عنوان

توضیحات
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سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسالمي ايران در سال  ۰۵۳۱با هدف حفظ منابع طبيعي ايران و نظارت بر توسعه پايدار تشكيل شد.
تدوين استراتژي ملي زيست محيطي ،ترويج توسعه پايدار ،تحقيق در زمينه منابع آالينده و نظارت بر چگونگي استقرار واحدهاي صنعتي،
ارزيابيهاي زيستمحيطي برنامههاي توسعه كشور ،حفاظت از گونههاي گياهي و جانوري ناياب و كمياب و حفاظت از زيستگاهها و تاالبها از جمله
وظايف اين سازمان ميباشد.

ايران

دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هوا

اين سايت ارگان بينالمللي كنوانسيون تغيير آب وهوا ميباشد كه در سال  ۰۹۹۱بوسيله سازمانملل تاسيس شده و در سال  ۰۹۹۱فعاليت اجرايي
خود را آغاز كرده است UNFCCC .چهار چوب سياستهاي كلي را براي كنترل پديده تغيير آب و هوا ارائه مينمايد .كاربران مي توانند در اين
سايت گزارشها و نتايج كنفرانس اعضاء ( ،)COPبرنامههاي آتي اين ارگان و نيز گزارش هاي ملي تغيير آب و هواي كشورهاي جهان را مشاهده
كنند.

دبيرخانه كنوانسيون
آلمان

برنامه عمران ملل متحد

برنامه عمران ملل متحد ،نهادي است كه براي توسعه فن آوري و شكوفايي اقتصاد كشورها تاسيسشدهاست .ساليانه طرح هاي مختلفي در
كشورهاي در حال توسعه با حمايت مالي تسهيالت جهاني محيط زيست و زير نظر برنامه عمران ملل متحد براي حصول به توسعهپايدار اجرا
مي شود .الزم به ذكر است كه  UNFCCCو  IPCCزير مجموعه اين نهاد و  UNEPميباشند.

هيأت بين الدول تغيير آب و هوا

سازمان جهاني هواشناسي ( )WMOو برنامه محيط زيست سازمانملل ( )UNEPدر سال  ،۰۹۹۱با توجه به خطر بالقوه پديده تغيير آب و
هواي جهاني ،گروه بين الدول تغيير آب وهوا را تاسيس نمودند IPCC .مسئول برآورد اطالعات علمي ،فني و اقتصادي در ارتباط با خطرات ناشي
از تغيير آب و هوا در اثر دخالت انسان در طبيعت ،روشهاي تطبيق با اين پديده و تدوين متدولوژيهاي تخمين انتشار گازهايگلخانهاي و روشهاي
كاهش آن ميباشد .اين ارگان از سه گروه كاري علمي و يك گروه اجرايي تشكيلشدهاست.
 IPCCيكي از ارگانهاي فعال در تشكيل كميته مذاكره بينالمللي براي تدوين چهارچوب ضوابط سازمانملل پيرامون تغيير آب و هوا
( )UNFCCCو پروتكل كيوتو بوده است IPCC .اولين و دومين گزارش ارزيابي خود را به ترتيب در سالهاي  ۰۹۹۱و ۰۹۹۳تهيه كرده است.
اين گزارشها در سال  ۰۹۹۱منجر به تنظيم پروتكل كيوتو شد .سومين گزارش ارزيابي  IPCCنيز در سال  ۱۱۱۰در سه جلد -جلد اول :مباني
علمي تغيير آب و هوا ،جلد دوم :روشهاي كاهش و جلد سوم :اثرات ،تطبيق و آسيب پذيري -به چاپ رسيده است.

صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست

صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست به منظور پيش برد همكاريهاي بينالمللي براي مقابله با تخريب تنوع زيستي ،تغيير آب و هوا ،آلودگي
آبهاي بينالمللي و تخريب اليهازن تاسيس شده است .گرچه اين نهاد در  ۰۹۹۰به عنوان يك مجموعه تحقيقاتي شروع بكاركرد ،اما پس از اجالس
ريو ،اهداف و ساختار خود را در جهت كمك به حفظ محيط زيست جهاني و حصول به توسعه پايدار تغييرداد .اين صندوق داراي  ۰۱۱عضو از
كشورهاي مختلف دنيا ميباشد.

