




فرار مغزها از
 ایتالیا

		مغزهاي		ايتاليايي	،	
خصوصًا	دارندگان		
مدرك		دكتري		در	

رشته	هاي		مهندسي	،	
فيزيك	،	زيست	شناسي		
و	پزشكي		كشورشان		را	
ترك		مي	كنند	تا	به		كار	
كردن		در	كشورهاي		

امريكا،	انگليس		و	
آلمان		مشغول		شوند.	

به		نوشتة		كتاب			
	Cervelli in

fuga		)»فرار	مغزها«،	
نشر		Avverbi	سال		
2001(	منتشر	شده		از	

سوي		اتحادية		دكترها	و	
		)ADI(		ايتاليا		محققان

علت		آن		است		كه		
نخبگان		در	كشورهاي		
ياد	شده		برای	انجام	

تحقيقات	خود	،	منابع		
مالي		الزم			را	آسان	تر	به		
دست		مي	آورند.	در	اين		
كتاب		حكايت		20	نفر	

از	دانشمندان		ايتاليايي				
كه		به	خاطر	بي	پولي	،	

پارتي	بازي		و	موانع		اداري			
كشورشان		را	ترك		كردند،	

شرح	داده	شده	است.

بازتاب

مسکو، 50000
 كودك  آواره 

	
	به		گفتة		مقامات		روسيه	،	

يك		ميليون		كودك		و	
بزرگسال		بي	خانمان		در	

شهرهاي		بزرگ		آن		كشور	
آوارۀ		خيابان	ها	هستند.	

جالب		اينكه		90	درصد	از	
اين		افراد	هنوز	پدر	و	مادر	
دارند.	فقط		در	شهر	مسكو	
حدود	50000	كودك	كه		
غالبًا	از	جمهوري	هاي		

پيشين		شوروي		آمده	اند،	
بی	خانمان	اند	.	به		نوشتة		
مسكو	تايمز،	هفتاد	درصد	
از	اين		تعداد	را	پسربچه	ها	

تشكيل		مي	دهند،	اما	
شمار	دختربچه	هاي		

بي	خانمان		نيز	مدام		رو	
به		افزايش		است	.	پس		از	
تصويب		قانوني		در	سال		

1999	مبني		بر	ممنوعيت		
تأسيس		پرورشگاه		توسط		

سازمان	هاي		غيردولتي		
)NGO(		،	اينك		تنها	
سه					پرورشگاه		در	شهر	

مسكو	وجود	دارد	كه		
ظرفيت		آنها	250	نفر	است	.	
شهرداري		پايتخت		اعالم		
كرد	كه		تا	سال		2003	
،	تعداد	هفت		پرورشگاه		
ديگر		را	داير	می	كند.	

شهرداري		همچنين	رشته		
تدابيري	را	اتخاذ	كرده		

است	كه		آن	برقراري		نوعي		
حالت		فوق	العاده		است	؛	

بدين	ترتيب	كه	اگر	كودك		
بي	خانمانی		پس		از	ساعت		
23	در	خيابان		ديده		شود	،	

پليس		دستگيرش		مي	كند	و	
سپس		آزاد	خواهد	شد	.

	مدرســه	هاي		
افغانستان				دوباره		باز	
شدند	تا	پذيراي		1/7	
ميليون	دانش	آموز	،	

ازجمله		دانش	آموزان		
دختر	كه		طي		پنج		سال		
گذشته		از	تحصيل		منع		
شده		بودند،	باشند.	حامد	

كرزاي		رئيس		دولت		
موقت		افغانستان		به		اين		

مناسبت		گفت	:	»مردم		
امروز	اشك		در	چشم		
دارند،	اما	اين		اشك	،	
اشك		شادي		است«	.	

وي		وعده		داد	كه		بخش		
بزرگي		از	بودجة		ملي		
را	به		بازسازي		نظام		

آموزشي		اختصاص		دهد.

بازگشایی مدرسه 
های افغانستان

	نتايج		يك		تحقيق		
بين	المللي		در	مورد	

علوم		و	رياضيات		كه		
در	اياالت		متحدۀ	

امريكا	صورت		گرفته	
	است	،	نشان		مي	دهد	
كه		توانايي		تحصيلي		

دانش	آموزان		اين		

كشور	در	سال	هاي		آخر	
تحصيل		به	نحو	محسوسی		

افت		مي	كند.	طبق		اين		
تحقيق		،	55	درصد	از	

دانش	آموزان		نوجوان		امريكا	
)با	ميانگين		سني		17	سال	(	
روزانه		دست	كم		سه		ساعت		
كار	مي	كنند،	در	صورتي		كه		
اين		نسبت		در	ساير	كشورها	
حدود	18	درصد	است	.	با	اين		
وصف		،	به		نوشتة		نيويورك		

تايمز	،	اشتغال		نوجوانان		
به	رغم		معايبش		،			براي		
اقتصاد	امريكا	از	اهميت	
زيادی	برخوردار	است		؛	و	
به		همين		علت		،	زير	سؤال		

بردن		آن		غيرممكن		است		
؛	زيرا	نوجوانان				براي		

تكميل		درآمد	خانواده	ويا	
تأمين		هزينة		تحصيل	شان	

كار	نمی	كنند	،	بلكه		
آنان		حقوق	شان		را	برای	

تفريح		و	خريد	لباس		
صرف	مي	كنند	كه		آن	
به		رقمي		حدود	150	

ميليارد	دالر	در	سال		بالغ		
مي	شود.

افت تحصیلی دانش آموران آمریکایی

نشانه ها

12



در	سومين		جشنوارۀ		
بين	المللي		ُمد	افريقايي		
)FIMA(			،	بيش		از	
تعداد40	طراح		از	پنج		

قارۀ		جهان		،	مدل	هايي		
را	كه		با	الهام		گرفتن	
از	فرهنگ		افريقايي		

تهيه		كردند	،	در	شهر	
بانِِكه		)شرق		گابن(		به		

معرض		نمايش		گذاشتند.	
جشنوارۀ		مذكور	حدود	
شش		هزار	مهمان		را	با	
شعار	»فرهنگ		ـ	صلح		
ـ	توسعه	«	زير	چادرهاي		

خود	گردهم		آورد.
در	اين	جشنواره		،	

برگزاری	كارگاه	هايي		در	
مورد	موضوعات	صلح،		

ايدز	،	گردشگري		
و	صنعت		طراحي		

لباس،			به		آن				ابعادي		
بسيار	مهم	تر	از	يك		
نمايش		سادۀ		ُمد	داد.	
الفادي	،	طراح		مشهور	
نيجري،			اين		جشنواره		
را	در	سال		1998	در	
شمال		كشورش		ـ	كه		
از	مدت	ها	قبل		عرصة		

درگيري		بين		حكومت		
مركزي		و	طوارق		بود	ـ	
راه	اندازي		كرد.	قصد	

الفادي		آن		بود	كه		از	ُمد	
نمادي		براي		آشتي		ملّي		

بسازد.				
	
	

خروج ُمد آفریقایی از بیشه

	از	چند	ماه		پيش		تاكنون		
انديشة		بازسازي		مجسمه	هاي		
بوداي		باميان		كه		در	مارس		

2001	تخريب		شدند،	بحث	هاي		
بسياري		را	برانگيخته		است	.	اما	
ظاهراً	طالبان		كه		قصد	داشتند	

اين		مكان		مهم		بودايسم		را	نابود	
كنند	،	نكتة		كوچكی		را	فراموش		
كرده		بودند	و	آن		مجسمه	اي		از	
بودا	به		طول		350	الي		380	متر	

است	.	در	واقع	،	گفته		مي	شود	
كه		سومين		مجسمة		عظيم		بودا	
معروف		به		بوداي		خوابيده		هنوز	
در	درۀ		باميان		مدفون		است	.	اين		

مجسمه		كه		زايران		چيني		در	
قرن		هفتم		ميالدي		بر	وجودش		
گواهي		داده	اند،	25	سال		پيش		
به		وسيلة		يك		باستان	شناس		

فرانسوي		افغان	تبار	به		نام		
زمارياالي		تارزي		كه		گفت		محل		
آن		را	شناسايي		كرده	،	»دوباره	«	
كشف		شد.	با	اين		همه	،	هنوز	به		

گمانه	زني	هاي		باستان	شناختي		براي		
تأييد	وجود	اين		مجسمه		نياز	است	.

هوای كشندهراز سومین بودای بامیان

طبق		نتايج		مهم	ترين		
تحقيقي		كه		اخيراً	

در	مورد	هواي		آلودۀ		
شهرها	صورت		گرفته	،	
بيست		درصد	از	موارد	
ابتال	به		سرطان		ريه	،	
ناشي		از	آلودگي		هوا	

خصوصًا	دود	خودروها	
است	.	محققان		در	
امريكا	با	زير	نظر	

داشتن		500000	نفر	
طي		مدت		16	سال		

به		بررسي		تأثير	ذرات		
ريز	هواي		آلوده		كه		

قطرشان		از	2/5	
ميكرومتر	كمتر	است		
و	در	اعماق		ريه		نفوذ	
مي	كنند،	پرداختند.	
مقدار	اين		ذرات		در	

هواي		شهرهايي		
چون		لس	آنجلس		

و	نيويورك		16	الي		
20	ميكروگرم		در	

مترمكعب		است	،	در	
صورتي		كه		مؤسسة		
حفاظت	محيط	زيست		
امريكا	ميزان		حداكثر	

مجاز	ذرات		را	15	
ميكروگرم		اعالم		

كرده		است	.	هر	بار	
كه		اين		فشردگي		به		
ميزان		10	ميكروگرم		
باال	مي	رود،	ميزان		

فوت		ناشي		از	سرطان		
ريه		8	درصد	افزايش		
مي	يابد.	آمار	ياد	شده		

نشانگر	خطرناك		
بودن		وضعيت		

به	ويژه		در	كشورهاي		
فقير	است		كه		

ميزان		آلودگي		هواي		
شهرهاي	شان		بسيار	

باالتر	است	.

	گروهي		بين	المللي		از	
متخصصان		طبقه	بندي		

موجودات		زنده		به		رياست		
ادوارد.	او.	ويلسون		از	

دانشگاه		اوهايو	با	الهام		
از	طرح	هاي		بين	المللي		
براي		رمزگشايي		ژنوم		

انسان	،	»بنياد	همة		انواع	«	
را	تشكيل		داده	اند.	هدف		

آنان		تهية		نقشة		تنوع		
زيستي		جهان		ظرف		
مدت		25	سال		است		

كه		هزينة		آن		حدود	3	
ميليارد	دالر	برآورد	شده		

است	.	اين		نقشه		در	واقع		
فهرستي		واحد	از	همة		
انواع		موجودات		زنده		
از	باكتري	ها	گرفته		تا	
مهره	داران		خواهد	بود	

كه		از	مجموع		تحقيقات		
فعلي		و	تحقيقات		آينده		
فراهم		مي	گردد.	تاكنون		

كمتر	از	دو	ميليون		موجود	
شناسايي		شده		است	،	در	
صورتي		كه		تعداد	آنها	
دست	كم		10	ميليون		
است		و	شايد	به		100	

ميليون		هم		برسد.	تعداد	

متخصصان		طبقه	بندي		
موجودات		در	سراسر	
جهان		حدود	10000	
نفر	است	.	»بنياد	همه		

انواع	«	قصد	دارد	تالش		
خود	را	بر	نوسازي		

فن	آوري	هاي	طبقه	بندي	،	
خصوصًا	با	استفاده		

از	نرم	افزارهاي		جديد	
رايانه	اي	،	متمركز	كند.	
محققان		به		جاي		ارسال		
نمونه	ها	و	اساليدها	از	
يك		مركز	تحقيق		به		

مركز	ديگر،	قادر	خواهند	

بود	از	فن	آوري		تصوير	
ديجيتال		و	سه	بعدي		
براي		مبادله		و	بررسي		

اطالعات		جديد	استفاده		
كنند	كه		هزينة		آن		در	

قياس		با	هزينه	هاي		فعلي		
بسيار	كم		خواهد	بود.	بنياد	

ياد	شده		اميدوار	است		
كه		از	سال		2007	به		بعد	
ساالنه		60000	نوع		جديد	
را	شناسايي		كند	كه		بسيار	
فراتر	از	ظرفيت		كنوني		آن	،	
يعني		شناسايي		15000	نوع		

در	سال		است	.

چند نوع موجود زنده وجود دارد؟

دانشمندان		با		انجام	يك		
حفاري		به		عمق		3000	

متر	در	شرق		قطب		جنوب	،	
قديمي	ترين		قطعه		يخي		

را	كه		تاكنون		در	قطب		به		
دست		آمده		است	،	استخراج		
كردند.	نمونه	هاي		اين		يخ		
را	كه		بيش		از	نيم		ميليون		

سال		قدمت		دارد،	به		
آزمايشگاه	هاي		اروپا	بردند	تا	

عالوه		بر	كسب		اطالعات		در	
مورد	شرايط		اقليمی	كرۀ		زمين		
در	زمان	هاي		گذشته		،	براي		
پيش	بيني		احتمالي		تحوالت		
آينده		نيز	تحت		بررسي		قرار	
گيرد.	وقايعي		كه		در	منطقة		

قطب		جنوب		روي		داده	است		،	
ضرورت		اين		گونه		بررسي	ها	را	
برجسته	تر	مي	كند.	در	اواسط		

ماه		مارس		2002،	يك		صفحة		
يخي		)به		نام		الرسن		ب	(	به		

قطر	200	متر	و	مساحت		3250	
كيلومتر	مربع	،	طي		مدتي		كمتر	
از	يك		ماه		از	قطب		جدا	شد	و		
در	همين		زمان	،	يك		كوه		يخ		
عظيم		با	سطحي		حدود	5500	
كيلومترمربع		از	كنارۀ		شرقي		
قطب		كنده		شد.	به		عقيدۀ		

دانشمندان	،	علت		اين		رويدادها	
گرم		شدن		كرۀ		زمين		است	.	به		
گفتة		آنها،	منطقة		قطب		جنوب		
فقط		ظرف		50	سال		گذشته	،		
2/5	درجـة		سانتيگراد	گرم	تر	

شده		است	.

یخ پانصد هزارساله
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 گریز از مدرسه  چرا؟
 بسياري  از کودکان  در کشورهاي  رو به توسعه و نيز در کشورهای توسعه یافته تحصيل  را 

نيمه کاره  رها مي کنند. ریوا کلين ، روزنامه نگار و نویسنده اي  که  جایزه های متعددي  را دریافت  
کرده  است ، ریاست  کنسرسيوم  بين المللي  مقابله  با مدرسه گریزي  را عهده دار است . هدف  از 

تشكيل  این  کنسرسيوم  ، انساني تر کردن  آموزش  و نزدیك  ساختن  آن  به  نوجوانان  است. 

نفر	 يك	 	، آموز	 دانش	 چهار	 هر	 از	 آمريكا	 در	
مدرسه	را	بدون	اخذ	مدرك	ديپلم	متوسطه	كه	
از	حداقل	ضروريات	زندگی	در	آن	كشور	است		

رها	می	كند.

منظور شما از دانش آموزان  
»مدرسه  گریز« چيست ؟

_______________________
	< منظور،	فقط		دانش	آموزي		نيست		كه		
در	بعضي		از	كالس	ها	غيبت		دارد،	بلكه		
منظور	دانش	آموزي		است		كه		فكر	ادامة		

تحصيل		را	از	سر	بيرون		كرده		است	.	
برخي		از	دانش	آموزان		احساس		مي	كنند	
كه		ديگر	جايشان		در	مدرسه		نيست		و	به		

همين		دليل		هيچ	گونه	تعهدي	را		نسبت		به		
برنامه	هاي		درسي		نشان		نمي	دهند.	چنين		
دانش	آموزاني	در	اين	مرحله	،	يكي		از	اين		
چهار	روش		را	در	پيش	می	گيرند:	اخراج		
شدن		از	نظام		آموزشي		،	غيبت		داشتن	
مستمر	در	كالس	ها	،	مردود	شدن		در	

امتحانات		يا	ترك		تحصيل		پيش		از	شركت		
كردن	در	امتحانات	.	در	هر	صورت	،		آيندۀ		
آنان				به		مخاطره		مي	افتد	؛	زيرا	هميشه		بايد	
عواقب		نداشتن		مدرك		تحصيلی	وتخصص		،	
و	در	نتيجه	،	احساس		خودكم		بينی		را	تحمل		

كنند	.

