
 
 

 را اتخاذ مینماید سیاست سبزدر افغانستان " زنان کانادا برای زنان افغانستان"غیر دولتی  هموسس

 (0230حوت ) 3102ماه مارچ 

 

به ویژه پایتخت آن به یک بحران محیط زیست مواجه است که زندگی ملیون ها باشنده این شهر را در معرض خطر افغانستان، 

که تهدید بزرگتری نسبت به  –با وجود شدت این بحران . انداخته و بطور قابل توجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی آنها میگردد

مشکالت متعدد است؛ هوای آلوده با دود و بخار در فضای . مینه انجام شده استاقداماتی کمی در ز –منازعه فعلی دانسته می شود 

که حاوی مواد )انتشار گازات از وسایل نقلیه، سوزاندن چوب، زغال سنگ، تایر موتر ها . کابل در طول سال به مشاهده میرسد

ات استفاده شده ای موتر ها در حد خطرناکی تیل دیزل، ظروف پالستیکی و اسفنجی و استفاده از روغنی( سرطان زای انسانی است

محیط زیست سازمان ملل متحد نشان داده است که بیشتر مواد سوخت مورد استفاده در افغانستان مطابق  برنامه. باال رفته است

، بیماری معیارهای بین المللی نیست که در نتیجه عوارض بهداشتی گستردۀ نامطلوبی مانند سکته مغزی، سرطان شش، آسیب مغزی

انجام یافته بود نشان  3113در یک مطالعه که  از طرف وزارت صحت عامه افغانستان در سال . های قلبی و تنفسی را بوجود میآورد

سرب اثرات جدی زیان آور باالی رشد ذهنی کودکان دارد، که اغلباً منجر . ساکنان کابل سرب وجود دارد% 01میدهد که در خون  

 .ی آنها میشودبه ناتوانی یادگیر

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان به عنوان یک نهاد که "موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان میگوید  مدلیین ترسک رئیس

آنچه . میکند دریافته که توسعه بدون مدیریت پایدار منابع محیط زیست ناممکن استدر راستای اهداف توسعه بشری در افغانستان کار 

توقع داریم که اطفال در افغانستان در آینده به ارث ببرند؛ تاثیر تخریب محیط زیست آن را در معرض خطر قرار داده است؛ مگر  ما

در واکنش به حل این موضوع موسسه زنان کانادا برای . "در صورتی که حفظ الصحه و رفاه مردم افغانستان حفظ گردد و ارتقا یابد

بدین منظور، موسسه . عملکردها  و سیاست های خود و تاثیر آن باالی محیط زیست  را آغاز نموده استزنان افغانستان به بررسی 

را که در دفتر کابل موسسه زنان کانادا  خود( حفظ محیط زیست)زنان کانادا برای زنان افغانستان خرسند است که اولین سیاست سبز

 . ت، اعالم می نمایدقابل تطبیق اس 3102برای زنان افغانستان از فبروری 

را به یک ( حفظ محیط زیست)موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان  با انجمن سرسبزی افغانستان همکار شده تا این سیاست سبز  

 .سند عام تبدیل نموده و امیدوار است که سایر سازمان ها و شرکت های فعال در افغانستان نیز سیاست های مشابهی اتخاذ نمایند

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان مصمم است که سیاست خویش را بطور مداوم بهبود بخشد، تکنولوژی های سبزتری مانند؛ 

خانم . انرژی آفتابی را تطبیق و در بین موسسات غیر دولتی شبکه سازی نماید تا بهترین شیوه ها را در بین خویش شریک سازند

دام نسبتاً کوچکی است، مگر این برای ما یک نقطه آغاز است، وما آرزو داریم که برای دیگران نیز این اولین اق"ترسک می افزاید 

 ".چنین باشد

جامعه بین المللی و دولت باید متوجه باشد که بدترین دشمن افغانستان آلودگی "یک مطالعه از آلودگی هوا اخیراً در کابل نشان داد که 

(. 3101عتیق صدیقی )سبب کشته شدن بسیاری از شهروندان ما می گردد " دگی هوا هر روزشایان ذکر است که آلو". هوا است

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان از اقدام بخاطر حفظ  محیط زیست و تغییر در رفتار خویش برای حفظ محیط زیست متعهد 

رای حفاظت از محیط زیست که دورنمای صلح و توسعه را در است، و جداً خواستار آنست که جامعه بین المللی و دولت افغانستان ب

 .افغانستان متاثر می سازد؛ قوانین و سیاست های الزم را اتخاذ نمایند
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