر آفات و بیماری ها در نظر گرفته شود.

تولید زیست توده

12



محصوالت در حال رشد به طور فعال به امنیت 
غذا و آگاهی از ارزش ها و چالش هایش کمک 

می کند. آکادمی های سبز یونسکو دانش و 
مهارت الزم برای تولید محصوالت خوراکی، 

شامل 5 گروه غذایی )کربوهیدرات ها، میوه ها 
و سبزیجات، چربی، پروتئین ها و لبنیات(، برای 
مصرف انسان و تغذیه ی دام را تقویت خواهند 

کرد. انجمن های جوانان می توانند از ماهی، دام و 
طیور برای تولید تخم مرغ، شیر و پروتئین مطابق 

با اخالقیات و مقررات مربوط به رفاه حیوانات 
استفاده کنند.

عالوه بر این، رژیم های غذایی مختلف و رد پای 
زیستی آن ها می تواند مورد بحث قرار گیرد. به 

طور مثال، از آنجاییکه تولید گوشت در انتشار 
گازهای گلخانه ای و جنگل زدایی سهیم است، 

اتخاذ رژیم غذایی گیاهی متعادل، با کاهش 
مصرف گوشت و غذای تهیه شده از حیوانات، هم 

برای سالمتی انسان و هم محیط زیست مفید 
است.

سوخت بیولوژیکی را می توان از گونه هایی با رشد 
سریع برای تولید زغال، تراشه های چوب، سوخت 

های زیستی نی و روغن ها تهیه کرد. تولید سوخت 
زیستی به جبران جنگل زدایی محلی و قطع 

غیرقانونی درختان کمک می کند و در نتیجه از 
محیط زیست و تنوع زیستی محافظت می نماید.

تولید غذا

تولید سوخت زیستی
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مصرف بیش از حد منابع طبیعی در قرن 20 و 21 باعث تخریب گسترده 
و جهانی محیط زیست شده است. اکوسیستم های از بین رفته و چندپاره 

شده به ما یادآوری می کنند که منابع طبیعی کره زمین محدود است.

“کاهش، استفاده مجدد، بازیافت” یک مانترا است که خواستار مصرف و تولید مسئوالنه است. همه ما 
می توانیم به وسیله ی اتخاذ سبک های زندگی مناسب در راستای استفاده کارآمدتر از منابع و انرژی، 
به کاهش آلودگی محیط زیست، ضمن افزایش سالمتی و رفاه کمک کنیم. برای دستیابی به این هدف 

و دستیابی به سبک زندگی پایدارتر، همه اعم از تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان، باید مشارکت 
فردی و جمعی برای تغییر رفتار با هدف توسعه ی پایدار داشته باشند.

زباله های طبیعی می توانند تبدیل به کمپوست 
شده و به عنوان منبع ارزشمندی از مواد مغذی 
برای تولید زیست توده ی خاک استفاده شوند. 

این امر ضمن کاهش دفن زباله ها باعث افزایش 
حاصلخیزی خاک می شود و به امنیت غذایی نیز 

کمک می کند. 

مدیریت پسماند )کاهش ، استفاده مجدد ، بازیافت(
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اشکال دیگری از زباله ها وجود دارند که 
تهدیدی جدی برای اکوسیستم های آبی، 

ساحلی و زمینی، و همچنین سالمتی 
انسان محسوب می شوند. انجمن های 

جوانان انواع مختلف زباله تولید شده در 
مدارس خود را شناسایی کرده و روش 

های موجود یا خالقانه ی مدیریت پسماند 
را برای حل و فصل این مسئله به طور 

فعال به کار می گیرند.
توسعه و اجرای واقع بینانه ی برنامه های 
مدیریت پسماند، به نفع  محیط زیست، 

دانش آموزان و رفاه جوامعشان خواهد بود.
انجمن های جوانان باید تالش کنند تا از 
تجمع مواد زائد در این مراکز جلوگیری 

شود. همچنین مشارکت نهادهای آموزشی 
همراه با کل جامعه در کنار شرکت های 
بازیافت و مدیریت پسماند برای موفقیت 

ضروری است.
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تخریب محیط زیست یک مسئله مشترک جهانی است که کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. عالوه بر 
 ”quest4action.org“ آموزش نسل های آینده از طریق آکادمی های سبز، یونسکو یک پلتفرم علمی باز

به منظور ترویج اقتصاد سبز نوظهور با افزایش دانش، شبکه سازی و مهارتهای الزم برای مدیریت محیط 
زیست مبتنی بر علم ایجاد کرده است. اطالعات بیشتر در مورد 4 پروژه ما برای بازسازی اکوسیستم را 

می توان در این پلتفرم یافت.

Quest4Action پلتفرم علوم باز

THE MANGROVE
FORUM

CLIMATE
SCIENCE

THE PLASTIC 
INITIATIVE

GREEN
ACADEMIES

1. انجمن مانگرو
انجمن مانگرو برای حفاظت و تحقیقات علمی در مورد اکوسیستم های مانگرو از 

طریق سایت های تعیین شده در یونسکو، رویدادهای علمی بین المللی، مداخالت 
علمی و نشریات تشکیل شده است.

2. علوم اقلیمی
علوم اقلیمی یک پلتفرم حرفه ای آموزش علوم، برای تاب آوری اقلیمی در زمینه 

تغییرات اقلیمی است.

3. پروژه پالستیک
 هدف پروژه پالستیک بسیج جوامع برای یافتن راه حل است، و به حل مسائل مربوط 
به مدیریت ضایعات پالستیکی از طریق ایده های موجود، نوآوری های تکنولوژیکی و 

آموزش علوم می پردازد.

4. آکادمی های سبز
آکادمی های سبز ساختمان هایی هستند که در آن ها آموزش علمی نه تنها به 

افزایش دانش و مهارت های زیست محیطی می پردازد، بلکه به تمرین بهترین، ساده 
ترین و مقرون به صرفه ترین روش ها، به عنوان مشارکت واقعی در افزایش شیوه های 

زندگی پایدار می پردازد.

https://quest4action.org

مقدمه ای کوتاه

آکادمی های سبز یونسکو: راهنمای تاب آوری اقلیمی ساختمان ها، به 
زبان های چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اندونزیایی، الئو، ماالیی، 

روسی، اسپانیایی و ویتنامی در دسترس می باشد.
برای دانلود بروشور می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

برای دانلود بروشور می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://bit.ly/GreenAcademies
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