بررسي هاي  شما عمدتاً در بریتانيا 
و ایاالت  متحده صورت  گرفته  ؛

وضعيت  در این  کشورها چگونه  
است ؟

_______________________
< در	بريتانيا	بر	اساس		آمار	رسمي	،	حدود	
20	درصد	از	نوجوانان		14	الي		19	ساله	
تحصيل		را	بدون		اخذ	هيچ		مدركي		رها	

مي	كنند.	آنان		هيچ	گونه		تخصصي		ندارند	
و	نمي	توانند	كار	كنند	.	تعداد	اين		نوجوانان		
كه		از	لحاظ		تحصيلي		در	حد	صفرتلقی	می	
شوند،	احتمااًل	بيش		از	آن		است		كه		رسمًا	

اعالم		مي	شود.
وانگهي		،	به	رغم		آنكه		دولت		انگليس	براي		
جذب		و	ترغيب		اين		گونه		از	دانش	آموزان	

	سياستی	را		اتخاذ	كرده				،	اما	شمار	
دانش	آموزان		اخراجي		طي		ده		سال		اخير	

رو	به		فزوني		بوده		است	.	در	سال		تحصيلي		
1991	ـ	1990،	تعداد	دانش	آموزان		اخراجي		
از	مدرسه	های		اين		كشور	،	2910	نفر	بود.	
در	سال		تحصيلي		1997	ـ	1996	،	تعداد	

آنها	به		12700	نفر	رسيد	كه		1600	نفرشان		
دانش	آموز	دبستاني		بودند.

در	امريكا،	حدود	25	درصد	از	نوجوانان		
13	ساله		،	دورۀ		تحصيالت		دبيرستان		را	به		
پايان		نمي	برند	؛	البته		اين		آمار	در	ايالت	ها	
و	شهرهاي		مختلف		بسيار	متفاوت		است	.	

مثاًل	نسبت		اين		گونه		از	دانش	آموزان		در	
مدرسه	های	دولتي		نيويورك		و	واشينگتن		
به		45	درصد	مي	رسد.	به	طور	كلي	،	از	هر	
چهار	دانش	آموز	امريكايي		يك		نفر	مدرسه		
را	بدون		اخذ	ديپلم		متوسطه		كه		از	حداقل		
ضروريات		زندگي		در	آن		كشور	است	،	رها	

مي	كند.

دانش آموزاني  که  ترك  تحصيل  
مي کنند ، چگونه اند؟

______________________
	< خصوصيات		واحدي		براي		اين		

دانش	آموزان		وجود	ندارد.	اما	عواملي		كه		
يكسان		است	.	محيط	زيست	،	محيط		اجتماعي		آنان		را	به		اين		كار	سوق		مي	دهد،	اغلب		

و	وضعيت		خانوادگي		در	اين		مورد	اهميت		
بسياری	دارند.	در	گزارش		ادارۀ		امتحانات		

مدارس		امريكا	آمده		است		كه		نيمي		از	
خانواده	هاي		متكي		به		دريافت		كمك		هزينة		

دولتي		را	افرادي		تشكيل		داده	اند	كه		مدرسه		را	
به		پايان		نبرده	اند.

تعلقات		قومي		هم		مي	تواند	نقش		مهمي		داشته		
باشد.	در	بريتانيا	تعداد	بی	شماری		از	كودكان		
افريقايي		ـ	كاراييبي		مدرسه		را	رها	مي	كنند.	
درمورد	كولي	ها	و	مردم	سيار	نيز	وضع		به		

همين		منوال		است	،	هر	چند	كودكان		آنان		هم		
مانند	كودكان		افريقايي		ـ	كاراييبي		در	آغاز	

مدرسه		،	خيلي		خوب		درس		مي	خوانند.
در	امريكا،	با	آنكه		وضعيت		كودكان		

سياهپوست		هنوز	تا	حد	مطلوب		بسيار		فاصله		
دارد،	اما	طي		سه		دهة		گذشته		بسيار	بهبود	پيدا	
كرده		است	.	امروز،	13	درصد	از	دانش	آموزان		
سياهپوست		ترك		تحصيل		مي	كنند،	اما	اين		

نسبت		در	دهة		70	به		40	درصد	می	رسيد.	در	
ميان		كودكاني		كه		والدين	شان		اهل		امريكاي		
التين		هستند،	اين		نسبت		در	دهة		90	حدود	

	در	امريكا	به		دنيا	آمده		
خود	 زندگي		 بيشتر	 اما	
را	در	لندن		به		سر	برده		
است	.	وي		براي		بسياري		
روزنامه	ها	و	مجله	ها	 از	
قلم		زده		است		و	بخشي		
ضميمة		 در	 را	 ثابت		
تايمز	 روزنامة		 آموزشي		
او	 دارد.	 عهده		 به		
گلد	 كالج		 در	 همچنين		
دانشگاه		 در	 اسميت		
روزنامه	نگاري		 لندن		
مي	كند.	 تدريس		
براي		 »مبارزه		 سازمان		
برابري		نژادي	«	تاكنون		
در	 »نژاد	 جايزۀ		 دوبار	
ريوا	 به		 را	 رسانه	ها«	
كلين		اعطا	كرده		است	.

ن 
كلی

وا 
ری

ريوا	كلين	،	در	ضميمة	آموزشی	روزنامة	تايمز	،	بخش	ثابتی	را	در	دست	دارد	.

30	درصد	بود	.
جنسيت		نيز	در	اين		ميان		نقش		ايفا	مي	كند.	در	
اياالت		متحده	،	85	درصد	از	شركت	كنندگان		

در	كالس	هاي		ويژۀ		دانش	آموزان		ترك		
تحصيل		كرده		را	پسرها	تشكيل	می	دهند.	

كودكاني		كه		به		صورت		مهمان		يك		خانواده		و	
يا	در	پرورشگاه	هاي		عمومي		زندگي		مي	كنند،	
از	همه		آسيب	پذيرترند.	در	بريتانيا،	بيش		از	

يك	چهارم		اين		گونه		ازكودكان		كه		بين		14	تا	
16	سال		دارند،	از	مدرسه		اخراج		مي	شوند	ويا	
آنكه		غيبت		مداوم		دارند.	50	الي		75	درصد	از	
نوجواناني		كه		خانوادۀ		ميزبان		يا	پرورشگاهي		
را	كه		در	آن		بزرگ		شده	اند	ترك		مي	كنند،	

هيچ	گونه		مدرك		تحصيلي		ندارند.

آنچه  مي گویيد زیاد عجيب  نيست . 
هميشه  کودکاني  که  وضعيتي  

دشوار دارند ، با مشكالت  تحصيلي  
هم  روبه رو مي شوند.

________________________
< بله	،	اما	امروز	فقط		اين		كودكان		نيستند	

كه		ترك		تحصيل		مي	كنند،	بلكه		»بچه		
ننه	«هاي		زيادي		هم		هستند	كه		اين		راه		را	

مي	روند،	هرچند	تعدادشان		به		پاي		گروه		اول		
نمي	رسد.	اما	آنچه		تازگي		دارد،	اين		است		كه		
امروز	به		اين		مشكالت		بيشتر	توجه		مي	كنيم	،		
به	عالوه		مي	دانيم		كه		ترك		تحصيل		كودكان		
هزينه	هاي		سنگيني	را		در	پي		دارد.	مثاًل،	در	
بريتانيا	حدود	95	درصد	از	پسراني		كه		در	

دارالتأديب		به	سر	مي	برند،	كساني	اند	كه		قبل		
از	16	سالگي		از	مدرسه		اخراج		شده	،	غيبت		
مستمر	داشته		و	يا	ترك		تحصيل		كرده	اند.	
هزينة		نگهداري		هر	يك		از	آنها	در	زندان		

ساالنه		حدود	75	هزار	ليره		است	.	به		عالوه	،	
دختراني		كه		از	مدرسه		اخراج		مي	شوند	،	بيش		
از	سايرين		در	معرض		بارداري		قرار	مي	گيرند.	
بريتانيا	از	اين		جهت		بدترين		حد	نصاب		را	در	
اروپاي		غربي		دارد	و	ميزان		بارداري		دختران		

15	الي		19	سالة		آن		به		33	در	هزار	مي	رسد	،	
كه		در	مقايسه		با	كشوري		چون		هلند	پنج		برابر	
است	.	امروز،	همه		قبول		دارند	كه		تحصيل		در	
پيشرفت		فرد	و	نيز	امرار	معاش		و	موفقيت		وي		
در	جوامع		علمي	،	نقشي		اساسي		دارد.	در	,واقع	،	

گفت وگو با
5

گفت وگو با
6

           



دانش		به		كليد	توسعة		اقتصادي		و	اجتماعي		
كشورها	و	نيز	توانايي		افراد	براي		دستيابي		
به		شغل	،	مسكن		و	زندگي		مناسب		تبديل		

شده		است	.	باال	بودن		ميزان		ترك		تحصيل		
در	كشورهاي		ما	كه		ظاهراً	امكان		تأمين		

شرايط		تحصيل		را	براي		عموم		دارند،	نشانگر	
پايين		بودن		كيفيت		تحصيل		است	.	مدارس		با	
نيازها	و	تمايالت		نوجوانان		هماهنگ		نيستند.	
دانش	آموزان		برنامه	هاي		درسي		را	بيش		از	حد	
خشك		و	غالبًا	نامناسب		مي	دانند.	آموزگاران		
به		اندازۀ		كافي		براي		برخورد	با	مشكالت		و	

مسائل		نوجوانان		امروزي		آمادگي		ندارند.	خالصه		
آنكه		محيط		آموزشي		قادر	نيست		كودكان		را	به		

شهروندان		راستينی		مبّدل		سازد.
ّ

	براي  جلب  عالقة  کودکان  به  مدرسه  
چه  باید کرد؟

_________________________
<  بايد	به		تغيير	سياست	ها،	رفتارها	و	ساختارها	

دست		زد.	نظام		آموزشي	بايد	براي		نيازهاي		
مختلف	،	شرايط		محيطي		و	استعدادهاي		همة		
دانش	آموزان	،	بي	آنكه		موفقيت		مستعدترين		
و	آماده	ترين		آنها	را	به		مخاطره		اندازد،	پاسخ	

مناسبی	بيابد	،	و	اين	پاسخ		بايد	شامل		حال		كلية		
دانش	آموزان		باشد.

به	طور	مشخص	،	معتقدم		كه		مدرسه		بايد	

انعطاف	پذيرتر	و	حقيقًا	دموكراتيك		باشد.	
منظورم		اين		نيست		كه		فقط		شوراي		مدرسه		
تشكيل		دهيم		،	بلكه		بايد	مدرسه		را	به		روي		

محيط		بيرون		و	والدين		بگشاييم	.	ما	همچنين		
بايد	به		يكايك		دانش	آموزان		بيشتر	توجه		

كنيم		و	هرگونه		كمك		الزم		را	در	اختيارشان		
بگذاريم	.	كودكاني		كه		دچار	مشكل	اند	بايد	

از	كمك		كساني		كه		براي		اين		مورد	آموزش		
ديده	اند،	برخوردار	شوند.	بدون		ترديد	يك		

بزرگسال		»تأثيرگذار«	مي	تواند	زندگي		يك		
كودك		را	كاماًل	دگرگون		سازد.

 آیا الگویي  براي  پيروي  سراغ  
دارید؟

_______________________
<  بله	،	خيلي	.	مثاًل	در	نظام		آموزشي		

دانمارك		كه		بر	احترام		متقابل		بين		دانش	آموز	
و	آموزگار	و	فرهنگ		گفت	وگو	استوار	

است	،	آموزگاران		روبه	روي		دانش	آموزان		
نمي	ايستند	تا	درس		بدهند	،	بلكه		همراه		

كودكان		كار	مي	كنند.	در	آنجا	نظام		مشخص		
كالس	بندي		و	امتحانات		تعيين	كننده		،	وجود	

ندارد.	دانش	آموزان		دانماركي		همچنين		
مي	توانند	از	برنامه	هاي		بسيار	جامع		آموزش		

تخصصي		استفاده		كنند	،	نتيجه		اينكه		
ميزان		ترك		تحصيل		از	4/3	درصد	فراتر	
نرفته		است	.	در	امريكا	،	هم		بدترين		نتايج		
و	هم		بهترين	ها	را	مي	توان		سراغ		گرفت		.	

در	شهر	نيوهيون		)ايالت		كانكتيكات	(	،	يك		
»برنامة		آموزش		اجتماعي		و	احساسي	«		براي		
دانش	آموزان		به		اجرا	گذاشته		شد	و	به		آنان		
نحوۀ		تصميم	گيري		،	تعامل		با	همساالن		،	

مقاومت		در	برابر	:	مواد	مخدر	و	الكل	،	كنترل		
اضطراب		و	تمايالت		خشونت	بار		آموزش	داده	
شد	.	نتيجة	اين	برنامه		حيرت	آور	بود	؛	بدين	

ترتيب	كه	بين		سال	هاي		1992	تا	1996	
تعداد	دانش	آموزاني		كه		چند	سال		در	كالس		
ششم		مي	ماندند	،	ده		درصد	كاهش		يافت؛	
نسبت		دانش	آموزان		بسيار	موفق		كالس		

چهارم		از	41	درصد	به		72	درصد	افزايش		
يافت		؛		ميزان		ترك		تحصيل		،	اخراج		موقت		
و	اخراج		دائم		از	مدرسه		نيز	همگي		كاهش	

يافت	و	موارد	حمل		سالح		گرم		در	مدرسه		به		
كمتر	از	نصف		رسيد	.

	در	استراليا	،	مدارس		با	سازمان	هاي		دولتي		

و	خصوصي		امدادي		و	نيز	سازمان	هاي		
غيردولتي			)NGO(	وارد	همكاري		

شدند	تا	از	كودكانی	كه		دچار	مشكل	اند	،	
حمايت	كنند.	مدارس		استراليا	همچنين		
به		متنوع		ساختن		گزينه	هاي		درسي		براي		
دانش	آموزان		پرداختند.	هلند	نيز	الگويي		
را	در	پيش		گرفته		،	كه		برپاية		همكاري		
و	هماهنگي		بنا	شده		است		.	هدف	،	غلبه		
كردن		بر	موانع		اقتصادي		و	فرهنگي	اي		

است		كه		مانع		پيشرفت		كودكان		مي	شوند.	
طراحان		اين		الگو	معتقدند	هر	چند	كه		

فاصلة		بين		درس		و	تجربه	هاي		مدرسه		با	
زندگي		كودكان		در	خانه		و	محله	شان		كم		

شود	،	سرعت		پيشرفت	آنها	افزايش		خواهد	
يافت	.

از	آنجا	كه		منابع		عمده		در	اختيار	نظام		
آموزشي		است	،	پس		مسئوليت		نهايي		
براي		كمك		به		نوجوانان		نيز	به		عهدۀ		

گردانندگان		اين		نظام		است	.  
آیا اینها ، راه حل های منطقه 
ای و خاص برای حل مشكلی 

نيستند که به نحو فزاینده ای، 
پيچيده وجهانی می شوند؟

______________________
< آن	قدر	ابتكار	جالب		آموزشي		و	

روان	شناختي		در	گوشه		و	كنار	جهان		
صورت		گرفته		است		كه		كسي		نمي	تواند	
از	ضرورت		پيدا	كردن		راه	تازه	ای	سخن		
بگويد.	راه	حل	ها	هم		اينك		وجود	دارند	و	
ما	بايد	آنها	را	بيابيم		و	با	نيازهاي		خاص	

خود	انطباق		دهيم	.	مثاًل،	در	جهان	آرماني	،	
تايوان		مي	پذيرفت		كه		نظام		آموزشي	اش		
به		رغم		كسب	نتايج		درخشان		در	عرصة		
رياضيات		و	علوم	،	موجب		قرباني		شدن		
بيان		خالق		دانش	آموزان		شده		است	.	

در	چنين		جهاني	،	تايوان		به		الگوبرداري		
از	مدرسه	اي		در	ايالت		تنسي		)امريكا(	

مي	پرداخت		كه		در	آن		با	استفاده		از	شيوۀ		
مركز	لئونارد	برنشتاين	،	كلية		دروس		در	

خالل		برنامه	هاي		هنري		به		دانش	آموزان		
ارائه		مي	شد.	به		همين		ترتيب	،	اگر	مربيان		

مهدهاي		كودك		انگليس		به		آنچه	كه	
در	مجارستان		مي	گذرد	توجه		مي	كردند،	
شايد	از	تالش		براي		آموزش	خواندن		و	

حساب		كردن		به		كودكان		چهارساله		دست		

مي	كشيدند.	كودكان		مجارستاني		به	رغم		
آنكه		خواندن		و	حساب		كردن		را	از	شش		
هفت		سالگي		آغاز	مي	كنند،	از	وضعيت		

تحصيلي		بسيار	مطلوبي		برخوردارند.	و	باز،	
اگر	مدارس		كاراكاس		)ونزوئال(	كه		ميزان		
غيبت	هاي		مستمر،	شكست		در	امتحانات		

و	ترك		تحصيل		در	آنها	بيداد	مي	كند،	
نگاهي		به		غرب		استراليا	مي	انداختند،	

مي	توانستند	از	تدابيري		كه		در	آنجا	براي		
حمايت		از	دانش	آموزان		اِعمال		مي	شود	،	

الگوي	مناسبی		كسب		كنند.
كودكان		آينده		همچون		كودكان		امروز	به		
دانش		الزم		براي	برقراری		ارتباط		و	تعامل		
پيچيده		با	ديگران		و	نيز	خالقيت		،	بينش		
كافي		و	تخيل		نياز	خواهند	داشت	.	براي		
نيل		به		اين		مقصود	،	مدرسه		نخست		بايد	
كودك		را	فردي		واقعي		تلقي		كند	و	بر	اين		
اساس		با	وي		رفتار	نمايد	و	سپس		با	ايجاد	
عشق		به		آموختن		در	كودك	،			به	او	كمك		
كند	تا	از	دانش		خود	براي		ادارۀ		زندگي	اش		

استفاده		نمايد	.
																					گفت	وگو	از	:	سو	ويليامز

بايد	به	فرديت	كودكان	بيشتر	توجه	كنيم.

