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 24/11/2016                         دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

مقامات تصمیم گیر حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت منافع علیای فرهنگی و سیاسی کشور، دفتر نمایندگی دایمی 
مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد در پاریس بست. اینجانب این عمل نادرست حکومت را با افغانستان را در 

تآثیرات منفی آن در برنامه های تعلیمی، علمی، فرهنگی ،اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق روزنامۀ آرمان ملی، 
ع هموطنان رساندم. در ممن مقاالت زیر که در نند بش  تقدیم تلویزیون طلوع نیوز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اطال

شواهد شد، اهمیت و مقام این سازمان بزرگ تعلیمی، علمی و فرهنگی را در جهان و مرورت روابط جدی و دایم را با این 
 ایم.سازمان  که حتماً به نفع کشور ما است با حرمت به هموطنان و شاصتاً به فرهنگیان کشور تقدیم می نم

 

 سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(
 

 قسمت نهارم
 

 پنجمبش  
 

 

 :زیستب: مدیریت منابع طبیعی و محیط 

 تأریشنه: 

ومع کنونی محیط زیست جهانی و دور نمای آن در نند دهۀ بعدی، موموع حائز اهمیت جدی است. در طول نند 

دهۀ گذشته، پیشرفتهای نشمگیری در آگاهی بیشتر از اثرات اجتماعی، اقتصادی مسائل محیط زیست و مرورت 

دسترس دارد، پدید آمده است.  مرتبط ساشتن حفاظت محیط زیست با مفاهیم توسعه و حتی بقای آننه بشریت در

بسیاری کشور ها به تدوین قوانین حفاظت محیط زیست و ایجاد مؤسسات مروری پرداشته اند. تعداد بیشتری از 

مناطق حفاظت شده جهت حفظ مجموعه های گیاهی و جانوران، بوجود آمده است. تقلیل نشمگیری در آلودگی هوا و 

در زمینۀ دان  محیط زیستی و تهیۀ نهارنوب برای اقدامات هماهنگ  آب گزار  شده است. جهت مشارکت بهتر

در حوزۀ حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی، اقدامات سیستم سازمان ملل و سازمانهای  بسیاری از سایر 

 هسازمانهای بین الدول دولتی و غیر دولتی مساعی مشترکی بوجود آمده است. در نتیجه موازین قانونی نندی ب

(، 1۹۸۷) مونتلایر( و کنوانسیون وین و پروتکل 1۹۸۵یای سازمان ملل )رسیده است که کنوانسیون قانون درتصویب 

( تهیه شده توسط اتحادیۀ بین المللی حفاظت طبیعت و منبع طبیعی 1۹۸0) حفاظت جهاناز آن جمله هستند. ستراتیجی 

 سیاستهای حفاظت محیط زیست را تقویت نموده است.در همکاری با یونسکو و سائر سازمانهای بین المللی 

کشور جهان  1۹۵ با اشتراک 201۵در اینجا، باید از کنفرانس بین المللی در زمینۀ تغییر آب و هوا که در ماه نوامبر 

های اشتراک کننده پذیرفته و امماء گردید، یاد آوری و تصویب نامۀ آن از طرف همه کشوردر پاریس منعقد شد 

 نمایم.
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علیرغم این پیشرفتها، صدمات وارده به محیط زیست و سائر مسایل مربوط هنوز مایۀ نگرانی های جدی در سطح 

یت های اقتصادی، ممانعت شرابی محیطی طبیعی و دجهان شصوصاً در کشور های در حال توسعه است که محدو

ه نالوژی به تنهایی قادر به پاسشگویی ببهبود کیفیت زندگی را در این کشور ها، بسیار مشکل می سازد. علوم و تک

گزاری در جهت استفادۀ درست از آب و  مشکالت محیط زیست نیستند. تصمیمات سیاسی در مدیریت منابع و پالن

 زمین نق  قاطعی دارند.

 ل)در مورد شرابی محیط زیست در کشور ما افغانستان، در مقاالت قبلی تحت عنوان "آشتی انسان با طبیعت" با تفصی

نوشتم. با تأسف تکرار می نمایم که منابع طبیعی در افغانستان در حال تشریب جدی قرار دارند. شاک و زمین در 

ها از لحاظ توسعۀ بدون پالن شهری  ظلم انسان ها، برف کوچ ها، قطع جنگالت و افغانستان در ظلم و تشریب سیالب

د. آب زیر زمینی که یکی از منابع اصلی آب در افغانستان در زراعت، قرار دارنکیمیایی  و استفادۀ نادرست از کود