سازمان جهاني هواشناسي

فعاليتهاي سازمان جهاني هواشناسي ايمنسازي زندگي انسانها ،توسعه اقتصادي-اجتماعي ملل و محافظت از محيط زيست را در بر ميگيرد.
تسهيل همكاريهاي بينالمللي بوسيله راهاندازي شبكه جهاني پايگاههاي تحقيقاتي هواشناسي و آبشناسي و تبادل سريع اطالعات هواشناسي،
استانداردسازي مشاهدات هواشناسي و هماهنگكردن آمار و تحقيقات منتشره از اهداف اين سازمان ميباشد .اين سازمان با برگزاري دورههاي
ويژه ،سمينارها و انتشارات خود ،اطالعات را انتقال ميدهد و هر ساله صدها متخصص در دورههاي پيشرفته اين سازمان آموزش ميبينند .برنامه
همكاريهاي تكنيكي  ،TCOيكي از برنامههاي اين سازمان براي ايجاد پلي ميان كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه بوسيله انتقال مرتب دانش
و اطالعات آب شناسي و هواشناسي است و در راستاي تحقق اين برنامه ،سازمان جهاني هواشناسي با سازمانهاي فعال بينالمللي مانند برنامه
عمران سازمانمللمتحد ،برنامه حفاظت محيط زيست سازمانمللمتحد ،تسهيالت جهاني محيط زيست و بانكهاي توسعه منطقهاي همكاري
ميكند.

برنامه محيط زيست سازمان ملل

 UNEPيا برنامه محيط زيست سازمانملل ،در سال  ۰۹۱۱با هدف تشويق توسعهپايدار همراه با تبليغات زيستمحيطي در تمام دنيا ،تشكيل شد.
فعاليتهاي  UNEPمحدوده وسيعي از موضوعات زيست محيطي نظير اتمسفر و اكوسيستمهاي زميني ،بهينه سازي دانش و اطالعات
زيستمحيطي تا تشكيل كميته هاي مقابله با بالياي طبيعي را در بر ميگيرد .تغيير آب و هوا نيز از مسايل مهمي است كه اين سازمان به آن
پرداخته است.

انستيتو آب و هوا

انستيتو آب و هوا در سال  ۰۹۱۱توسط  ۹نفر از كاركنان آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا ( )EPAبعد از اولين برآورد خطرات
كلروفلوروكربنها ( )CFCsبر زمين ،تشكيل شد .اين انجمن همانند پلي مابين سياستگذاران و دانشمندان جهان است و با هدف ارائه كاملترين
اطالعات در زمينه تغيير آب و هوا بنيانگذاري شد .انستيتو آب و هوا توانستهاست با مطلع ساختن تصميم گيران كليدي و با افزايش آگاهي جهاني
درباره پديده تغيير آب و هوا و ارائه راهكارهاي عملي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ،جايگاه ويژهاي در بين متخصصين امر پيدا كند .اين انجمن
ساليانه كنفرانسها و گردهماييهاي مختلفي در كشورهاي توسعهيافته و  ۵۱كشور در حال توسعه برگزار ميكند.

شبكه اقدام آب و هوا

 CANيك شبكه جهاني است كه  ۱۱۱نهاد غيردولتي عضو آن هستند .اين شبكه براي پيشبرد اقدامات دولت و مردم در جهت محدودكردن
تغيير آب و هوا و پايداري محيط زيست فعاليت ميكند .اعضاي  CANبراي نيل به اين اهداف اطالعات خود را با  ۱مركز هماهنگي در دنيا مثل
آفريقا ،اروپاي مركزي و شرقي ،امريكايالتين ،امريكايشمالي ،آسيايجنوبي و جنوبشرقي مبادلهميكنند .حمايت از جو ،زمين و ايجاد
توسعهپايدار و عادالنه در سراسر جهان از اهداف  CANميباشد.

دبيرخانه :لبنان

مركز تحقيقات دانشگاه انگلياي شرقي

دانشگاه انگلياي شرقي در سال  ۰۹۱۱در نرويچ ( )Norwichانگلستان تاسيسشد .موسسان اين دانشگاه با انتخاب شعار“ متفاوت باشيد”
نشاندادند كه خواستار يافتن راهي جديد براي آموزش بهتر دروس دانشگاهي ميباشند .اخيرا ،اين دانشگاه بعنوان دانشگاهي كه توانستهاست يك
سيستم ترمي استاندارد براي دورههاي آموزشي ارائهدهد ،شناخته شدهاست .در سايت اين دانشگاه با انتخاب قسمت علوم زيستمحيطي در بخش
دانشكدههاي سايت ،ميتوانيد از اطالعات موجود در مركز تحقيقات اقتصادي و اجتماعي در زمينه محيط زيست كره زمين ( )CSERGEاستفاده
كنيد و با مقاالتي در زمينه سيستمهاي  V & Aآشنا شويد.