ن 
كلی

وا 
ری او	تاكنون		سه		كتاب		

نوشته		است	:	»	مقابله		با	
مدرسه	گريزي	:	چگونه		قلب		و	
مغز	دانش	آموزان		را	به		مدرسه		
جلب		كنيم		«	؛	»	شهروندان		

قانوني	:	آموزش		مدني		در	
مدارس		ابتدايي		«	و»	حرف		ما	
اين		است	:	مشاركت		كودكان		

در	نحوۀ		آموزش		خويش	«

كنسرسیوم  بین المللي  ضدمدرسه گریزي  
كه		ريوا	كلين		رياست		آن		را	عهده	دار	است		،	
در	اكتبر	2001	تحت		سرپرستي		مركز	ملّي		

پيشگيري		از	ترك		تحصيل		در	كلمسون
)	ايالت		كاروليناي		جنوبي	(	در	امريكا	ايجاد	شد.	

اعضاي		اين		كنسرسيوم		استادان		رشته	هاي		
مختلف		دانشگاه		،	روان	شناسان	،	محققان		و	
پزشكاني		از	امريكا،	اروپا،	آسيا،	كاراييب		و	

افريقا	هستند.		
هر چند	اعضاي  كنسرسیوم 	،	نمايندگان		
طيف		كاماًل	متنوعی		از	فلسفه	ها	و	نظام	هاي		
مختلف		آموزشي	اند	و	در	محيط	هاي		سياسي		
و	اقتصادي		بسيار	متفاوتی		فعاليت		دارند،	همه		
معتقدند	كه		مدرسه	گريزي		پديده	اي		فراتر	از	
اين		گونه		تفاوت	هاست		و	در	همه		جا	بيداد	

مي	كند.	كنسرسيوم		منحصراً	،	مركزي		براي		
مباحثات		نيست	،	هر	چند	شاهد	گردهمايي	هاي		

متعدد	و	مبادالت		وسيع		اطالعات		از	طريق		
رايانه		است	.	كنسرسيوم		همچنين		با	فراهم		

ساختن		امكانات		سفر	براي		كارشناسان		
آموزشي	،	در	تبادل		تجربيات		مي	كوشد.	اين		
كارشناسان		به		بررسي		راه	حل		مشكالت		در	

نقاط		مختلف		مي	پردازند	تا	مناسب	ترين		آن	را	
براي		مدرسه	های		منطقة		خاص		خود	بيابند.
 		كنسرسيوم		،	در	كنفرانس		ساالنه	اش			در	

سن	ديه	گو	،	خبر	انتشار	روزنامة		بين	المللي			در	
مورد	مدرسه	گريزي		ـ	كه		اولين		روزنامه		در	نوع		

خود	است		ـ	را	اعالم		می	كند	.

E-mail:	ndpc@clemson.edu	
www.dropoutprevention.org	
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ميراث		فرهنگي		در	خدمت		صلح		و	آشتي	یونسکو و فرهنگ

یونسكو ، تخریب  بوداهاي  باميان  را در مارس  2001 »جنایت  عليه  فرهنگ « اعالم  
کرد. هنگامي  که  حكومت  طالبان  اعالم  کرد قصد دارد دو پيكرة  عظيم  بودا را منفجر 

کند، صداي  همة  جهانيان  به  اعتراض  بلند شد. پس  از نابودي  پيكره ها، مطبوعات  مرتباً 
از پيشنهادهایي  براي  بازسازي  آنها خبر مي دهند.

 هنوز هيچ  تصميم  مشخصي  در این  مورد اتخاذ نشده  است . اما در یك  
نكته  هيچ  تردیدي  وجود ندارد: هيچ  ملّتي  بدون  خاطره  ، قادر به  ادامة  

حيات  نيست . ميراث  فرهنگي ، اعم  از ماّدي  یا معنوي  در روش  انسان ها 
براي  ایجاد تاریخ ، هویت  و آرمان  مشترك  نقشی  اساسي  ایفا مي کند ؛ 

به  همين  دليل ، شایسته  است  که  معماران  صلح ، ميراث  فرهنگي  را چه  
در افغانستان  و چه  در هر نقطة  دیگر جهان  مورد توجه  قرار دهند.

 به طور مثال  ،آنگكور در کامبوج  هميشه ، خصوصاً در سياه ترین  
دوره هاي  تاریخ  آن  کشور، مهد رؤیاي  وحدت  بود . آنگكور خمرهاي  سرخ  

)به  معناي  سازمان ( که  عالي ترین  نهاد حكومتي شان  بود، نه  تنها در نابودي  
این  خاطرة  امپراتوري  باستان  نكوشيد، بلكه  از آن  براي  تبليغات  

ملي  گرایانة  خود بهره  گرفت . اما مردم  کامبوج  از ده  سال  پيش  به  این  
سو ، معناي  نمادین  آنگكور را براي  آشتي  بين  یكدیگر و نيز با خود ، مورد 

استفاده  قرار داده اند.

 تخریب  منظم  ميراث  فرهنگي  طي  جنگ  بوسني  ناشي  از ميل  به  نابودي  کلية  آثار 
گذشته اي  مشترك  بين  سه  قوم  صرب ، کروات  و مسلمان  بود. اکنون ، یونسكو و بانك  

جهاني  به  هماهنگ  کردن  فعاليت  چند گروه  مشترك  از این  اقوام  براي  بازسازي  پل  
موستار مشغول اند. البته  براي  آنكه  پل  موستار واقعاً »نماد صلح  و آشتي « شود، باید                  
                                                        ساکنان  دو سوي  رود یزتوا ، برای عبور  از آن            

                                                         تمایل نشان  دهند.

 نقش  آنگکور در جست و جوي  وحدت گمشده 

هيانج		تان	،	پيرزن		78	سالة	كامبوجي		در	حالي		كه		از	
پلكان		سنگي		و	خطرناك		بايون	،	معبد	مركزي		آنگكور	توم		
)Angkorthom(		به		چابكي		پايين		مي	رود،	مي	گويد:	
»وقتي	كه		در	اينجا	دعا	مي	خوانم		،	روحم		به		آسمان		پرواز	

مي	كند	و	بودا	را	مي	بينم	«.	اين		پيرزن		بي	سواد،	از	هم		اكنون		
زندگيِ		زميني		را	كه		طي		آن		بارها	مرگ		را	به		چشم		ديده	،	

رها	كرده		است		و	از	اين		امر	خشنود	به		نظر	مي	رسد.	او	همة		
اعضاي		خانواده	اش		را	كه		برخي	از	آنان	»در	دورۀ		پول		پوت	«	

)1979	ـ	1975(	كشته		شدند،	از	دست		داده		است	.	او	در	پاگود	
)معبد(	كومپونگ		چهنانگ		به		زندگي	اش		ادامه		داد	و	يكسره		

به		دعا	پرداخت	،	تا	اين		كه		روزي		معبد	آنگكور	در	خواب		بر	او	
ظاهر	شد.	وي		مي	گويد:	»دو	سال		پيش		بود.	معبد	را	خيلي		

واضح		با	چشم		و	در	قلبم		ديدم	.	آن		وقت		آمدم	«	.
البته		همة		كامبوجي	هايي		كه		اين		روزها	به		سوي		آنگكور	
سرازير	مي	شوند،	همچون		هيانج		تان		مذهبي		نيستند.	در	

ميان		اين		جمعيت	،	سواي		گردشگران		خارجي		و	تعداد	زيادي		
از	روحانيون		بودايي	،	به		اين		چنين	اشخاصي		برمي	خوريم		:	

يك		پيشخدمت		كه		از	پنوم	پن		براي		»تماشا«	آمده		است	،	يك		
حقوقدان		جوان		كه		»به		فرهنگ		كشورش		مي	بالد«	يا	يك		

پدر	خانوادۀ		مرفه		كه		ديدار	از	آنگكور	را	نشانة		اعتبار	اجتماعي		
مي	داند.	شمار	بازديدكنندگان		داخلي		در	سال		2000	از	مرز	

120000	نفر	گذشت		و	همچنان		رو	به		افزايش		است	.
علت		اين		هجوم		بازديدكنندگان		چيست	؟	البته		صلحي		كه		از	
سال		1998	تحكيم		شده		،		و	پاكسازي		اين		مكان		از	مين		و	

مرمت		آن		شرايط		را	براي		بازديد	مردم		فراهم		ساخته		است	.	اما	
در	واقع		خاطرۀ		آنگكور	براي		ملتي		كه		تازه		دوراني		چند	ده		ساله		

از	كابوس		و	فاجعه		)جنگ		داخلي	،	نسل	كشي	،	هجوم		ويتنام	(	
را	پشت		سر	گذاشته	اند	،	حكم		مرهمي		التيام	بخش		را	دارد.	

عزالدين		بس		چائوچ	،	مشاور	علمي		یونسکو	درمورد	آنگكور	

كامبوج 
	جمعيت	:	12/8	ميليون		نفر
	توليد	سرانة		ناخالص		ملي	:	

1/361	دالر
	رتبة		شاخص		توسعة		انساني	:	

121	)	از	مجموع		162(
	ميزان		بي	سوادي		

بزرگساالن	:	31/8	درصد
	جمعيت		زير	خط		فقر:	)يك		
دالر	در	روز(:	36/1	درصد
	اميد	به		زندگي	:	56/4	سال	

	منبع	:	برنامة		توسعة		سازمان		
.		)UNDP(		ملل

هيانج	تان	،	پيرزن	78	سالةكامبوجی	
به	 	، درخواب	 معبد	 ديدن	 از	 پس	

آنگكور	سفر	كرد.
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مي	گويد:	»25	سال		اخير	براي		كامبوجي	هايك		دورۀ		
تفكر	عميق		فلسفي		بود.	آنان		به		اين		نكته	انديشيدند	

كه		شايد	زوال		امپراتوري		آنگكور	)بين		قرن	های		9	تا	
14	ميالدي	(	نشانة		پايان		ملتي		صلح	دوست		و	بسيار	
با	فرهنگ		بوده		،	و	اينكه		آنان		كامبوج		ديگری	را	

تشكيل		داده	اند	كه		برخالف		كامبوج		قديمي		،	ويرانگر	
و	وحشي		است	.	آنگكور	در	درجة		اول،		آنان		را	با	تاريخ		
خودشان		آشتي		مي	دهد.	ملت		كامبوج		بدين	گونه		پيوند	
خود	را	با	آن		تمدن		درخشان		بازسازي		مي	كند	و	زمان		

وحشي	گري		را	داخل		پرانتز	قرار	مي	دهد«.
آنگ		چولئان	،	قوم	شناس		و	رئيس		آپسار،	مؤسسة		ملّي		

كامبوج		براي		توسعة		آنگكور	)نگاه		كنيد	به		مطلب		
داخل		كادر(	مي	افزايد:	»آنگكور	روح		خمرهاست		و	در	

دوره	هاي		نااميدي	،		يگانه		نقطة		اتكا	به		شمار	مي	رود«.	
به		اين		ترتيب	،	آنگكور	نماد	مذهبي	،	اسطورۀ		بنيادين		

»ملت		خمر«	و	در	نتيجه	مظهر	ملّي		محسوب		مي	شود.	
تصوير	معبد	آنگكور	از	هنگام		استقالل		كامبوج		در	سال		
1953،	هميشه		روي		پرچم		اين		كشور	بوده		؛	بنابراين		
كامبوج		يگانه		كشور	جهان		است		كه		تصوير	ميراث		
ملّي		خود	را	در	چهار	گوشة		جهان		به		اهتزاز	درآورده		
است		.	آنگ		چولئان		مي	گويد:	»وقتي	كه	چهار	جناح	
درگير	در	جنگ		،	در	سال		1991	شوراي		عالي		ملّي		
را	براي		وحدت		كشور	تشكيل		دادند،	نخستين		اقدام		

شورا	آن		بود	كه		از	جامعة		بين	المللي		تقاضای	محافظت		
از	آنگكور	را	كند«	.	نام		آنگكور	در	دسامبر	1992	در	
فهرست		ميراث	جهانی	یونسکو		ثبت		شد	.	به		گفتة		
آنگ		چولئان		اين		اقدام		بر	»	آغاز	روند	آشتي		ملّي	«	
صحه		گذاشت	.	پس		از	آن		نيز	هرگاه		صلح		نياز	به		

تقويت		داشت	،	نام		آنگكور	توانست		مؤثر	واقع		شود.	در	
1993	،		شاهزاده		نورودوم		سيهانوك			پس		از	آنكه		بر	

تخت		نشست		،	نخستين		فرمان		خود		موسوم		به	»	ن	س		
ا...	«	را	در	مورد	محافظت		از	اين		مكان		باستاني		صادر	
كرد	.	چنان	كه		اشلي		تامپسون		،	مردم	شناس		امريكايي		

مي	گويد	:	»	پس		از	وقايع		ژوييه		1997	كه		كامبوج		
دوباره		در	آستانة		هرج		و	مرج		قرار	گرفت		،	شاه		به		

آنگكور	رفت		تا	با	»	ابراز	احترام		به		پيكره	ها	«	خواستار	
مسالمت		شود.

البته		اختالفاتی		بر	سر	در	اختيار	گرفتن		ادارۀ		اين		
پايتخت		باستاني		و	منابع		درآمد	گردشگري		آن		بروز	
كرد		.	تامارا	تنشويلي	،	عضو	دفتر	یونسکو	در	پنوم		
ـ	پن		مي	گويد:	»	آنگكور	از	سويي		كامبوجي	ها	را	به		
اين		فكر	انداخت		كه		اگر	با	يكديگر	همكاري		كنند	

مي	توانند	در	آمد		سرشاری	را		داشته		باشند	و	از	سوي		
ديگر،	موجب		بروز	اختالفات		زيادي		نيز	گرديد	«.	

دست		اندركاران		معامالت		مستغالتي		،	اجراي		قواعد	
شهرسازي		براي		محافظت		از	حومة		آنگكور	و	كنترل		
شهر	سي	يم		رياپ		در	مجاورت		آن		را	،	كه		ظرف		ده		
سال		در	حدود	دو	برابر	توسعه		يافته		است	،	با	مشكل		
روبه	رو	مي	كنند.	وانگهي	،	اهالي		تعداد	75	روستاي		

منطقه		و	ساكنان		قديمي		سي	يم		رياپ	،	شاهد	مهاجرت		
روزافزون		مردم		ساير	شهرها	به		منطقه		هستند	كه		به		

تصاحب		بخشي		از	اين		منافع	مي	انديشند.
فروش		بليط		براي		بازديد	از	آنگكور	نيز	به		موضوع		
اختالف		تبديل		شد	.	شمار	بازديدكنندگان		خارجي		از	

سال		1998			يكسره		رو	به		فزوني		بود		و	درآمد	ناشي		از	
فروش		بليط			از	1/8	ميليون		دالر	در	سال		1999	به		5	
ميليون		دالر	در	سال		2000	رسيد		.	مؤسسة	خصوصي		

سوخا	هتلز	كه	از	آوريل	1999		امتياز	بليط		فروشي		
آنگكور	را	به		دست		آورده		است		،	حدود	40	درصد	از	
اين		درآمد	را	براي		خود	برمي	دارد	و	بقيه		را	به		حساب		

خزانة		دولت		واريز	مي	كند	و	خزانه	داري		اين		درآمد	را	
در	اختيار	آپسارا	،	وزارت		گردشگري		و	وزارت		فرهنگ		

قرار	مي	دهد.
اتي		ين		كلمان	،	رئيس		دفتر	یونسکو	در	پنوم		پن		

مي	گويد	:	»	همة		طرف	هايي		كه		در	توسعة		و	محافظت		
آنگكور	مشاركت		داشتند،	اين		وضعيت		را	محكوم		

مي	كنند	؛	زيرا	در	هيچ		جاي		جهان		شركت	هايي		كه		
فروش		بليط		ابنية		عمومي		را	در	دست		مي	گيرند	،	اجازه		
ندارند	بيش		از	150	درصد	از	درآمد	آن		را	براي		خود	
بردارند«.	وي		در	عين		حال		خاطرنشان		مي	كند	كه		

پيش		از	آوريل		1999	،			تمامی		اين		درآمدها	به		جاي		
نامعلومي		مي	رفت		.	اتي	ين		كلمان		در	حالي		كه		جانب		

ادب		را	نگاه		داشته	است		،	مي	گويد:	»در	كامبوج	،	سنت		
شفافيت		در	امور	مالي		عمومي				قدمت		زيادی	ندارد«.
سون		سوبرت		،	باستان	شناس		و	عضو	شوراي		قانون		
اساسي		مي	گويد	:	وضع	،	چنان		»خراب	«	است		كه		

وزارت		فرهنگ		از	منابع		مالي		الزم		براي		مبارزه		عليه		
چپاول		مكان	هاي		تاريخي		محروم		است	.	سرقت		و	

قاچاق		سرهاي	مربوط	به	پيكره	ها	و	اشياي		تاريخي	در	
منطقة		آنگكور،	به		لطف		وجود	گردشگران		و	حضور	

نيروي		پليس		ميراث		كه		در	سال		1994	تحت		حمايت		
یونسکو	تشكيل		شد	،	اكنون		ديگر	از	ميان		رفته		

است		؛	اما	اين		اعمال		در	ساير	نقاط		كامبوج		همچنان		
ادامه		دارد.