علمی در حال شالصی است. جنگالت قطع می شوند. آز آبهای دریایی  است، بدون توجه و استفادۀ نا معقول و غیر

در کشور ما استفادۀ درست صورت نمی گیرد. آلودگی هوا در شهر های بزرگ مانند کابل قابل تحمل نیست و ساالنه 

 ها نفر در اثر این آلودگی هوا با امراض گوناگون مبتال میشوند و می میرند.صد 

نام است. این اداره نه ظرفیت مسلکی ه نام حفاظت محیط زیست وجود دارد که محض به به ای در دستگاه دولت، ادار

یط زیست شاصتاً دارد و نه قدرت اجرای برنامه های حفظ محیط زیست را در افغانستان. باید گفت که تشریب مح

اً شامیدنی ناشی از بی نظافتی شاصتآر زمینی، قطع جنگالت، آلودگی آب تشریب زمین، استفادۀ نا معقول از آبهای زی

بشتی های عمدۀ امروزی مردم افغانستان از لحاظ های پیشرو در افزودی بد در شهر های کالن و آلودگی هوا در سال

 حظه شواهند داشت( اجتماعی، صحی و اقتصادی نق  قابل مال
 

 بی ها و بیشه ها ) نند میلیون هکتار در سال(، نابودی جنگل) در سطح جهانی، فرسودگی شاک و توسعۀ صحراها

ً )زراعتی های  شامیدنی ناشی از فعالیتآهای آلوده با اسید، آلودگی آب  از ده میلیون هکتار در سال(، باران  اساسا

 از نتلی پطرول و گاز و پایگاه ابحارب آات معدنی و صنعتی، آلودگی وم(، مایعاستفادۀ بی  از حد از کود ها و سم

میایی و کاه  سیر حیات طبیعی و یهای زمینی، شطرات عمدۀ تکنالوژیک یا مایعات مجتمع های اتمی یا ک

 لوژیکی، این همه در تشریب محیط زیست نق  عمده دارند. وبی

 

معلومات و هوشیاری فزاینده در بارۀ تغییرات جهانی که در دراز مدت بر انسان عالوه بر مشکالت محلی و منطقوی، 

مشصوصاً اکم دای اکساید کاربن و سایر گازهای حاصله از اقدامات بشری )اثر می گذارند، بوجود آمده است. تر

دیاد به ازو پوش  گیاهی، جنگلی( که می توانند منجر  بحریمصرف سوشت های فسیلی و تقلیل پالنکتون های 

و تغییرات دیگر غیر قابل پی  بینی در انواع آب و هوای مناطق و  ابحارگرمی هوای زمین شوند، صعود سطح 

تمرکز کاه  یابندۀ ازون در الیه های اتموسفیر به علت نشر کلرو فلرو و کاربن، متان و سایر گاز ها که ممکن است 

ین، به شطری برای کلیه موجودات زنده تبدیل شوند، از جملۀ به علت افزای  میزان تشعشعات ماورای بنف  به زم

 این عوامل اند.
 

م، گزار  کمیسیون بروند لندن، تحت عنوان آیندۀ مشترک ما، و گزار  بعدی برنامۀ محیط زیست 1۹۸۷در سال 

ین موموعات م و بعد، توجه جهانیان را به رابطۀ نزدیک ب2000سازمان ملل تحت عنوان نمای محیط زیستی تا سال 

م که مصوبات مجمع عمومی 2000م و 1۹۸۷های  محیط زیستی و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جلب کردند. از سال
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ملل متحد جهان را متوجه این شطر بزرگ ساشته و جهانیان را تشویق به راه های حل بر این مومع حیاتی نموده، 

های مؤسسات وابسته به ملل متحد جداً تذکر یافته  ومع عمومی محیط زیستی در جهان بدتر شده است. در گزار 

اند که شرابی محیط زیست تأثیر منفی قابل مالحظه ای بر برنامه های ملل متحد و مؤسسات تشصصی آن سازمان 

ابله در مقمنزلۀ نفی نیازهای امطراری کشورهای در حال توسعه ه بر توسعۀ متداوم شواهند داشت. این مطلب نباید ب

در شرایط حاد، داشته باشد بلکه در سطح جهانی، منطقوی و توسط کشور ها، الزم است در حفظ محیط  با فقر و

 های کمتر انکشاف یافته، مانند افغانستان شواهد بود. گیرد زیرا مرر بیشتر متوجه کشور زیست توجه شاص صورت

 

نگرانی در بارۀ شراب شدن ترسناک محیط م ، مجامع علمی بین المللی به اظهار 1۹۶0های اولیه  هنگامی که در سال

 های بین المللی برای مطالعۀ ایکو زیست طبیعی در قسمت های مشتلف جهان پرداشتند، یونسکو در امر همکاری

به عنوان مثال، پروژه های اصلی تحقیقات  سیستم و استفاده از منابع طبیعی، تجربیات با ارزشی در دست داشت. 