انگليس

آژانس بين المللي انرژي

آژانس بينالمللي انرژي كه مقر آن در پاريس است ،از  ۱۱كشور عضو تشكيلشدهاست .اعضاي اين آژانس خصوصي توافق كرده اند كه اطالعات
مربوط به انرژي را جهت هماهنگي سياستگذاري هاي انرژي و همكاريهاي آتي ،در اختيار ساير اعضاء قراردهند .تشويق سياست هاي استفاده
معقول از انرژي در مقياس جهاني از طريق همكاري با كشورهاي غير عضو و سازمانهاي بينالمللي و صنعتي  ،تقويت ذخاير انرژي جهاني به كمك
توسعه منابع جديد تامين انرژي ،افزايش بهره وري انرژي و كمك به تكميل سياستهاي استفاده از انرژي و حفاظت زيستمحيطي از جمله اهداف
اين سازمان ميباشد .امروزه دبيرخانه اين آژانس يكي از مراجع جامع در زمينه اطالعات آماري انرژي در سطح جهان شدهاست .اين آژانس يكي از
رهبران تالش جهاني براي مبارزه با تغيير آب و هوا ميباشد.

آزمايشگاه آب و هوا

در سال  ،۱۱۱۹آزمايشگاه آب و هوا وب سايت  http://climatelab.orgرا راه اندازه نمود .در اين ويكي وب سايت كاربرها مي توانند به طور
مشترك متوني در رابطه با اطالعات و اخبار تغيير اقليم به صورت آنالين اضافه كرده يا ويرايش نمايند .تا به امروز ،اين سايت بيش از  ۱۳۱مقاله
مبتكرانه را تهيه نموده و بيش از  ۵۳۱كاربر در اين سايت ثبت نام كرده اند.

ظرفيت سازي پروژه هاي CDM

اين وب سايت اطالعاتي را در اختيار مخاطبين جنگلداري و كاربري اراضي قرار مي دهد .اين اطالعات اساسا براي آن دسته از مخاطبيني ارائه مي
شود كه در كشورهاي در حال توسعه ،خواهان دانستن در مورد مكانيسم توسعه ي پاك و چگونگي تاثير آن بر بر فعاليت هايشان هستند.

كتاب قانون پروژه هاي مكانيسم توسعه
پاك

كتاب قانون پروژه هاي مكانيسم توسعه ي پاك ( ،)CDMبانك اطالعاتي آناليني است كه قوانين مكانيسم توسعه ي پاك را ارائه مي نمايد .اين
بانك اطالعاتي ،توسط بيكر و مك كنزي توسعه يافته و هشت سازمان بر روي آن سرمايه گذاري كردند .اين سازمان ها عبارتند از وزارت امور
خارجه بريتانيا ،آژانس انرژي سوئد ،سازمان دولتي تغيير اقليم و راندمان انرژي استراليا ،وزارتخانه ي محيط زيست نيوزلند ،بانك توسعه ي آسيا،
بانك جهاني ،برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد ريسو .اين بانك اطالعاتي به طور رايگان در دسترس عموم
قرار دارد.

Climatedeal.org
)وب سايتي كه در آن به سوالت مربوط به
نغيير اقليم پاسخ داده مي شود)

سايت  Climatedeal.orgبه صورت آنالين ،با محتوايي باز و محلي براي پرسش و پاسخ مربوط به موضوعات تغيير اقليم است .اين سايت براي
افراد مطلع و عالقه مند به يادگيري بيشتر در رابطه با موضوعات مرتبط و به عنوان يك منبع عمومي دانش طراحي گرديده است .هدف اصلي آن
جمع آوري كمك ها و ايده هاي به اشتراك گذاشته شده به منظور يافتن راهكاري در راستاي چگونگي حل مشكالت مختلف تغيير اقليم است،
پديده اي كه امروزه جهان با آن روبروست.

مدارس كربن

اين وب سايت محققاني از چند آزمايشگاه برجسته علم كربن در اروپا را به دبيرستان ها پيوند مي زند .در اين مشاركت ،جوانان اروپايي آزمايشاتي
را بر اثر گازهاي گلخانه اي انجام داده و در رابطه با چگونگي تحقيق بر اقليم و كاهش انتشارات آگاهي مي يابند .دانشمندان و معلمان در طي
چندين ماه با يكديگر همكاري مي كنند تا تجربه اي عملي در پژوهش را از طريق تحقيقات و ارتباط با دانشمندان حقيقي براي جوانان فراهم
سازند.