اشلي		تامپسون		مي	گويد:	معابد	آنگكور	كه		نمايانگر	

كيهان		و	نظام		خدايان		است		،	هميشه		نمادي		براي		
آرمان		وحدت		و	هماهنگي		بوده		است	.	مردم		كامبوج		
به		اين		معابد	عشق		مي	ورزند	؛	زيرا	آنگكور	مظهر	
پيروزي		بر	تفرقه	هاي		تاريخي		و	اشتباهات		انسانی	

است	.																																								
				

																																						سوفي		بوخاري	

هزاران		كامبوجي	
	براي		دعا	كردن		روانة	

آنگكور	مي	شوند
	كه		طبق		افسانه		،
نسخة		بدل		اصطبل	
يك	كاخ		آسماني		

است		.
	به		هنگام		تحويل	

	سال		نو،	شمار
	بازديدكنندگان		از
	آنگكور	به		حدود

15	هزار	نفر	مي	رسد.

	اتي ین  كلمان	،	رئيس		دفتر	یونسکو	در	پنوم	پن		،	معتقد	
است		كه		آنگكور	عالوه		بر	آنكه		نماد	وحدت		ملّي		است	،	»	الگوي		

همبستگي		بين	المللي	«	نيز	به		شمار	مي	رود	؛	زيرا	همكاري		
بين	المللي		بي	نظيري		براي		حفاظت		از	آن		صورت		گرفته		كه		

تاكنون		سابقه		نداشته		است		.
پس  از ثبت  نام		اين		مكان		در	فهرست		ميراث		جهاني		در	سال		
1992،	یونسکو	دبيري		كميتة		هماهنگي		بين	المللي			)ICC(		را	
براي		محافظت		و	توسعة		مكان		عهده	دار	شد.	رياست		اين		كميته		را	
كه		مركب		از	35	كشور	و	سازمان		جهاني		است	،	فرانسه		و	ژاپن		به		
عهده		دارند	كه		بزرگ	ترين		حاميان		تالش		در	اين		زمينه	اند.	كميته		
هر	سال		حدود	يكصد	طرح		را	به		ارزش		كلي		پنج		ميليون		دالر	در	
زمينه	هاي		تحقيق	،	احيا،	آموزش	،	توسعه		و	گردشگري		به		مرحلة		

اجرا	مي	گذارد.
یونسکو	پس		از	كمك		به		دولت		كامبوج		در	تعيين		برنامة		مرمت		

اين		مكان		به		وسعت		حدود	400	كيلومترمربع	،	در	سال		1995	
پيشنهاد	تشكيل		آپسارا	را	ارائه		كرد.	اين		نهاد	كه		نامش		اشاره	اي		
به		نام		فرشتگان		حك		شده		در	ديوارهاي		سنگي		آنگكور	است		،	

براي		محافظت		و	ادارۀ		اين		مكان		تشكيل		شد	و	تاكنون		طرح	هاي		
مختلف		را	خصوصًا	در	زمينه	هاي		گردشگري	،	شهرسازي		و	

نگهداري		ابنية		تاريخي		به		اجرا	درآورده		است	.
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	پس		از	تشكيل		نيروي		
پليس		ميراث		در	سال	
1994،	غارت			بناهاي		

موجود	در	پارك		
باستان	شناختي		آنگكور	

متوقف		شد.

شمار	بازديدكنندگان	
خارجی	از	آنگكور

	چکیدة  فرهنگ 
خمر

		اين		فيلم		مستند	،
چشم	انداز		كاملی		را	
از	مكان	ها	و	نيز	از	
فعاليت	هايی		ارائه		
مي	دهد	،	كه		براي		

مرمت		و	محافظت		از	
يكي		از	بزرگ	ترين		
مكان	هاي		باستاني		

جهان		صورت		مي	گيرد	.
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 پل  صلح  در موستار
بازسازي		بخشي		از	ميراث		مشترك		اقوام		صرب	،	كروات		و	
مسلمان		كه		طي		جنگ		بوسني		نابود	شد،	مي	تواند	آغازگر	

روند	شفاي		زخم	هاي		جنگ		باشد	؛	هر	چند	اين		روند	
شايد	سال	ها	به		درازا	بكشد	.	یونسکو	براي		تحقيق		اين		
هدف		به		مشاركت		در	بازسازي		پل		كهنة		موستار	پرداخته		
است		تا	اين		يادگار	گرانبهاي		هنر	عثماني		،	باز	به		نماد	

همزيستي		مسالمت	آميز	بدل		شود.
اما	آشتي		در	شهري		كه		بيش		از	2000	نفر	از	ساكنانش		
طي		جنگ		بين		سه		قوم		ياد	شده		در	فاصلة		سال	هاي		
1992	تا	1995	كشته		شدند	،	آن	قدرها	آسان		نيست	.	
ردپاي		جنگ		در	همه		جا	ديده		مي	شود.	در	امتداد	خط		

جبهة		سابق	،	ساختمان	هاي		ويراني		به		چشم		مي	خورد	كه		
به		حال		خود	رها	شده	اند.	سوراخ	هاي		كوچك		و	بزرگ		
ناشي		از	گلوله	هاي		تفنگ		و	توپ		و	خمپاره		كه		در	تمام		

كوچه		و	خيابان	ها	و	بر	ديوار	خانه	ها	ديده		مي	شود،	يادآور	
دايمي		خشونت		جنگ	هاي		چند	سال		گذشته	اند.

نيروهاي		بين	المللي		حافظ		صلح			)SFOR(		و	نيز	
واحدهايي		از	كشورهاي		فرانسه	،	ايتاليا	و	اسپانيا	طي		روز	
در	شهر	گشت		مي	زنند.	البته		كساني		كه		شاهد	جنگ		در	

شهر	بوده	اند،	مي	گويند	اوضاع		بسيار	خوب		شده		است	.	هر	
چند	جدايي		بين		محله	هاي		كروات		)ساحل		غربي		نرتوا(	
و	مسلمان		)ساحل		شرقي	(	هنوز	بسيار	حس		مي	شود،	

اما	تاكنون		سه		پل		از	نه		پلي		كه		طي		جنگ		ويران		شد،	
بازسازي		و	گشوده		شده		است	.

با	اين		همه	،	مشهورترين		اين		پل	ها	؛	يعني		پل		موستار	
)موستار	به		معناي		»نگهبان		پل	«	است	(	كه		نام		خود	را	به		
شهر	داده	،	هنوز	فقط		چند	تكه		چوب		ساده		است		كه		موقتًا	

براي		عبور	مورد	استفاده		قرار	مي	گيرد.	استاري		موست		
)پل		كهنه	(	كه		در	قرن		شانزدهم		ميالدي		به		دست		معمار	

هايرالدين		عثماني		ساخته		شد،	در	9	نوامبر	1993	زير	
آتش		توپخانة		كروات	ها	از	بين		رفت	.	اما	پل		،	حيات		خود	
را	در	فرهنگ		شهر	ادامه		داده		است	.	هنوز	نقاشان		تصوير	
آن		را	مي	كشند	و	صنعتگران		نمونه	هاي		چرمي	،	فلزي		و	
سراميك		آن		را	مي	سازند.	پل		نام		خود	را	به		رستوران	ها	و	
ايستگاه	هاي		راديويي		داده		است		و	روي		كارت		پستال	ها	

و	كارت		ويزيت	هاي		شخصيت	هاي		محلي		ديده		
مي	شود.	اما	پل		موستار	در	حافظة		مردم		شهر	از	
همه		جا	زنده	تر	است	.	سلما	كه		بيوۀ		جوان		27	

ساله	اي		است	،	مي	گويد:	»وقتي		خواب		جنگ		را	
مي	بينم	،	پدر	و	برادرم		را	كه		مرده	اند	نمي	بينم	،	

فقط		پل		به		خوابم		مي	آيد	.	خانم		اسنييزنا	هاجيچ	،	
مهندس		عمراني		كه		جزو	گروه		بازسازي		پل		

است	،	مي	افزايد:	»وقتي		مي	خواستيم		با	دوستان		
بيرون		برويم	،	آنجا	قرار	مي	گذاشتيم	.	ما	آن		را	

»استاري	«	)پير(	اسم		گذاشته		بوديم	«.
پيش		از	جنگ	،	هر	تابستان	،	جوانان		موستار	براي		
شيرجه		زدن		از	روي		قوس		20	متري		و	منحصر	
به		فرد	اين		پل		به		داخل		رود	نرتوا	،	مسابقه	اي		را	
برگزار	مي	كردند	.	گزارش		اين		مسابقه		از	طريق		
تلويزيون		در	سراسر	يوگسالوي		پخش		مي	شد.	
سيسيچ		روسمير،	رئيس		واحد	بازسازي		پل		كهنه		

مي	گويد:	»وقتي		پل		خراب		شد	،	من		رئيس		
شوراي		شهر	بودم	.	من		و	اعضاي		شورا	همه		به		
گريه		افتاديم	«.	واحد	بازسازي		كه		بودجه	اش		
را	بانك		جهاني		تأمين		مي	كند،	از	متخصصان		

كروات	،	مسلمان		و	بين	المللي		تشكيل		شده		است	.	سيسيچ		
روسمير	مي	افزايد:	»اما	من		شاهد	تصميم		براي		بازسازي		پل		

هم		بودم		كه		تنها	يك		هفته		پس		از	انهدام		آن		اتخاذ	شد.	طبق		
قراردادي		كه		ما	با	بانك		جهاني		و	یونسکو	امضاء	كرديم		،
پل		بايد	به		همان		شكل		سابق		و	دقيقًا	با	همان		نوع		سنگ		

بازسازي		شود،	البته		با	اين		شرط		كه		اعضای	هر	دو	قوم		كروات		
و	مسلمان		در	اين		كار	مشاركت		كنند.	در	اين	زمينه،		حساب		
بانكي	،	دفتر	حسابداري		و	بايگاني		ما	مشترك		است		و	من		به		

همكار	كرواتم	،	»مهندس		تيهومير	روسيچ	«	كاماًل	اعتماد	دارم	.	
اي		كاش		همة		ادارات		رسمي		بوسني		ـ	هرزگووين		با	همين		

روحية	همكاري		،	كار	مي	كردند«.

 در كنار هم 
			بيش		از	دو	سال		است		كه		كارگران		هر	دو	قوم		همراه		با	

يكديگر	در	معادن		سنگ		كار	مي	كنند.	برنامة		مشترك		كار	و	
استراحت		باعث		شده		است		كه		احساس		دشمني		آنها	نسبت		به		
يكديگر	تدريجًا	كمتر	و	كمتر	شود.	اين		دستاورد		قابل		توجهی		

در	موستار	است		؛	زيرا	به		گفتة		مسئوالن		نيروي		بين	المللي		
حافظ		صلح	،	مأموران		پليس		مسلمان		و	كروات		اين		شهر	كه		
در	يك		لباس		و	شانه		به		شانـة		هم		گشت		مي	زنند	،	گاه		طي		

هفته	ها	كالمي		را	با	يكديگر	مبادله		نمي	كنند	.	كينه	هاي		مردم		
شهر	نيز	هنوز	تازه		است		،	زيرا	بسياري		از	خانواده	هايي		كه		

عزيزي		را	از	دست		داده	اند،	نام		و	نام		خانوادگي		قاتل		وي		را	به		
خوبي		مي	دانند	.

ايتاليا،	تركيه		،	فرانسه		،	هلند	و	چند	نهاد	بين	المللي		،	بخش		
عمدۀ		15	ميليون		دالر	الزم		براي		بازسازي		پل		و	دو	برج		آن		و	
نيز	مرمت		11	ساختمان		را	در	محلة		قديمي		شهر	كه		از	جنگ		

آسيب		ديدند،	تأمين		كردند.	دو	ميليون		دالر	از	اين		مبلغ		را	
شهرداري		موستار	فراهم		كرد		و	جالب		آنكه		كشور	كرواسي		نيز	

اعالم		كرد		كه		660	هزار	دالر	را	به		اين		منظور	اختصاص		
می	دهد.

	كولين		كيزر،	رئيس		دفتر	يونسكو	در	سارايوو	مي	گويد:	»	اين
		اقدام	مهمی		از	جانب		كشوري		است		كه		خود	با	مشكالت		

بزرگ		اقتصادي		دست		به		گريبان		است	«.
ايوو	آندريچ	،	نويسندۀ		اهل		يوگسالوي		و	برندۀ		جايزۀ		ادبي		

نوبل		در	سال		1945،	نوشته		است		:	پل	ها	از	خانه	ها	مهم	تر	و	از	
معبدها	مقدس	ترند	؛	زيرا	مورد	استفادۀ		همه		و	متعلق		به		همه		

اند	.																											
																																										لوچيا	اگلسياس		كونتز

با بمباران 	كتابخانة		ملّي		و	دانشگاهي		بوسني		ـ	
هرزگووين		در	شب		25	اوت		1992،	ده	ها	هزار	كتاب		،	
دست	نوشته		و	نشريات		مختلف		دود	شد	و	به		هوا	رفت	.

 نناد والدیکوویچ	،	نويسندۀ		جوان		بوسنيايي	،	با	
ناراحتي		مي	گويد:	»حاال	اين		كتابخانه		به		نمايشگاهي		

بين	المللي		براي		ابراز	حسن		نيت		تبديل		شده		است	.	تاكنون		
سياستمداران	،	گروه	هاي		اركستر	و	خوانندگان		تمام		جهان		
به		اينجا	آمده	اند؛	اما	كساني		كه		جانشان		را	به		خطر						

																	انداختند	تا	بقاياي		كتابخانه		را		نجات		دهند،	
																	حاال	در	تأسيسات		موقتي		و	بدون		وسايل		

																	گرم	كننده		مشغول		فعاليت	اند.	لئون		
																	پرسويره		1	مي	گويد:	»مشكل		كتابخانه		
																		همچون		بسياري		از	ساختمان	هاي				

																		ديگر،	شناسايي		مالك		آن		است	.	قباًل	پيش		

آمده		بود		كه		جامعة		بين	المللي		ساختماني		را	بازسازي		
كرد	و	بعد	كساني		پيدا	شدند	كه		راست		يا	دروغ		،	ادعاي		

مالكيت		آن		را	داشتند.	مقامات		محلي		بايد	پيش		از	
احياي		كتابخانه		،	اين		موضوع		را	روشن		كنند«.
 	یونسکو	مبلغ		220000	دالر	را	براي		ايجاد	

تأسيسات		موقتي		اختصاص		داد	و	در	مرمت		يك		
كتاب		دست	نويس		معروف		به		نام		هاگاداِه	سارايوو	كه		
مجموعه	اي		از	ادعية		مذهب		يهود	متعلق		به		قرن		15	

ميالدي		است		،	مشاركت		كرد	.

)1(	طبق		ضميمة		شمارۀ		8	قرارداد	
صلح		ديتون	،	كميسيوني		براي		

محفاظت		از	بناهاي		تاريخي		ملّي		
تشكيل		شد	و	لئون		پرسويره	،		

استاد	دانشگاه		پاريس		،	رياست		
اين		كميسيون		را	بر		عهده		داشت		.

كتابخانه ی سارایوو از آن كیست؟

	پل		و	اطراف		آن		در	دهة		60	،	مكاني		براي		تفريح		بود	كه		در	
آنجا	اقوام		مختلف		درهم		مي	آميختند	)باال(	.		امروز	از	آن		فقط		
تكه		سنگ	هايي		كه		از	داخل		رودخانه		بيرون		آورده		شده،		باقي		
مانده		است		تا	در	بازسازي		آن		مورد	استفاده		قرار	گيرد.	)پايين	(	.
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 ژنتیك  تا كجا
 مجاز به  پیشروي  است ؟

علم  ژنتيك  اميدهاي  بزرگی را  به  وجود آورده  است  ؛ اما همراه با  این  اميدها پرسش هاي  
اخالقي  مهمي  نيز پدیدار شده  است . راستي  دانشمندان  تا کجا مجاز به  پيشروي  هستند؟

	

	ژن		درماني		كه		
نويدهاي		معجزه	آسايی		
را	با	خود	دارد	،	هنوز	در	

مراحل		ابتدايي		است	.

استفاده		از	جنين		انسان		به		عنوان		منبع		اعضاي		يدكي		
بدن		،	انديشه	اي		اميدبخش		و	در	عين		حال		ترس	آور	

است	.	ترس		انسان		به		اين		خاطر	است		كه		اين		انديشه		
خيلي		زود	از	عرصة		تخيل		علمي		به		قلمرو	واقعيت		
رسيده	است		و	نيز	به		اين		خاطر	كه		حس		مي	كنيم		

دست	اندركاران		آن		به		واسطة		دانش		خود	،	قدرت		تازه		
و	خطرناكی		يافته	اند.