ط یونسکو صورت گرفته بود، سهم حیاتی در تحقیقات جهانی مناطق بایر و نیمه بایر و که توس سرزمین های بایر

سی و شنا های بین المللی و منطقوی آب مدیریت و استفاده از منابع آن، داشتند. همننین یونسکو در توسعۀ همکاری

از طریق برنامه های شاص  آننه ذکر شد، یونسکو استفاده از منابع آب، نق  قابل تقدیری داشته است. عالوه بر

سترس جوامع بین المللی و د ورت گرفته است، معلومات مهم درعلمی که از طرف برنامه های مششص علمی ص

 های الزم شاصتاً به منظور تأسیس  کشور های عمو قرار داده است. با درشواست کشور های در حال رشد، مشورت

 

 اهداف و ستراتیجی این برنامه:

د های آموشته از دستاور پیرامون ومعیت کنونی و آیندۀ قابل پی  بینی محیط زیست در سطح جهان و درسمالحظات 

 د:ونسکو را بدین ترتیب تعیین می کنها و کمبود های فعالیت های جاری یونسکو در این زمینه، اهداف ی

برای معلمین، متشصصین و آموز  محیط زیست، برنامه های اطالع رسانی و روشنگری عمومی  توسعۀافزای  و 

 لین جهت استفادۀ عاقالنه از منابع طبیعی و دستیابی به توسعۀ مناسب با محیط زیست.ومسؤ

های منتشب که در زمان محدود تکمیل شده و  کمک به فراهم آوردن دان  علمی و کارکنان ماهر، با تأکید به فعالیت

 و روابط متقابل آنها بپردازد. ها اقیانوسدنی و یشامآبیوسفر آن، آب  به کرۀ زمین،

دسته کشور ها که از حد اقل پیشرفت در علوم و تکنولوجی برشوردارند،  کمک به دول عمو یونسکو، شصوصاً به آن

 به منظور تقویت توان علمی آنها جهت پاسشگویی به موموعات و مشکالت محیط زیستی و مدیریت منابع طبیعی.

برنامه بر مرورت توسعۀ دراز مدت و متداوم پروژه های تحقیقاتی ملی، منطقوی پایۀ اساسی هدف و ستراتیجی این 

 تحصیلو جهانی با ماهیت همکاری همه جانبه با یکدیگر قرار شواهند داشت. این امور شامل اقدامات اطالع رسانی، 

د و لی و بین الدول موجواست که در پیوستگی با تحقیقات پیاده شواهند شد. برنامه های شاص بین المل شتنو کار آمو

کمیته های وابسته در دول عمو، مکانیزم اصلی پیاده کردن اصلی،  تطبیق و هماهنگی اقدامات در نظر داشتۀ 

 های دورتر شواهند بود. های پیشرو و سال یونسکو در سال
 

های  همننین با سازمانر مؤسسات و برنامه های سیستم سازمان ملل و ئبا سا وسیعاین اقدامات یونسکو همکاری 

را در بر داشته و از طرح های همکاری دوجانبه به حفاظت محیط زیست و  بین الدول مربوط و برنامه های آنان

مدیریت منابع طبیعی بهره شواهد یافت. در این زمینه، مشارکت های جدید و اقدامات مشترک جهت یافتن طرق همه 
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به آن نوع از توسعۀ اقتصادی که متممن حفاظت محیط زیست است پی  یابی تجانبۀ حل مشکالت محیط زیستی و دس

 مشترک منابع استفادۀنیمه منطقوی و منطقوی جهت بینی شواهد شد. اقدامات مشترک و مبسوطی شصوصاً در سطح 

علمی حل های و تشصص های کشور های دارای مشکالت مشابه محیط زیستی و توسعه، به منظور شناسایی راه 

 تصامیم مشترک بعمل شواهد آمد.  مناسب و

های شاص برنامه های قصیر المدت و دراز مدت یونسکو با همکاری ه اهداف و ستراتیجی ذکر شده در تحت پروژ

کشور های عمو این سازمان، مؤسسات تشصصی ملل متحد و مؤسسات منطقوی بین الدول پی  بینی و مورد تطبیق 

 قرار شواهند گرفت.