بنياد sandwatch

بنياد  Sandwatchبه دنبال اصالح روش زندگي و عادات كودكان ،جوانان و بزرگساالن در بعد اجتماعي وسيع است .همچنين اين بنياد بر توسعه
ي آگاهي در مورد آسيب پذيري محيط زيست دريايي و ساحلي و لزوم استفاده از آن به طور وسيع ،تاكيد دارد .يك بخش از اين اطالع رساني

دبيرخانه :فرانسه

مربوط به پديده تغيير اقليم و تاثير آن بر اين نوع محيط زيست است.
سازمان  CarbonTrustآفريقا

سازمان  Carbon Trustآفريقا ،سازماني مستقل و غير انتفاعي است و هدف آن رسيدگي به نياز آفريقا در راستاي كاهش و انطباق با خطرات
نغيير اقليم و مصرف ناپايدار منابع است.

صندوق حمايت از محيط زيست

صندوق حمايت از محيط زيست ،سازماني برجسته ،ملي و غيرانتفاعي است كه به بيش از  ۱۱۱.۱۱۱عضو خدمات ارائه مي دهد .پس از ،۰۹۱۱
" علم را با اقتصاد و قانون پيوند زديم تا راه حل هايي نوآورانه ،منصف و مقرون به صرفه براي ضروري ترين مشكالت محيط زيستي جامعه ايجاد
گردد".

وب سايت بوگالوي كودكان
سازمان محيط زيست و تغيير آب و هوا
نيوولز )(DECC
سازمان دولتي تغيير آب و هواي
استراليا
آژانس حمايت از محيط زيست
كوئينزلند

اين وب سايت گرمايش جهاني را به كودكان توضيح مي دهد.
سازمان محيط زيست و تغيير اقليم در بيست و هفتم آپريل  ۱۱۱۱تاسيس گرديد تا واكنشي يكپارچه در مقابل مشكالت بي سابقه اي كه توسط
تغيير اقليم ايجاد شده ،صورت گيرد.

استراليا

سازمان تغيير اقليم در سوم دسامبر  ۱۱۱۱به عنوان بخشي از وظايف كابينه و نسخت وزير تاسيس گرديد .اين وب سايت اطالعات وسيعي در
رابطه با علم تغيير اقليم ،فعاليت ها و مذاكرات بين المللي ،واكنش دولت در مقابل تغيير اقليم و مشاركت آن با صنعت و تجارت ارائه مي نمايد.
همچنين دامنه اي از ابتكارات را پيشنهاد مي كند تا در كاهش انتشارات گاز گلخانه اي به خانواده ها و اجتماعات ياري رسانده و اطالعاتي را در
رابطه با برنامه هاي مربوطه از جمله بخشي كه به منابع طبيعي ،جنگل ها و كشاورزي اختصاص داده شده ،فراهم مي سازد.

استراليا

كتابخانه اي آنالين و وسيع است كه برنامه هاي درسي ،فعاليت هاي كالسي و پروژه هايي با هدف هاي دقيق را در برداشته و همچنين نتايج
تحصيلي مربوطه در آن اعالم مي شود .موضوعاتي كه در اين كتابخانه پوشش داده مي شوند ،عبارتند از :گرمايش جهاني ،تغيير اقليم ،تجديد
پذيرها ،قدرت باد ،ذخيره و راندمان انرژي.

ايالت كوئينزلند در
استراليا

شبكه اتحاديه تغيير آب و هوا

تغيير اقليم محيط زيستمان را تحديد مي كند .نزديك به  ۱۳درصد از جمعيت جهان را افراد جوان تر از  ۱۳سال تشكيل مي دهند .اين نسل
سياره ي ما را به ارث مي برند .با به رسميت شناختن اين واقعيت ،شبكه ي اتحاديه تغيير آب هوا ايجاد گرديد .اين شبكه انجمني جهاني و در
حال رشد است كه در آن افراد جوان و سازمان ها با يكديگر بر روي راه حل هاي جديد كار مي كنند.

شبكه Taking it Global

اين وب سايت انجمني آنالين است كه جوانان را در دستيابي به انگيزه ياري نموده و اطالعات مورد نياز را در دسترس آن ها قرار مي دهد.
همچنين باعث مي گردد تا جوانان مشاركت كرده و فعاليتي در جوامع محلي و جهاني انجام دهند .اين انجمن ،مشهورترين انجمن آنالين در
سراسر جهان است ،مخصوصا براي جواناني كه به ايجاد تفاوت عالقه مند هستند .ماهانه صدها هزار ببيننده از اين انجمن بازديد مي كنند.