انديشة		غلبه		بر	بيماري	ها	ــ	از	قبيل		پاركينسون		
ــ	از	طريق		تعويض		سلول	هاي		پير	يا	آسيب	ديده		با	

سلول	هاي		نو	و	سالم		يك		جنين	،	يگانه		طرحي		نيست		
كه		علم		اينك		به		مرحلة		عمل		نزديك		كرده		است		؛
	امكانات		تازۀ		ديگري		نيز	در	افق		علم		پديدار	شده		
است		كه		حقيقتًا	خطرناك		به		نظر	مي	رسد.	يكي		از	
اين		امكانات		،	شبيه	سازي		انسان		است		كه		برخي		از	

دانشمندان		مصمم	اند	به		رغم		ممنوعيت		اعالم		شده		در	
بيانية		جهاني		ژنوم		انساني		و	حقوق		بشر	یونسکو	ــ	
كه		اين		عمل		را	خالف		شأن		انسان		مي	داند	)بند	11(	

ــ	و	قانون		بسياري		از	كشورها،	بدان		اقدام		كنند.
به		اين		ترتيب	،		به		پرسش		دشوار	»	تا	كجا	پيش		

خواهيم		رفت	؟«	پرسش		ديگر	»	تا	كجا	مجازيم		پيش		
برويم	؟	«	افزوده	می	شودكه		عرصة		بسيار	وسيع		
اخالق		زيستي		را	پيش		روي		ما	مي	گشايد.	مسائل		

عمده	اي		كه		اينك		اخالق		زيستي		با	آنها	روبه	روست		
كدام	اند؟	تحقيق		در	زمينة		سلول	هاي		ريشة		جنيني		

ممكن		است		ما	را	به		توليد	چيزهايي		قادر	كند	كه		بدان		
شديداً	محتاجيم		)	اعضا،	بافت		و	سلول		براي		پيوند(	
و	ممكن		است		نويدبخش		پيشرفت		فوق	العاده	ای	در	
مبارزه		عليه		بيماري	هاي		سخت		يا	العالج		كنوني		

همچون		پاركينسون	،	الزايمر	و	غيره		باشد.
	مشروعيت		اين		تحقيق		ــ	ممنوعيت		در	برخي		از	
كشورها	و	مجاز	بودن	در	برخي		ديگر	ــ	در	درجة		

نخست		بستگي		به		موقعيتي		دارد	كه		براي		جنين		قائل		

هستيم	.	اگر	جنين		را	موجودي		انساني		تلقي		
كنيم	،	قطعًا	ديگر	موضوع		استفاده		از	آن	،	حتي		
براي		مقاصد	درماني		موّجه	،	مطرح		نخواهد	
بود.	اما	بحث		به		همين		جا	خاتمه		نمي	يابد.	
مخالفت		برخي		از	اشخاص		با	اين		امر	به		

خطر	استفاده	هاي		بد	يا	اشتباه		از	جنين		طي		
تحقيقات		برمي	گردد.	حتي		آنهايي		كه		اين		
اقدام		را	اخالقًا	مجاز	مي	دانند	غالبًا	معتقدند	
كه		بايد	حدود	و	شرايطي		در	مورد	استفادۀ		

منحصراً	پزشكي		از	آن		تعيين		شود.
پرسش	هاي		ديگری	نيز	مطرح		مي	شود	كه		به		
منبع		چگونگي		تأمين		سلول	هاي		ريشة		جنيني		
برمي	گردد.	آيا	صحيح		است		كه		جنين	هايي		
را	صرفًا	براي		مقاصد	تحقيقاتي		به		وجود	

آوريم	؟	و	اگر	فقط		جنين	هايي		مورد	استفاده		
قرار	گيرند	كه		قرار	نيست		تبديل		به		كودك		
شوند	)همچون		جنين	هايي		كه		طي		لقاح		

آزمايشگاهي		به		وجود	مي	آيند	و	به		صورت		
منجمد	نگهداري		مي	شوند(،	چگونه		مي	توان		
درمورد	ميزان		اعتبار	تحقيق		قضاوت		نمود	
و	چگونه		بايد	حقوق		والدين		دهندۀ		اسپرم		

و	تخمك		را	تضمين		كرد؟	و	در	مرحلة		آخر	
نيز	باز	با	پرسش	هايي		روبه	رو	مي	شويم	:	آيا	
اين		سلول	ها	كه		قابليت		تكثير	فوق	العاده	اي		
را	دارند،	با	خطر	تبديل		شدن		به		تومورهاي		
سرطاني		روبه	رو	نيستند؟	اگر	چنين		شد،	چه		

بايد	كرد؟
البته		اخيراً،	تحوالت		تازه	اي		به		وقوع		پيوسته		

است	.	برخي		ازكشورهايي	كه		تحقيق		در	
زمينة		سلول	هاي		ريشة		جنيني		را	منع		كرده		

بودند	)مانند	آلمان	و	فرانسه(	ظاهراً	به		سوي		
مواضع		بازتری	حركت		كرده	اند.	به		عالوه		،	با	
آنكه		به	نظر	مي	رسيد	بهترين		سلول	هاي		قابل		
استفاده	،	سلول	هاي		ريشة		جنيني		هستند	،	اما	
كشفيات		دانشمندان		كانادايي		و	سوئدي		نشان		
داده		است	كه		سلول	هاي		ريشة	بزرگسال	نيز	
بيش		از	آنچه	كه		تاكنون		گمان		مي	رفت	،	

	مفيدند	.
موضوع		شبيه	سازي		انسان		همچنين	سبب		

هستة		هر	يك		از	
سلول	هاي		انسان		
حاوي		دي		ان		اي		
)اسيد	دزوكسي		

ريبونوكلئيك	(	است		
كه		در	لحطة	تقسيم	
سلولی	،	23	جفت		
كروموزوم		را		توليد	

مي	كند.

مسائل	اخالق	زيستییونسکو و علوم اجتماعی
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بحث	هاي		بسياري		شده		است	.	هر	چند	جامعة		بين	المللي		
قباًل	شبيه	سازي		انسان		را	نوعي		سوءاستفادۀ		غيرقابل		قبول		

توصيف		كرده		است	،	اما	امكان		اين		عمل		از	بين		نرفته		
است	.	برخي		از	دانشمندان		با	مردود	دانستن		مخالفت	هاي		

جهاني	،	اعالم		كرده	اند	كه		قصد	دارند	در	اين		عرصه		
پيشروي		كنند	و	همين		امر	،	نگراني		از	پيدايش		نوعي		
بازار	غيرقانوني		شبيه	سازي		را	دامن		زده		است	.	اگر	اين		

ماجراي		غيراخالقي		شكل		بگيرد	و	به		پيدايش		يك		انسان		
شبيه	سازي		شده		بينجامد	كه		زنده		بماند،	پرسش		دشوار	

ديگري		پديد	خواهد	آمد:	كشوري		كه		شبيه	سازي		را	
غيرقانوني		مي	داند،	با	انساني		كه		از	اين		راه		به		وجود	آمده		

است	،	چه		خواهد	كرد؟
	شبيه	سازي		براي		مقاصد	درماني		نيز	پرسش	هايي		را	
در	پي		دارد.	آيا	قابل	قبول		خواهد	بود	كه		براي		درمان		

بيماري	هاي		العالج		و	معلوليت	ها	،	بدين		عمل		مبادرت		
شود؟	آيا	پذيرش		شبيه	سازي		انساني		براي		مقاصد	درماني		

)و	در	نتيجه	اجراي		فنون		الزم		براي		آن	(	راهگشاي		
شبيه	سازي		به		منظور	توليدمثل		نخواهد	شد؟	در	اين		

صورت	،	مجدداً	مسئله	اي		مطرح		مي	شود	كه		پيشتر	بدان		
اشاره		شد	ــ	حيات		انساني		در	كجا	آغاز	مي	شود؟	

	زيرا	شبيه	سازي		موسوم		به		درماني		شامل		ايجاد	يك		
»جنين	«	،	منحصراً	براي		فراهم		كردن		سلول	هاي		ريشه		

خواهد	بود.
پرسش	هاي		ديگري		از	قبيل		آنچه	كه		به		مسئلة		تشخيص		

)زيربناي		كار	طبابت	(	مربوط		است		نيز	وجود	دارند	كه		
به	رغم		كم		اهميت	بودن		ظاهري	،	از	لحاظ		اخالقي		در	

ردۀ		پرسش	هاي		قبلي		قرار	دارند.	اخالق		زيستي		قباًل	در	
زمينة		تشخيص		پيش		از	زايمان		،	با	اين		پرسش		روبه	رو	
بود		:	چگونه		بايد	از	تبديل		اين		نوع		تشخيص		،	به		ابزار	

كشف		جنسيت		جنين		به		منظور	از	ميان		بردن		جنين		مؤنث		
پيشگيري		كرد؟	پيشرفت		فّناوري	،	نوع		تازه	ای	از	تشخيص		
را	ممكن		ساخته		است		كه		خطرات		ديگري		را	در	بر	دارد:	
تشخيص		ژنتيك		ــ	كه		فعاًل	براي		كشف		بيماري	هاي		
سخت		احتمالي		مورد	استفاده		قرار	مي	گيرد	ــ	قدرت		

جديدي		است		كه		ممكن		است		براي		اهداف		نژادي		؛	يعني		
»دست	چين		كردن	«	موجودات		انساني		به	كار	گرفته		شود.

موقعيت		قانوني		ژنوم		انساني	،	خود	زيربناي		پرسش		ديگری	
است	:	مالك		اين		اطالعات		ژنتيك		كيست	؟	فردي		كه		مادۀ		
ژنتيك		از	آن		اوست	؟	دانشمندي		كه		خصوصيات		آن		را	پيدا	
مي	كند؟	دانشمندي		كه		كاربرد	آن		را	مي	يابد؟	مؤسسه	اي		

كه		هزينة		اين		تحقيقات		را	تأمين		مي	كند؟
اصواًل	پروانة		ثبت		فقط		براي		ابداعاتي		صادر	مي	شود	كه		

داراي		فايده		يا	كاربردهاي		صنعتي		هستند،	اما	اينك		شاهد	
تقاضاي		روزافزون		ثبت		پروانه		براي		اقداماتي		درخصوص		

ژنوم		و	كاربردهايي		از	آن		هستيم		كه		مفيد	بودن		آنها	
در	آينده		جنبة		قطعي		ندارد.	چنانكه		در	گزارش		كميتة		
بين	المللي		اخالق	زيستی		یونسکو		)IBC(		تحت		

عنوان			اخالق	،	مالكيت		فكري		و	ژنوميك	آمده		است	،	شمار	
سرسام	آور	پروانه	هاي		صادر	شده		به		معناي		آن		است		كه		
»هزينه	هاي		آزمايش	ها	و	درمان	هاي		ژنتيك		چنان		باال	
خواهد	بود	كه		اغلب		انسان	ها	و	ملت	ها	بدان		دسترسي		

نخواهند	داشت	«.
آيا	بايد	با	حمايت			از	اين		»كشفيات	«	سبب		محروميت		

برخي		انسان	ها	از	امتيازات		موعود	آن		شد؟	يا	بايد	با	
كاستن		از	دامنة		حقوق		مالكيت		فكري		در	اين		زمينه	،	به		
خطر	كاهش		سرمايه	گذاري		مؤسسات		)به		خاطر	كاهش		
ضمانت		سودشان	(	تن		داد؟	هر	چند	كشفيات		ژنتيك		به		
اين		مسئله		بُعدي		تازه		داده		است	،	اما	قباًل	نيز	با	همين		

مسئله		درگير	بوديم	.	نمونة		بارز	آن		داروهاي		ضد	ايدز	است		
كه		به		خاطر	همين	،		پروانه	هاي		حقوق		مالكيت		فكري		

چنان		گران	اند	كه		برخي		كشورها	از	تهية		آن		عاجز	هستند.

	در	اين	عكس	،	والور	ينسون	،	
محقق		ايسلندي		،	سرگرم	

بررسي		شجره	نامه	اي		است		كه		
1100	سال		قدمت		دارد.	در	

اين		كشور	،	برنامة		بي	سابقه		و	
بحث		برانگيزی	براي		مقايسة		
اطالعات		ژنتيك		،	تبارشناختي		
و	پزشكي		در	دست		اجراست		.

 احتیاط  همه جانبه 
 در ژنتیك 

	جمع آوري  ،	پردازش		،	نگاهداري		و	
استفاده		از	اطالعات		ژنتيك		با	انبوهي		از	
مسائل		اخالقي		همراه		است	مانند:	هدف		
جمع	آوري		اين		اطالعات		،	مطلع		ساختن		
نمونه		دهنده	ها	،	كسب		رضايت		آزادانه		
و	آگاهانة		آنان	،	لحاظ		كردن		حساسيت		
برخي		از	گروه	هاي		اجتماعي		،	مذهبي		
يا	قومي		نسبت		به		برنامه	هاي		ژنتيك		،	

محرمانه		بودن		و	باالخره		وضعيت		نهايي		
نمونه	ها.

	افشاي 	اطالعات		ژنتيك		افراد	ممكن		
است		به		انواع		تبعيض	ها	منجر	شود.	در	

درجة		اول	،	ممكن		است		چنين		تبعيضي		
عليه		فردي		اعمال		گردد	كه		ژن		او	نشانگر	
نوعي		بيماري		يا	زمينة		مستعدی	براي		يك	
بيماري		خاص		باشد	.	احتمال		مي	رود	كه	
	اين	شخص	ا	ز	دستيابی	به	شغل	محروم	
شود	،	شركت	هاي		بيمه		از	بيمه		كردن		
او	خودداري		كنند	و	يا	هزينة		بيشتري		

را	مطالبه		نمايند	و	سازمان	هاي		اعتباري		
نامش		را	در	فهرست		سياه		قرار	دهند.	از	

سوي		ديگر،	ممكن		است		نتايج		يك		تحقيق		
ژنتيك		در	مورد	قوم		خاصی،		به		اعمال		

تبعيض		گروهي		عليه		آنان		بينجامد.
	در عصري 	كه		بانك	هاي		اطالعاتي		
در	همه	جا	تأسيس		مي	شوند	و	اطالعات		
پزشكي		و	ژنتيك		گروه	هاي		بزرگی		از	
مردم		در	اختيار	مؤسسات		خصوصي		با	
حقوق		انحصاري		قرار	مي	گيرند،	مسئلة		

اين		اطالعات		نيازمند	پاسخي		فوري		است	.	
كميتة		بين	المللي		اخالق		زيستي		یونسکو		
در	اين		باره	گزارشی	را		منتشركرد.*		ابزاري		
بين	المللي		براي		حل		اين		مشكل		نيز			تهيه		
شد		و	نخستين		گردهمايي		مربوط		به		آن		

در	روزهاي		11	و	12	فورية		2002	در	مقر	

یونسکو	در	پاريس		برگزار	شد	.	

	*	براي		مطالعة		اين		گزارش		كه		تحت		
عنوان		اطالعات		ژنتيك		:	بررسي		مقدماتي			

IBC		دربارۀ		جمع	آوري		،	پردازش		،	
نگهداري		و	استفاده		تهيه		شده		است		،	
مي	توانيد	به		نشانی		زير	مراجعه		كنيد:

www.unesco.org/ibc						

 كمیتة  بین المللي  اخالق زیستی

	كمیتة 	بين	المللي		اخالق	زيستی			)IBC(		را	یونسکو	در	سال		
1993	ايجاد	كرد	و	رياست		آن		را	ريو	ايچي		ايدا،	استاد	حقوق		دانشگاه		
كيوتو	)ژاپن	(،	عهده	دار	است	.		IBC		كه		يگانه		مرجع		جهاني		در	نوع		
خود	است	،	پيشرفت	هاي		تحقيقات		در	علوم		زيستي		را	مورد	بررسي		
قرار	مي	دهد	تا	از	رعايت		اصول		مربوط		به		شأن		و	آزادي		انسان		در	

اين		تحقيقات		اطمينان		يابد.	كميته	،	موضوعات		را	مطرح		مي	سازد	تا	
راه		را	براي		تعمق		اخالقي		دربارۀ		آنها	بگشايد،	اما	قصد	ندارد	نقش		
دادگاه		را	در	اين		ميانه		به		عهده		گيرد.	اين		وظيفة		كشورهاست		كه		
از	طريق		قانونگذاران		خود،	انتخاب		جامعه		را	در	چارچوب		قوانين		

بگنجانند	و	موضع		مناسب		را	اتخاذ	كنند.	كميته		36	عضو	دارد	كه		
دبيركل		یونسکو	آنان		را	براي		مدت		چهار	سال		انتخاب		مي	كند.
	كمیتة 	بين	المللي		اخالق		زيستي	،	تهيه	كنندۀ		بيانية		جهاني		ژنوم		

انساني		و	حقوق		بشر	است		كه		در	سال		1997	به		تصويب		یونسکو	
رسيد.	اين		بيانيه		هنوز	تنها	ابزار	بين	المللي		در	اين		زمينه		است	.
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	ژنوم  انساني 
 میراث  بشریت 

	اين		مشكل		عدالت		در	زمينة		پيوند	اعضا	و	بافت	هاي		
انساني		نيز	خودنمايي		مي	كند	.	البته		ممكن		است		

پيشرفت	هاي		علمي		)مثاًل	پيوند	اعضاي		حيواناتي		كه		
دستكاري		ژنتيك		شده	اند	به		بدن		انسان	(	در	آينده		،	

عدم		تعادل		بين		عرضه		و	تقاضاي		اعضا	را	از	بين		ببرد.	
اما	اين		پيروزي		هزينه	اي			در	برخواهد	داشت		كه		براي		
كشورهاي		جنوب		بسيار	سنگين		است	.	در	اينجا،	از	نظر	

اخالقي		مسئلة	كلی	تری	مطرح		مي	شود	كه		همانا	موضوع		
همبستگي		است	.	از	آنجا	كه		ژنوم		انساني		به		موجب		بند	
نخست		بيانية		جهاني		در	مورد	ژنوم		انساني		و	حقوق	بشر،	

»	ميراث		بشريت	«	است		،	پس		فوايد	تحقيقات		ـ	كه	
	عمدتًا	دركشورهاي		صنعتي		صورت		مي	گيرد	اما	مصالح		
آن	غالبًا	از	كشورهاي		ديگر	تأمين		مي	شود	ـ	نيز	بايد	به	
	نحو	عادالنه	تری	تقسيم		شود	؛	و	باالخره		به		اين		مسئله		
مي	رسيم		كه		با	اطالعاتي		كه		طي		اين		كشفيات		پر	بيم		و	

اميد	جمع	آوري		شده		است		،	چه		بايد	كرد؟	اين		اطالعات		شامل		
نمونه	هاي		زيست	شناختي		مقدماتي	،	دي		ان		اي		ايزوله		شده	،	
سوابق		رشته	هاي		دي		ان		اي		و	اطالعات		مربوط		به		وضعيت		

كروموزوم	هاست	.	اطالعات		ياد	شده	در	معنايي		وسيع	تر	
مي	تواند	سوابق		پزشكي		مكتوب		خانواده	ها	را	نيز	دربرگيرد.	