 

 ژی و جامعه:ج: علوم، تکنالو

 شنه: یتار

 های علمی و تکنالوژیک بر تمامی افراد و جوامع در کلیه ابعاد زندگی مبرهن است. اما علوم و تأثیر پیشرفت

ا روند. تنه شمار میه اجتماعی هستند، عاملی نیز در شکل گیری آیندۀ آن ب تکنالوژی به همان نسبت که محصول

لی تا رسی قرار گرفته ووژی و جامعه توسط محققین مورد برمابین علوم، تکنالبششی از این ارتباط پینیدۀ متقابل 

که به این امور بپردازند و یا دریافت کامل آن از طرف عامۀ مردم که از مسؤولینی ملحوظ شدن آن در تصمیم گیری 

نزدیک بعدی شتاب  های آثار و عواقب آن متأثر می شوند، فاصلۀ زیادی وجود دارد. بنابرین از آنجا که در سال

  های جدیدی توسط علوم و تکنالوژی کشوده می شود، نیاز بیشتری نیز تغییرات مستمر بوده و نشم انداز ها و افق

کشف این کالف پینیده روابط علوم و تکنالوژیک وجود دارد. در این رابطه سه موموع اصلی را می توان  جهت

 انتشاب نمود و مورد بحث قرار داد.

o رت تلقی و طرح علوم و تکنالوژی به منزلۀ بخشی از فرهنگ است. واقعیت اینست که علوم و اول، ضرو

ها، ما را در فهم جهان و  های سودمند جهت به کار بستن در سایر بخش تکنالوژی عالوه بر ایجاد مهارت

ابند تا از م فرصت یتهیۀ مبانی مناسبات آگاهانه یاری میکند. این بدان معنی است که باید بیشترین تعداد مرد

، ءثمرات علوم و تکنالوژی بهره مند شوند، و عامۀ مردم چنان آموزش و اطالع یابند که به جای ناظر مجزا

 شریک فعال باشند.
 

o این وابسته استبه هم های علوم و تکنالوژی گره خورده،  دوم، دامنۀ توانایی بشریت با استفاده از پیشرفت .

 های یافته در جهت حد اکثر استفادۀ ممکن اقتصادی و غیره مواردی را از پیشرفتموضوع، اقدام سازمان 

 علوم و تکنالوژی و ستراتیجی های مربوط را مطرح می نماید.
 

o های نه چندان  گوناگون آن، جهان را با پرسش استفاده هایۀ کشفیات علمی و فزونی م، سرعت فزایندوس

 در بخش) های تکنالوژیک تجربیات علمی و نو آوری استفادۀ موجود و یا متحمل ناشی از آسان اخالقی

نها ای برو نموده است. ماشین ( روعلوم طبی و روابط انسان/ ولی و ژنیتیک،یوکیچون بیولوژی مول یهای

را مطرح می نماید که جامعۀ جهانی انتظار اطالعات، توضیحات و موارد مقتضی و مناسب، ایمسائل اخالقی 

 رد آنها را دارد.راهنمایی در موا

 



  
 

 

 6از 5

قداماتی را با هدف ارتقاء دادن علوم و تکنالوژی و پیامد های آن و آگاهی اهای نندی برنامه ها و  یونسکو از سال

عمومی و مسؤولین در مورد اثرات فرهنگی، اشالقی و اجتماعی دان  نوین علمی و تکنالوژی پیاده و رهبری کرده 

 های عمو قرار داده است.دسترس کشورطلوب بدست آورده و به و نتایج م

ها و جوامع منطقوی علمی را در زمینه های سیاست گذاری علوم و تکنالوژی کمک نمود و همننان، یونسکو کشور

 های بزرگ منطقوی و بین المللی برگزار نموده است.  در این زمینه کنفرانس

 

 اهداف و ستراتیجی:

روه های بسیاری اعم از جوامع سیاسی و اقتصادی، مجامع علمی و از آنجا که موموعات این بش  مورد توجه گ

عامۀ مردم است، اهداف این برنامه باید در تسهیل اقدامات و مذاکره میان این گروه ها کمک کند تا در انکشاف علوم 

 و تکنالوژی و بهره بردن از آن راه های معقول به نفع بشریت بکار برده شود.

 عۀتوسعلوم و تکنالوژی از طریق  ،ه فعالیت هایی را در نظر دارد تا در جهت ارتقاء فرهنگ، یونسکو هموارتاً عالو

همکاری بین المللی در زمینۀ علوم و تکنالوژی کمک و همکاری نمایند. این فعالیت ها مکمل اقدامات یونسکو در 

 مورد دهۀ بین المللی توسعه فرهنگی شواهد بود.