جمع	آوري	،	پردازش	،	نگاهداري		و	استفادۀ		مجدد	اين		اطالعات		
ژنتيك		ممكن		است		مشكالت		و	مسائل		اخالقي		متعددي		را	

سبب		شود.
	كميتة		بين	المللي		اخالق		زيستي		تاكنون		گزارش	هايي		را	در	
اين		خصوص		منتشر	كرده		است		.	یونسکو		مجموعه	اي		از	

رهنمودها	در	اين		باره	را	در	دست	تدوين	دارد.											
																																																			

																																																						پي	ير	گيار

 دي  ان  اي		مظنونين		به		ارتكاب	
	جنايات		جنسي		در	آزمايشگاه		ُكد	ژن		در

	شهر	استراسبورگ		)فرانسه	(	كديابي	
	مي	شود.

ترويج	گفت	و	گویونسکو و ارتباطات

 تولد دوبارة 
  كتابخانة  اسکندریه 

 یكي  از بزرگ ترین  مراکز فرهنگي  عهد باستان  ؛ یعني  کتابخانة  اسكندریه ، پس  از یك  
هزار و ششصد سال  به  صورتي  جدید و مجهز باز قد برافراشته  است .

اسماعیل سراج الدین،
مدیر كتابخانه

	شهري		كه		اسكندر	مقدوني		در	ساحل	
	مديترانه		بنا	كرد،	كتابخانه	اش		را	به		صورتي			

بسيار	امروزي		و	مجهز	باز	مي	يابد.

	كتابخانة		اسكندريه		كه		بزرگ	ترين		كتابخانة		روزگار	باستان		
بود،	همان		مكاني		كه		در	آن		كتاب		عهد	عتيق		نخستين	بار	از	

عبري		به		يوناني		ترجمه		شد	و	اقليدس		در	آنجا	هندسه		را	ابداع		
كرد،	حاال	از	پس		قرن	های	متمادي		دوباره		سر	بر	آورده		است	.	
اسماعيل		سراج	الدين	،	مدير	كتابخانه		مي	گويد:	»جالب		است		كه		
به	رغم		وجود	جنگ	هاي		متعدد	در	اطراف		جهان		و	در	حالي		كه		
صحبت		از	برخورد	تمدن	هاست	،	كتابخانة		اسكندريه		درست		در	
فاصلة		چند	متري		مكان		باستاني	اش		دوباره		سربرمي	آورد	تا	باز	
مكاني		باشد	براي		:	دانش		جهاني	،		درك		يكديگر	و		بردباري	«.

قرار	بود	كتابخانة		جديد	كه		در	سراسر	خاورميانه		و	افريقا	
بي	همتاست	،	روز	23	آوريل		2002	افتتاح		شود	؛	اما	تحوالت		

اوضاع		در	خاورميانه		سبب		به		تعويق		افتادن		تاريخ		گشايش	آن		
شد	.	كتابخانة		اسكندريه		براي		8	ميليون		كتاب		گنجايش		دارد	و	
به		جديدترين		فّناوري	هاي		اطالعاتي	،	به	ويژه		ديجيتالي		كردن		
متون	،	مجهز	است	.	معماري		كتابخانه		نيز	در	جهان		منحصر	به		
فرد	است	.	سراج	الدين		مي	گويد:	»ساختمان		كتابخانه		نمايانگر	
صفحة		خورشيدي		است		كه		از	زمين		برآمده		و	به		دريا	رو	كرده		
است	.	اين	،	نماد	وسعت		و	گستردگی		دانش		است	«	.	سراج	الدين		

مي	افزايد:	»ساختمان		كتابخانه		مانند	اپراي		سيدني		يا	موزۀ		
گوگنهايم	،	طرحي		استثنايي		دارد«.

ساختمان		عالوه		بر	كتابخانه		و	قرائتخانة		1700	نفري	،	شامل		
يك		سالن		3500	نفري		كنفرانس	،	يك		افالك		نما،	پنج		مركز	

تحقيقاتي	،	يك		مركز	اينترنت	،	سه		موزه		و	چهار	نگارخانة		هنري		
است	.	به		عقيدۀ		سراج	الدين	،	اين		»مجتمع		بزرگ		فرهنگي		

بين	المللي	«	با	موزيون	،	معبد	موزه	ها	كه		كتابخانه		و	دانشگاه		
باستاني		اسكندريه		را	دربرمي	گرفت		و		در	آن		شاعران	،	هنرمندان		

و	دانشمندان		گردهم	مي	آمدند	،	قابل	قياس	است	.
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	كتابخانة	باستاني		اسكندريه		كه		به		دستور	بطلميوس		اول		ملقب		
به		سوتر،	288	سال		پيش		از	ميالد	مسيح		ساخته		شد،	داراي		700	
هزار	جلد	كتاب		بود.	در	همين		نخستين		كتابخانة		جهاني		بود	كه		
آريستارخوس		براي		اولين		بار	مدعي		شد	زمين		به		دور	خورشيد	

مي	گردد،		اِرانستن		،	محيط		زمين		را	محاسبه		كرد	و	هروفيلوس		فهميد	
كه		مغز	بر	جسم		انسان		فرمان		مي	راند.	آن		كتابخانه		چهار	و	نيم		قرن		

برپا	بود	تا	آنكه		حمله	هاي		نظامي		و	آتش	سوزي	ها	از	راه		رسيدند.	
نخستين		اين		حمله	ها	زماني		اتفاق		افتاد	كه		سزار	در	سال		48	پيش		از	
ميالد	،	براي		كمك		به		كلئوپاترا	در	مقابل		برادرش		بطلميوس		هشتم		

وارد	مصر	شد.
اما	گويا	اسماعيل		سراج	الدين		چندان		تحت		تأثير	اين		گذشتة		پر	افتخار	

قرار	ندارد.	وي		مي	گويد:	»هدف		ما	ايجاد	مركزي		براي		گرد	آمدن		
روشنفكران	،	هنرمندان		و	دانشمندان		سراسر	جهان		است		تا	براي		

پي	ريزي		تفاهم		همگاني		از	راه		گفت	وگو	تالش		كنند«.	اين		برنامه		،	
به	رغم		آنكه		كتابخانه		هنوز	رسمًا	افتتاح		نشده	،	با	برگزاري		كنسرت	ها،	

كنفرانس	ها	و	سمينارها	آغاز	شده		است	.	به	طور	مثال	،	حدود	2000	
جراح		و	متخصص		قلب		در	فورية		2002	در	اينجا	گردهم		آمدند.	

سراج	الدين		مي	گويد:	»عرصة		فعاليت		ما	در	درجة		اول		منطقة		مديترانه	،	

سپس		جهان		عرب		و	باالخره		قارۀ		افريقا	را	شامل		مي	شود.	
ما	همكاري		نزديكي		با	دانشگاه	های	اسكندريه		و		سنگور،	
فرهنگستان		علوم		و	فّناوري		عرب	،	مركز	خالقيت		مصر	
و	برخي	از		مراكز	ديگر	خواهيم		داشت	.	موضوعات		اصلي		
تحقيقات		ما	نيز	به		تاريخ		كتابخانة		باستاني	اسكندريه		،	
اخالق		علمي		و	فّناوري		و	باالخره		آب		مربوط		خواهد	بود.
سراج	الدين		كه		خود	فارغ	التحصيل		رشتة		معماري		است	،	
با	هيجان		در	مورد	ساختمان		كتابخانه		صحبت		مي	كند:	

»طراحي		ساختمان		را	گروهي		از	مهندسان		جوان		و	بسيار	
با	استعداد	نروژي		)از	شركت		اسنوهتا(	به		عهده		داشتند	
و	كار	احداث		آن		به		يك		مهندس		بزرگ		مصري		به		نام		
ممدوح		حمزه		واگذار	گرديد	و	او		موفق		شد	كار		دشواری	

همچون		ساختمان	سازي		در	سطحي		برابر	با	18	متر	
پايين	تر	از	سطح		دريا	را	به		سرانجام		برساند.	طراحي		بنا	،	
به		گونه	اي		است		كه		هيبت		آن		به	نظر	انسان		نمي	رسد	؛	

به		اين		معنا	كه		هنگامي		كه		به		آن		نزديك		مي	شويد،	يازده		
طبقة		آن		با	160	متر	ارتفاع		چندان		به		چشم		نمي	آيد.	

ساختمان		را	ديواري		به		شكل		نيمة		ماه		احاطه		كرده		كه		
	زمين		مدفون		است	.	بر	سطح		مرئي		 بخشي		از	آن		،	در	زيِرِ
ديوار،	حروف		الفباي		120	زبان		مختلف		نقش		شده		است	.	
در	مجموع	،	ساختمانِ		كتابخانه	ظاهري		زيبا،	امروزي		و	

آرامش	بخش		دارد«.
	سراج	الدين		بيش		از	همه	،		به		سالن		قرائتخانه		مي	بالد:	
»	اين	،		زيباترين		قرائتخانة		دنياست		.	نور	ماليمي		كه		
در	تمام		سالن		پخش		مي	شود	و	سقف		بلنِد	آن		كه		بر	
ستون	هاي		زيبايی	قرار	گرفته	است	،		چنان		فضاي	

اشتياق	بخشی	را		ايجاد	كرده	اند	كه		به		قولي		،	گويي		به		
»كليساي		علم	«	پا	گذاشته	ايم	«	.	يك		استاد	دانشگاه		

اهل		مغرب		كه		از	بخشي		به		نام		مثلث		كاليماك		ــ	نوعي		
پيش	آمدگي		شبيه		بالكن		كه		از	آنجا	مي	توان		سطوح		

هفت	گانة		ساختمان		را	مشاهده		كرد	ــ	قرائتخانه		را	تماشا	
مي	كند،	مي	گويد:	»در	آينده	،	گردشگران		بيشتر	براي		

ديدن		اين		كتابخانه		به		مصر	خواهند	آمد	،	تا	براي		ديدن		
اهرام	«.

سراج	الدين		انتقادهايي		را	كه		در	مورد	هزينة		احداث		
كتابخانه		صورت		گرفت	،	قاطعانه		رد	كرد	:	»كل		هزينه	،	
220	ميليون		دالر	بود	كه		97/6	ميليون		دالر	آن		از	خارج		
تأمين		شد	و	بقيه		را	دولت		مصر	پرداخت		كرد	.	براي		يك	

كشور	67	ميليون		نفري		،	پرداخت		120	ميليون		دالر	
ظرف		ده		سال		به		منظور	ايجاد	يك		مركز	عظيم		فرهنگي	،	
سرمايه	گذاري		نامعقولي		نيست	«.	وي		مي	افزايد:	»خاندان		
بطلميوس		نيز	در	زمان		خود	،	مورد	انتقادهاي		مشابهی		

قرار	گرفتند،	اما	تاريخ		ثابت		كرد	كه		كار	آنان		درست		بوده		

اين	ساختمان	چيزی	بيش	از	يك	كتابخانه	است.			

پلكان		منتهي		به		بام		گرد	
كتابخانه		كه		تداعي	گر	طلوع		

خورشيد	است		)راست	(	.
	حروف		الفباي		120	زبان		

بر	ديوار	كتابخانه		حك		شده		
است		)پايين	(	.

است	.	امروز،	ما	هنوز	از	سهم		كتابخانة		باستاني		اسكندريه		در	
دانش		جهاني		و	ميراث		فرهنگي		جامعة		بشري	،	به		عنوان		يكي		

از	بزرگ	ترين		اقدامات		معنوي		انسان	ها	الهام		مي	گيريم	«.
همين		تجديد	پيوند	با	آن		سنت		گرانبهاست		كه		ايجاد	كتابخانة		
امروزي		را	از	اهميت		جهاني		برخوردار	ساخته		است	.	به		گفتة		
سراج	الدين		،	»مشاهدۀ		اشتياق		هزاران		نفر	در	سراسر	جهان		
براي		افتتاح		كتابخانة		اسكندريه		كه		خود	را	به		اندازۀ		مردم		
مصر	در	اين		ماجرا	سهيم		مي	دانند،	بسيار	هيجان	آور	است	«.

																																																											اسبل		لوپز

 به  گفتة		اسماعيل		سراج	الدين		،	در	پي		درخواست		دولت		مصر،	
یونسکو	حمايت		جهاني		را	براي		ايجاد	كتابخانة	اسكندريه		جلب		

كرد	.
	یونسکو	در	سال		1987	از	جامعة		جهاني		خواستار	حمايت		از	

»تولد	دوبارۀ		كتابخانة		اسكندريه	«	شد	و	هزينة		تحقيقات		مقدماتي		
اين		كار	را	پرداخت		كرد	و	يك		سال		بعد،	همراه		با	اتحادية		

بين	المللي		مهندسان		معماري			)IUA(		و	برنامة		توسعة		سازمان		
ملل			)UNDP(	مسابقه	اي		جهاني		را	براي		طراحي		كتابخانه		

ترتيب		داد	،	ضمن	اينكه		نشست		اسوان		را	در	سال		1990	تشكيل		
داد	كه		در	آن		65	ميليون		دالر	)عمدتًا	از	كشورهاي		عربي	(	براي		

احداث		كتابخانه		جمع	آوري		شد.
	يونسكو			خدمات	رسان			)server(		اينترنت		و	هزينة		الزم		براي		

ايجاد	پايگاه		اينترنتي		كتابخانه		را	تأمين		كرد	؛	همچنين	هزينه	هاي		
كتابخانة		الكترونيكي		براي		نابينايان	،	آموزش		متخصصان		كتابخانه		
و	توسعة		سامانه	هاي		اطالعاتي		آن		را	پرداخت		كرد	.	باالخره		آنكه		،	
یونسکو برنامه	اي		را	براي		دانشكدۀ		بين	المللي		مطالعات		اطالعاتي		

مستقر	در	كتابخانه		تدوين	نمود	و	در	آنجا	يك		آزمايشگاه		مرمت		
نسخه	های	دستنويس		را	داير	كرد		.

	براي		اطالعات		بيشتر	،	به	نشانی	زير	مراجعه	شود	:
www.bibalex.gov.eg	

www.unesco.org/webworldalexandria new/index.htl	
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آشتی	انسان	و	طبيعتیونسکو و علوم

 فضاي  سبز شهري 
شهرها نه  فقط  جنگل هایي  از بتون  و آسفالت ، بلكه  بوم سازگان هایي  پيچيده اند. این  

بوم سازگان ها ، قواعد ویژه  و گونة  غالب خود ؛ یعني  انسان  را دارند .

يك		عقاب		مهاجر	،	از	
آشيانه	اش		كه	روي		يكي		از	
بام	هاي		منهتن			قرار	دارد،	
مراقبت		مي	كند.	پرندگان		

شكاري		كه		در	سال		1983	
دوباره		به		نيويورك		آورده		
شدند	،	تحت		محفاظت		

دقيق		ادارۀ		حفاظت		
محيط	زيست		به		خوبي		توليد	

مثل		كردند	.	ظرف		اين		
مدت		،	تعداد	145	جوجه		

از	اين		پرندگان		پديد	آمدند	
كه		تعدادي		از	آنان		به		ساير	

مناطق		انتقال		يافتند.

چه		كسي		باور	مي	كند	كه		انواع		گياهان		در	شعاع		
50	كيلومتري		حومة		نيويورك		،	بيش		از	انواع		

گياهاني		باشند	كه		در	هر	يك		از	مناطق		كشاورزي		
ايالت		نبراسكا	با	وسعت		مشابهی		مي	توان		سراغ		

گرفت	.	جالب	تر	آنكه		مقدار	گندمي		كه		مردم		
نيويورك		ساالنه		به		صورت		نان		و	غذاهايي		

همچون		ماكاروني		و	اسپاگتي		مصرف		مي	كنند،	
از	ميزان		كل		توليد	گندم		نبراسكا	بيشتر	است	.	

اين		آمار	تعجب		آور	تنها	،	نمونه	اي		از	جديدترين		
يافته	هاي		محققان		است		كه		توجهشان		بيش		از	
گذشته		به		شهرها	معطوف		شده		است	.	محققان،			
شهرهای	ديگر	را	نه		منحصراً	جنگل	هاي		بتوني	،	

بلكه		سامانه	هاي		زيستي		تلقي		مي	كنند	كه		
ويژگي	ها	و	گونة		غالب		خود	؛	يعني		انسان		را	دارا	
هستند.	جلب		توجه		دانشمندان		به		سوي		شهرها	

همچنين		با	تحول		در	ديدگاه		آنان		نسبت		به		
حفاظت		از	محيط	زيست		همراه		است	.	آنان		تدريجًا	
آرمان		طبيعتي		بكر	و	وحشي		را	به		كناري		نهاده	و	

هدف		توسعه	اي		پايدار	را	كه		متضمن		منافع		گروه	هاي		
انساني		ذي	ربط		باشد،	جانشين		آن		كرده	اند.

ويليام		سولكي		و	سينتيا	روزنبرگ		،	از	استادان	
دانشگاه	هاي		امريكا،	كه		از	جانب		كنگرۀ		آن		كشور	
مأمور	تحقيق		در	مورد	آثار	تحوالت		اقليمي		بر	شهر	
نيويورك		شده	اند،	نگاه	دقيقی	را		به		جاذبه	هاي		پنهان		

اين		شهر	انداخته	اند	.	
http://metroeast_climate.ciesin.

	columbia.edu
	آنان	طی	گزارشی	با	عنوان	بررسي		ساحل		متروايست			

خاطرنشان		ساختند	كه		تنوع		زيستي		نيويورك		باعث		
كاهش		آثار	منفي		گرم		شدن		زمين		بر	آن		شده		است	.	

اين		دو	دانشمند	همچنين	به		منظور	يافتن		ابزارهاي		تازۀ		
تحقيق		و	برنامه	ريزي	،		وارد	ارتباط		با	»برنامة		انسان		و	
زيست		كره	«		)MAB(		یونسکو	شدند	.	كريستين		
آلفسن		ـ	نورودوم	،	مدير	»برنامة		انسان		و	زيست	كره	«	
در	نيويورك	،	مي	گويد:	»مفهوم		حفظ		زيست		كره		)نگاه		
كنيد	به		مطلب		داخل		كادر(	معمواًل	با	زيست	محيط	هاي		

عمدتًا	بكر	و	بسيار	كم	جمعيت		مرتبط		بود		و	تاكنون		هرگز	
امكان		كاربرد	اين		مفهوم		در	مورد	كالن		شهري		چون		

نيويورك		تحت		بررسي		قرار	نگرفته		بود«.
اما	به		عقيدۀ		پي	يترو	گارو،	مدير	»دفتر	اروپا«ي		»مركز	

سازمان		ملل		براي		سكونت	گاه	هاي		انساني	«	جاذبة		
بوم	شناختي		شهرها	ارتباط		چنداني		به		فضاي		سبز	

آنها	ندارد.	پي	يترو	گاروكه		سال		2001		در	كنفرانسي		
درخصوص		»تنوع		زيستي		و	جامعه	«	در	نيويورك		سخن		
	گفت		،	چنين		توضيح		داد	كه		:	»	يك		شهرنشين		،		در	

مقايسه	با	يك	روستا	نشين	،	زمين		و	انرژي		كمتري		را			
مورد	استفاده		قرار	مي	دهد.	اگر	شهري		وجود	نداشت		و	
مي	خواستيم		در	سال		2001،	همة		زمين	هاي		موجود	را	

بين		ساكنان		جهان		تقسيم		كنيم		،	به		هر	نفر	2/16	هكتار	
مي	رسيد	،	اما	با	رشد	جمعيت		،	اين		نسبت		در	سال		2050	
به		1/4	هكتار	كاهش		خواهد	يافت		و	البته		چنين		روندي		

در	درازمدت		به		بن	بست		برخورد	خواهد	كرد«.	پي	يترو	گارو	
سپس		به		نحوي		بحث	برانگيز	افزود:	»پس		شهرنشيني		
شايد	بهترين		اقدام		براي		نجات		محيط	زيست		باشد«.

	تاالب ها
	محيط	هاي		شهري		قابليت		آن		را	دارند	كه		بوم	هاي		كاماًل				

متنوعی		را	جهت		زيست		گياهان		و	حيوانات		ارائه		كنند.	
ساختمان	هاي		بلند	سنگي		مي	توانند	نقش		صخره	ها	را	ايفا	
كنند	و	چمن	ها	نيز	جايگزين		گرمدشت	ها	باشند.	برخي		از	
نقاط		مركز	شهرها	كه		رفت		و	آمد	در	آنها	زياد	نيست			؛
	)مانند	:	گورستان	هايي		قديمي		،	كارخانه	ها	و	خطوط		

متروكة		راه	آهن	(	مي	توانند	مكان	هاي		منحصر	به		فردی	
براي	زندگي		حيوانات		و	گياهان		نادر	باشند.

جغرافياي		ساحلي		نيويورك	،	ويژگي	هاي		طبيعي		بي	نظيري		
را	به		اين		شهر	مي	بخشد.	مثاًل،	بخش		بزرگي		از	شهر،		

روي		يك		باتالق		نمكي	،	مشابه		باتالقي		كه		هنوز	در	خليج		
جاماييكا	وجود	دارد	و	از	وال		استريت		ديده		مي	شود	)نگاه		

كنيد	به		نقشه	(،	بنا	شده		است	.	بيل		سولكي		مي	گويد:	
»به	طور	كلي	،	تاالب	ها	بيشتر	براي		احداث		فرودگاه	،	تخلية		
زباله		و	مانند	آن		مورد	استفاده		قرار	گرفته	اند.	اما	نكته	اي		
كه		بايد	مورد	توجه		قرار	گيرد	آن		است		كه		بيشترين		تنوع		
زيستي		شهر	در	كنارۀ		آب	ها	يافت		مي	شود.	همچنين	اين		
نقاط			در	برابرتحوالت		اقليمي	،آسيب	پذيرترين	مناطق	ـ		

اند«.
	وانگهي	،	باتالق	هاي		نمكي		با	ايفاي		نقش		منطقة		حائل		،	
باعث		كاهش		خسارات		ناشي		از	باال	آمدن		سطح		آب		دريا	
كه		يكي		از	بزرگ	ترين		مخاطرات		براي		نيويورك		است،			
مي	شوند	.	با	اين		وصف		،	وقتي	كه	خانم		اِلِن		هارتيگ		،	

متخصص		تاالب	،	تصاوير	قبلي		خليج		جاماييكا	را	با	تصاوير	
كنوني		آن		مقايسه		كرد	،	پي		برد	كه		سطح		تاالب	ها	نسبت		

یونسکو اندك		زماني		پس		از	راه	اندازي		»برنامة		انسان		و	كرۀ		مسكون	«	
)MAB(		در	سال		1968،	از	كشورهاي		عضو	دعوت		كرد	تا	مكان	هايي		

را	براي		ايجاد	نخستين		ذخيره	گاه	هاي		زيست	كره		پيشنهاد	كنند.	قرار	
بود	اين		مكان	ها	به	طور	آزمايشي		براي		ايجاد	تعادل		بين		سه		هدف		

ظاهراً	ناسازگار		؛	يعني		حفاظت		از	تنوع		زيستي	،	توسعة		پايدار	اقتصادي		
و	اجتماعي		و	باالخره		،	حفاظت		از	ارزش	هاي		فرهنگي		منطقه	اي		مورد	
استفاده		قرار	گيرند.	امروز،	شبكه	اي		از	409	ذخيره	گاه		زيست	كره		در	94	

كشور	جهان		ايجاد	شده		است	.
این  ذخیره گاه ها، به		سه		بخش	:	مركزی	،	حائل		و		گذار	تقسيم	می	ـ	

شوند.	در	بخش		مركزي		بوم	هاي		در	مخاطره		و	تنوع		زيستي		مورد	حفاظت		
قرار	مي	گيرند.	بخش		حائل		براي		محافظت		از	بخش		مركزي		است		و	

بخش		گذار	منطقه	اي		بين		بخش		حائل		و	مناطق		اطراف		است	.
	تاكنون ،	تقريبًا	همة		ذخيره	گاه	هاي		زيست	كره		در	مناطق		نسبتًا	دورافتاده		

ايجاد	شده	اند	،	اما	»برنامة		انسان		و	كرۀ		مسكون	«	از	اواخر	دهة		90	در	
پي		ايجاد	اين		ذخيره	گاه	ها	در	مناطق		شهري		برآمده		است	.	اما	در	اين		

صورت	،	بخش		مركزي		ذخيره	گاه		را	كجا	بايد	قرار	داد؟	به		عقيدۀ		برخي	،	
بخش		مركزي		مي	تواند	شهر	و	پس		كرانه	اش		را	شامل		شود.	با	اين		وصف	،	

كارشناسان		در	مورد	نيويورك		پيشنهاد	مي	كنند	كه		بخش		مركزي		به		
ساحل		دريا	محدود	شود	كه		آسيب	پذيرترين		و	همچنين	غني	ترين		ناحيه		از	

جهت		تنوع	زيستي		و	مهم	ترين		ناحيه		از	جنبة		اقتصادي		است	.
www.unesco.org/mab/urban/urbanhome.htm.
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به		سال		1959	دوازده		درصد	و	در	برخي		از	جزيره	هاي		
كوچك		،	حتي		تا	حدود	شصت		درصد	كاهش		يافته		
است		.	وي		مي	گويد:	»در	اطراف		النگ		آيلند	تعداد	

سيزده	جزيره		وجود	داشت		؛	اما	حاال	فقط		هفت		جزيره		
وجود	دارد«	.	باال	آمدن		سطح		دريا	منطقًا	بايد	سبب		
»گسترش	«	تاالب	ها	به		سوي		داخل		خشكي		مي	شد،	
اما	ساخت		و	سازهاي		روي		ساحل		موجب		محصور	
شدن		تاالب	ها	شده		است	.	نتيجه		آنكه		،	كناره	هاي		
دريا	زير	آب		رفته		است		و	گونه	هايي		از	گياهان		ويژۀ		

باتالق	هاي		نمكي		كه		نمي	توانند	در	آب		عميق		به		حيات		
ادامه		دهند،	نابود	شده	اند.

 شهر بزرگ تر، مركز سبزتر
	بيل		سولكي		معتقد	است		:	»	كنش		و	واكنش		پيچيده		
ميان		انسان		و	محيطش		را	در	مكاني		چون		نيويورك		
تنها	در	صورتي		مي	توان		درك		ــ	و	نتيجتًا	مهار	ــ	

كرد	كه		شهر	را	بوم	سازگاني		به		تمام		معنا	ببينيم	«	.	از	
اين		ديدگاه	،	اگر	روزي		باتالق	هاي		نيويورك		از	ميان		
بروند،	اهالي		شهر	ناچار	خواهند	شد	براي		محافظت		

از	خود	در	مقابل		طغيان		آب		،كه		فعاًل	به		صورت		
»خدمات		طبيعت	«	به	شكل	رايگان	از	آن		برخوردارند،	
بها	پرداخت		كنند.	مسئوالن		برنامه	ريزي		نيويورك		از	
هم	اكنون		در	انديشة		احداث		موانع		مصنوعي		هستند،	

درحالي		كه		مقامات		بندري		اين		شهر	و	بندر	نيوجرسي		
تاكنون		يك		بار	سطح		باند	اصلي		فرودگاه		جان	.اف	.

كندي		را	باال	برده	اند	و	در	نظر	دارند	بار	ديگر		اين		كار	
را	تكرار	كنند.	از	سوي		ديگر،	درختان		و	فضاي		سبز	
پارك		مركزي		نيويورك		نيز	به		كاهش		آلودگي		هوا	
و	»گرماي		اضافي	«	ناشي		از	تركيب		بتون		)كه		گرما	
را	نگه		مي	دارد(	و	شدت		فعاليت	هاي		انساني		كمك		

مي	كند.
به		موازات		افزايش		وسعت		شهر،	محصوالت		و	خدمات		

طبيعي		مورد	نياز	مردمان		آن		نيز	بايد	از	منابعي		
دوردست	تر	تأمين		گردد.	ويليام		ريس	،	اقتصاددان		
كانادايي		در	سال		1992	براي		اشاره		به		وسعت		

زمين	هاي		حاصلخيزي		كه		براي		تأمين		نيازهاي		مردم		
يك		شهر	الزم		است	،	اصطالح		ردپاي		بوم	شناختي		را	
وضع		كرد.	اين		زمين	ها	معمواًل	در	پس		كرانة		شهر	

مورد	اشاره		قرار	دارد،	اما	در	مورد	نيويورك		دامنة		آن		تا	
برخي	از			مناطق		نبراسكا	كه		پيشتر	مرتع		بودند	و	حاال	

به		مزارع		گندم		و	سيب	زميني		تبديل		شده	اند	كشيده		
مي	شود	،	ضمن	اينكه	حتي		مزارع		قهوۀ		آمريكای		

التين		را	هم		شامل		مي	شود.
جالب		آنكه		هر	چه		پس		كرانة		شهر	گسترش		می	ـ	

يابد	،	مركز	آن		سبزتر	مي	شود.	به		گفتة		خانم		جين		
وايسمن	،	بنيانگذار	انجمن		گرين		تامب		در	نيويورك	،	
انجمن	هاي		محلي		اين		شهر	از	سال		1978		حدود	
700	باغ		گل		و	سبزي		به		مساحت		60	هكتار	را	
در	نقاط		مختلف		شهر	به		وجود	آوردند	.كريستين		

الفسن		ـ	نورودوم		مي	گويد:	»برخي		از	دست	اندركاران		
مستغالت		معتقدند	:	احداث		دوبارۀ		يك		مركز	تجاري		

در	اين		مكان		وظيفة		ملّي		است		؛	اما	شتاب		آنان		
نشان	دهندۀ		نگراني	شان	از	اين		امر	است		كه		مبادا	
مردم		براي		اين		مكان		،	كه		جنبه	اي		بسيار	نمادين		

يافته	است		،	فكر	ديگري		بكنند«.
اكنون		مردم		بيشتر	ابراز	تمايل		مي	كنند	كه		منطقة		

مذكور	به		مكاني		فرهنگي		تبديل		گردد	كه		تجلي	گاه		
پيوند	بين		»طبيعت	«	و	»بتون	«	باشد.	اگر	قرار	باشد	
نيويورك		روزي		به		الگويي		از	زيست	كره		تبديل		شود،	
تنوع		فرهنگي		آن		نيز	بايد	به		اندازۀ		تنوع		زيستي	مورد	

توجه		قرار	گيرد.	تفاوت		بين		بوم	شناختي		شهري		
نيويورك		و	بوم	شناختي		شهرهاي		بالتيمور	و	فونيكس		

احتمااًل	در	همين		نكته		نهفته		است	.
برنامه	ريزان		شهر	نيويورك		پس		از	دريافت		گزارش		

بررسي		ساحل		متروايست		،	پي		بردند	كه		طبيعت		اين		
شهر	فقط		جنبة		زيباسازي		ندارد،	بلكه		مي	تواند	در	

صورت		باال	آمدن		آب		دريا	مانع		از	آن		شود	كه		اهالي		
شهر	به		كار	كردن		در	قايق	هاي		پارويي		بپردازند.	

كريستوفر	زپي		از	مسئوالن		ادارۀ		بندر	نيويورك	،	پس		
از	ارائة		گزارش	،	برنامه	ريزان		شهري		را	فرا	خواند	تا	
تخّيل		خويش		را	به		كار	اندازند.	وي		گفت	:	»عصر	
حجر	به		اين		خاطر	تمام		نشد	كه		بشر	سنگ		كم		

آورد«.

																																																پيتر	كولس	

غازهاي		كانادايي		در	خليج		
جاماييكا	شاهد	عبور	متروي		
نيويورك		از	مناطق		باتالقي		
هستند.	ذخيره	گاه		طبيعي		در	
خليج		جاماييكا	مأمن		بيش		از	

300	نوع		پرنده		است	.

منهتن

خليج	جامائيكا

جزيرۀ	استيناقيانوس	اطلس

نيو	جرسی

بروكلين

برونكس

كوئينز

	باتالق	هايي		كه		در	فاصلة		
كمي		از	مركز	نيويورك		قرار	
دارند	و	هر	روز	مّد	دريا	آنها	
را	مي	پوشاند	،	از	غني	ترين		
بوم	سازگان	هاي		منطقه	اند.	