تیجی توسعۀ علوم و تکنالوژی از دیگر اهداف این برنامه است. در این رابطه کمک به دول عمو در تعیین سترا

یونسکو به ارائۀ شدمات مشورتی و تسهیل مباحثات مربوط به سیاست گذاری در سطوح منطقوی و نیمه منطقوی 

ً در کشور های کمترین انکشاف یافته م در  شودبرنامۀ بین المللی  توسعۀی پردازد. همننان یونسکو به شصوصا

علوم و تکنالوژی از طریق مبادالت اطالعات و برگزاری  ،، تحقیقات و مبادلۀ اطالعات در زمینۀ سیاستتحصیالت

 ها در سطوح منطقوی و نیمه منطقوی می پردازد. کنفرانس

نظر قرار داد، هدف سوم برنامه،  عآن در توسعۀ تکنالوژی مطم استفادۀنمی توان علم را مستقل از  از آنجا که امروز

بر رسی رابطه بین پیشرفت تکنالوژی و تغییرات حاصله در ارزشها، رفتار و ..... در زمینۀ اجتماعی، اقتصادی و 

 فرهنگی است.

 اطالعات ۀعلوم و تکنالوژی و ارتقاء مبادل های مشتلف مسائل اشالقی حاصله در بش  ۀباالشره، هدف اقدامات مطالع

های دولتی و غیر  مابین علمای طبیعی و اجتماعی، فالسفه و رهبران سیاسی و مذهبی، با همکاری سازمان و نظرات

 دولتی شواهد بود.

 

 اقدامات:

کنالوژی علوم و تمبادلۀ بین المللی و منطقوی اطالعات  توسعۀلمی و تکنالوژیک، یونسکو به در ارتباط به فرهنگ ع

شارکت با ها و شبرنامه های مربوط، در م یق برنامه به جمع آوری کتب، فلمدر مرحلۀ اول تطبهمگانی، شصوصاً 

آشنا با علوم تازه به منظور آشنایی جوانان نا ممناً مطالب های عمو مبادرت می ورزد. رسانه های علمی در کشور

 و تکنالوژی در دومین و سومین مرحلۀ تطبیق برنامۀ میان مدت، تهیه شواهد شد.

و به ایجاد یا تحکیم انجمن های ملی و منطقوی برای همگانی کردن علوم و تکنالوژی کمک شواهد ، یونسکتاً عالو

کارکنان محلی نظیر شبر نگاران علمی و مجریان ارتباطی و توسعۀ  دوباره آموشتنبرعالوه، به آموز  و  کرد. 

 یک کمک شواهد کرد.ژط مانند موزیم های علوم و تکنالوساشتار های مربو



  
 

 

 6از 6

لمللی برای مباحثه پیرامون روابط بین علم، تکنالوژی بین ا ۀت علم بر جامع" به عنوان واسطمربوط به "اثرا مسائل

 های مشتلف منتشر شواهد شد. ارائه کننده اطالعات علمی به عامۀ مردم به زبان و جامعه و

مؤسسات و گروه های منطقوی، ی و جوانب اجتماعی آن، یونسکو با دول و ژ  توسعۀ علوم و تکنالودر ارتباط با 

شصوصاً کشور های با حد اقل پیشرفت علمی و اقتصادی شدمات مشوره ای مانند تعیین درجۀ اولویت، اصالحات 

نظام برنامه سازی همکاری شواهد کرد. همننان، برای شناسایی پروژه های علوم و تکنالوژی  سازمانی و اصول و

 و تدارکات آن کمک فنی شواهد نمود.

های تکنالوژیک، مطالعات  الیت های مربوط به موموعات اشالقی ناشی از تجارب و اکتشافات علمی و نو آوریفع

وط های مرب گاهاین فعالیت ها تجارب گذشته و دیدو تحلیل های متشصصین و همننین عامۀ مردم را در بر می گیرد. 

یونسکو شصوصاً کوش  شواهد کرد که ممن جمع  به آینده را شامل می شود. در مراحل اول و دووم تطبیق برنامه،

های عمو و یا مؤسسات منطقوی بعمل اسبی از حاالت برنامه ها در کشورآوری اطالعات، بر رسی و ارزیابی من

 ها و اششاصی ، مالی و اطالعاتی به مؤسسات، گروهتشصصیهای  آورد و پشتیبانی الزم را به صورت تأمین کمک

ول به آموز   و یا تحقیقات هستند معمول دارد. عالوه، مبادلۀ اطالعات میان سازمانهای که در این زمینه ها مشغ

 . تحقیقاتی نیز تقویت شواهد شد

 

 بش  پنجم پایان 

 هارمنسمت ق

 ادامه دارد

  

 

 