پس		از	عقب	نشيني		مد	می	ـ	
توان	،	خرچنگ	هايي	كه		از	

سوراخ	هايشان		بيرون		مي	آيند،		
پرندگاني		همچون		اين		دو	

كاكل	،		به		عالوۀ		انبوهي		از	
انواع		ماهي	ها	و	صدف	ها	را		در	

آنجا	ديد.

	
 در ماه  مه ،	در	نيويورك	،	تعداد	آدم	هايي		

كه		براي		تماشاي		پرندگان		به		بيشة		رمبل	،	در	
پارك		مركزي		اين		شهر،	مي	روند	شايد	از	تعداد	

پرندگان		بيشتر	باشد.	در	اين		موسم		از	سال	،	
صدها	پرنده		با	رنگ	هاي		مختلف		از	مكزيك		و	
بوليوي		به		منهتن		مي	آيند	و	پس		از	چند	هفته		
به		سوي		جنگل	هاي		كانادا	پر	مي	كشند.	گاهی		
كه		يكي		از	عقاب	هاي		مهاجر	شهر	در	آسمان		
پارك		پديدار	مي	شود	،	همهمة		ديوانه	وار	اين		

پرندگان		بيشه		را	ُپر	مي	كند.

 استفاده  از د.د.ت 	در	دهة		60	باعث		
انقراض		نسل		عقاب		مهاجر	در	ايالت		نيويورك		

شد،	اما	در	دهة	80	دوباره	اين	پرنده	را	به		
ايالت		آوردند.	هيچ	كس		گمان		نمي	كرد	كه		اين		
پرندگان		كوهستاني		در	شهر	بمانند	و	در	پل		

بروكلين		آشيانه		بسازند.	امروز،	تعداد	14	جفت		
از	اين		عقاب	ها	در	پل		بروكلين		و	نقاط		غير	

قابل	انتظار		همچون		كليساي		ريورسايد	آشيانه		
كرده	اند	و	با	سرعت		240	كيلومتر	در	ساعت		به		

جست	وجوي		شكارهاي		خود	مي	روند.	حتي		يك		
جفت		عقاب		دم		قرمز	سال	هاست		كه		روي		لبة		يك		

آپارتمان		شيك		در	خيابان		پنجم		آشيانه		كرده	اند.

	طبیعت  بکر	فقط		چند	كيلومتر	با	ساختمان		
امپاير	استيت		فاصله		دارد.	پس		از	شهرك		آرام		
برود	چانل		در	نزديكي		باند	اصلي		فرودگاه		جان		

اف		كندي		،	به		»پناهگاه		حيات		وحش		گيت		وي	«	
مي	رسيم		كه		در	محدودۀ		خليج		جاماييكا	قرار	دارد.	
باتالق	هاي		نمكي	،	ساحل		و	درختان		اين		مكان	،	

پناهگاه		بيش		از	تعداد	325	نوع		پرنده	،	خرچنگ	ها،	
قورباغه	ها،	الك	پشت	ها	و	نيز	پروانه	،	پشه		و	انواع		
حشرات		است	.	تحقيقات		»پارك	هاي		گياه	شناسي		
بروكلين	«	نشان	دهندۀ		تعداد	3000	نوع		گياه		در	

پنج		ناحية		شهر	نيويورك		است	.
ت پرندگان

بهش
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به	سوی	آموزش	برای	همهیونسکو و آموزش

كیفیت و كّمیّت
 در مناطقي  چون  امریكاي  التين  که  80 درصد از کودکان  ، حداقل  از آموزش  ابتدایي  

برخوردارند، مسئلة  تأمين  کيفيت  آموزش  حائزاهميت  است . اما در افریقا باید در اندیشة  
تأمين  آموزش  براي  چهل  درصد از کودکان  این  قاّره  بود که  اصالً به  مدرسه  نمي روند.

	بنابر	گزارش		مؤسسة		آمار	یونسکو		)ISU(		،	در	
امريكاي		التين		حدود	دو	ميليون		كودك		كه		بايد	به		

دبستان		بروند	و	20	ميليون		كودك		كه		بايد	به		مدارس		
متوسطه		بروند،	از	آموزش		محروم	اند.	در	مناطق		

روستايي	،	از	هر	پنج		كودك	،	دو	كودك		دورۀ		دبستان		
را	به		پايان		نمي	رسانند	و	يا	آن		را	با	دست	كم		دو	سال		
تأخير	تمام		مي	كنند،	در	صورتي		كه		در	شهرها	اين		

نسبت		،	يك		كودك		از	هر	شش		كودك		است	.
در	گزارش		مؤسسة		آمار	یونسکو	در	مورد	امريكاي		
التين		و	كاراييب	1	،	وضعيت		آموزش		در	19	كشور	
منطقه		بررسي		شد	.	اطالعات		اين		گزارش		كه		طي		
سال		تحصيلي		1999ـ1998	جمع	آوري		گرديد		،	به		

وضعيت		آموزشي		دانش	آموزان		و	دانشجويان		)	اعم		از	
بخش		آموزش		خصوصي		و	دولتي		(،	كاركنان		آموزشي		
و	هزينه	هاي		آموزش		مربوط		مي	شود.	اين		اطالعات		از	
منابع		ملّي		و	جزء	آن	،	از	جمله		»كميسيون		اقتصادي		
		)CEPALC(	»	كاراييب	و		التين		امريكاي		براي
تأمين		شد.	در	خاتمة		گزارش		ياد	شده	آمده		است		كه		
نسبت		كودكان		مدرسه	رو	در	منطقة		امريكاي		التين		و	
كاراييب		رو	به		فزوني		است	،	اما	آنان		هنوز	از	امكانات		

كامل		براي		موفقيت		در	تحصيل		برخوردار	نيستند.
كن		روس	،	محقق		مؤسسة		بين	المللي		برنامه	ريزي		
آموزش		یونسکو		)IIEP(	مي	گويد:	»	فرستادن		

كودكان		به		مدرسه		فقط		مرحلة		نخست		است	.	مرحلة		
مهم	تر،	نگاه		داشتن		آنان		در	مدرسه		و	فراهم		ساختن		

امكانات		درست	آموزش		براي		آنان		است	«.
در	كلية		كشورهاي		مورد	تحقيق		،	دست	كم		80	درصد	
از	تمامي		كودكان		به		دبستان		مي	روند	،	اما	فقط		54	

درصد	از	كلية		كودكاني		كه		در	سنين		رفتن		به		مدرسة			
متوسطه		هستند	،	در	اين		دوره		حضور	دارند	.	اين		بدان		

معناست		كه		حدود	20	ميليون		كودك	،	از	نظام		آموزشي		
خارج		می	شوند	و		يا	هنوز	در	دبستان		درجا	مي	زنند	.
	در	بعضي		از	كشورها	،	ميزان		ترك		تحصيل		و	يا	در	
جا	زدن		بسيار	باالست	.	مثاًل	در	برزيل	،	24	درصد	

از	دانش	آموزان		ابتدايي		و	18	درصد	از	دانش	آموزان		
متوسطه		،	در	جا	مي	زنند.	در	نيكاراگوئه	،	از	هر	100	
كودك		كه		وارد	دبستان		مي	شوند	،	فقط		55	نفر	به		

كالس		پنجم		مي	رسند.	در	اين		مورد	،	بهترين		آمار	با	
94	درصد	متعلق		به		آرژانتين		است	.

براساس		گزارش		،	تحصيالت		دانشگاهي		يكي		از	
»بزرگ	ترين		چالش	هاي		آموزشي	«	منطقه		است	.	

	به	رغم		افزايش		ميزان		ثبت	نام		دانشگاهي		در	دهة		نود،	
تعداد	كل		دانشجويان		منطقه		در	سال		1998	از	9/5	
ميليون		نفر	تجاوز	نكرد	كه		حدود	60	درصد		از	اين		

تعداد	،	فقط		به		كشورهاي		برزيل	،	آرژانتين		و	مكزيك		
مربوط		مي	شود.

در	مجموع	،	كودكان		امريكاي		التين		به	طور	متوسط		
كمتر	از	نه		سال		تحصيل		مي	كنند	كه		اين		نسبت		در	
مقايسه		با	20	سال		پيش		،	فقط		18	ماه		افزايش		را	

نشان	مي	دهد.	اين		نسبت		همچنين		فاصلة		زيادي		با	
12	سال		تحصيل		را	داردكه	)CEPALC(	به		عنوان		
»حداقل		آموزش		الزم		براي		هر	فرد	به		منظور	كسب		
درآمد	كافي		براي		خروج		از	فقر«	تعيين		كرده		است	.
گزارش		،	به	بيان		علت	های		اين		وضعيت		غم	انگيز	
نمي	پردازد،	اماخاطرنشان		مي	سازد	كه		كشورهاي	

منطقه		براي		اجراي		اصالحات		ضروري		،	تالش		فراوانی	
مي	كنند	و	همچنان		در	مقابل		رويدادهاي		خارجي		كه		

اقتصادشان		را	از	شكوفايي		بازمي	دارد،	آسيب	پذير	هستند.
	اما	در	اين		ميانه		،	خبر	خوبي		نيز	يافت		مي	شود.	كشورهاي		

ياد	شده		،	به		رغم		آنكه		در	سطوح		متفاوت		توسعه		قرار	دارند	،	
همگي		در	نوسازي		و	اصالح		نظام		آموزشي	شان		كوشا	هستند.	
به		عالوه	،	كاهش		رشد	جمعيت		،	نويدبخش		آينده	اي		روشن	تر	

است	.	از	آنجا	كه		اين		رشد	از	1/5	درصد	تجاوز	نمي	كند،	
شمار	كودكان		مدرسه		رو	كاهش		خواهد	يافت	.	به		اين		ترتيب	،	
نظام		آموزشي		بدون		آنكه		مستلزم		افزايش		بودجه		باشد،	رو	به		

بهبودي		خواهد	رفت		.
در	افريقا،	مسئلة		كميت		آموزشي		از	اهميت		بيشتري		برخوردار	

است	.	طبق		گزارش		ISU		،	در	جنوب		صحرا	،	از	هر	ده		
كودك		كه		در	سنين		رفتن		به		مدرسه		هستند،	چهار	نفر	به		
مدرسه		نمي	روند	و	فقط		درصد	كمي		از	كودكان		مدرسه	اي		

حداقل		مهارت	هاي		اساسي		را	كسب		مي	كنند.

	محرومیت  كودكان 
 افریقایي  از مهد كودك 

	طبق		گزارش	ISU		به		نام			آمار	آموزشي		2001	،	گزارش		
منطقه	اي		در	مورد	جنوب		صحراي		افريقا		،	مسئلة		آموزش		
در	49	كشور	،	براساس		اطالعات		مربوط		به		سال		تحصيلي		
1999	ـ		1998	مورد	بررسي		قرار	گرفت	.	اين	گزارش		،	

طبق		پرسشنامة		ساالنه	اي		كه			ISU		و	منابع		مختلف		ديگر	
همچون		»ادارات		جمعيت		و	آمار	سازمان		ملل	«	و	بانك		جهاني		
در	اختيارتشكيالت		منطقه	اي		قرار	داده		بودند	،	تنظيم	گرديد.
	بر	اساس		گزارش	مذكور	،	آموزش		پيش		دبستاني		در	مناطق		
ياد	شده		تنها	يك	ششم		كل		كودكان		؛	يعني		چهار	ميليون		

كودك		افريقايي		را	شامل		مي	شود.	وضعيت		از	يك	كشور	به	
كشور	ديگر	بسيار	فرق		مي	كند	و	كشورهاي		واقع		در	شرق		و	

جنوب		قاره	،	62	درصد	از	اين		كودكان		را	در	خود	جاي		داده	اند.	
مهد	كودك		در	اين		كشورها	غالبًا	خصوصي		)80	درصد	از	
كودكان		برخوردار	،	به		مهدكودك		خصوصي		مي	روند(	است	.
آموزش		ابتدايي		به		وضوح		براي		بيشتر	كشورهاي		جنوب		

صحرا	در	اولويت		قرار	دارد	،	اما	در	زمان		اين		تحقيق		فقط		60	
درصد	از	كودكاني		كه		در	اين		كشورها	به		سن		مدرسه		رفتن		

رسيده		بودند،	در	مدرسه		ثبت	نام		كردند.	اين		آمار	مربوط		به		كل		
كشورهاي		مورد	تحقيق		است	.	آمار	مذكور	،	تفاوت		شديدی	
را	بين		كشورهاي		مختلف	منعكس		نمي	كند.	به	طور	مثال	،	در	

نيجر	فقط		26	درصد	از	كودكان		به		مدرسه		ابتدايي		مي	روند،	در	
صورتي		كه		اين		نسبت		در	جزيرۀ		موريس		93	درصد	است	.
طبق		گزارش	،	در	سال		1998،	38	ميليون		نفر	از	كودكان		

منطقه		از	رفتن		به		مدرسه		ابتدايي		محروم		بودند.	شصت		درصد	

	
	افريقا	،	هنوز	به		نحو	
چشمگيری	با	مسئلة		
تأمين		آموزش		ابتدايي		
براي		همگان		روبه	رو	

است	.

	
	1.	آمار	آموزش	
	2001،	گزارش	

	منطقه	اي		در	مورد
	امريكاي		التين		و

	كاراييب	

	بسياري		از	كودكان		كارگر	در	نيكاراگوا	،	
قادر	نيستند	كه	از	روند	سنتي		مدرسه		رفتن		

پيروي		كنند.

مؤسسة  آمار یونسکو		)ISU(		در	سال		1999	به		منظور	اجراي		
برنامة		سازمان		در	زمينة		آمار	ايجاد	شد.	هدف	،	تهية		مفيدترين		

آمارهاست	.
اطالعاتي  راكه			ISU		جمع	آوري		مي	كند	،	عالوه		بر	آنكه		امكان		
تشخيص		و	تفسير	تحوالت		جهاني		را	در	عرصه	هاي		آموزش	،	علوم	،	
فرهنگ		و	ارتباطات		فراهم		مي	سازد،	به		كشورها	نيز	كمك		مي	كند	
تا	اقدامات		تازه		ای	را	،	به		ويژه		در	زمينة		آموزش		و	مبارزه		با	فقر	

برنامه	ريزي		و	اجرا	كنند.
مقرISU		در	دانشگاه		مونترال		كاناداست	.

براي		مطالعة		دو	گزارشي		كه		در	اين		مقاله		معرفي		شد	،	مي	توانيد	به		
نشانی	زير	در	اينترنت		مراجعه		كنيد:

http://www.uis.unesco.org	
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از	اين		تعداد	در	افريقاي		مركزي		و	غربي		زندگي		
مي	كنند	.	گزارش		همچنين		به		ميزان		نسبتًا	باالي		
در	جا	زدن		اشاره		دارد	،	بدين	ترتيب	كه	به		طور	

متوسط		17	درصد	از	كودكان		يك		كالس		،	در	جا	
مي	زنند.

	به		موجب			اين	گزارش		،	آموزش		متوسطه		نيز	
در	كشورهاي		جنوب		صحرا	چندان		توسعه		نيافته		

است	.	در	اغلب		كشورها،	بسياري		از	كودكان		دير	به		
مدرسه		مي	روند	و	يا	در	جا	مي	زنند.	به		همين		علت	،	
بيشتر	دانش	آموزاني		كه		در	سنين		رفتن		به		مدرسة		
متوسطه		هستند،	هنوز	به		دبستان		مي	روند.	در	21	
كشور	كه		آمار	مربوط		در	آنها	به		دست		آمده		است	،	
به	طور	متوسط		فقط		19	درصد	از	اين		كودكان		در	
دورۀ		متوسطه		ثبت	نام		كرده	اند.	اين		نسبت		در	پنج		
كشور	)بوركينافاسو،	چاد،	گينه	،	موزامبيك		و	نيجر(	

حتي		به		10	درصد	هم		نمي	رسد.
در	سطح		منطقه	اي	،	تعداد	پسراني		كه		در	دورۀ		

متوسطه		ثبت	نام		كرده	اند	،	بسيار	بيشتر	از	دختران		
است	.	در	برخي		ازكشورها	همچون		بنين	،	چاد،	

گينة		بيسائو	و	توگو،	پسرها	دوسوم		دانش	آموزان		را	
تشكيل		مي	دهند.	البته		استثنائاتی		هم		وجود	دارد:	

در	بوتسوانا،	لسوتو	و	ناميبيا	،	دختران		اكثريت		
دانش	آموزان		متوسطه		را	تشكيل		مي	دهند.

همة		كشورهاي		منطقه		،	به		غير	از	سائوتومه		و	

پرنسيپ		،	سنت		ـ	هلن		و	جزاير	سيشل	،	داراي		
حداقل		يك		دانشگاه		هستند.	با	اين		وصف	،	آموزش		
عالي		در	اين		كشورها	فقط		شامل		حدود	يك		و	نيم		

ميليون		ثبت	نام		و	در	نتيجه		بسيار	»حاشيه	اي	«	
است	،	گزارش		،	خاطرنشان		مي	سازد	كه		بسياري		
از	دانشجويان		ــ	خصوصًا	آنهايي		كه		به		سطوح		
باال	مي	رسند	ــ	به		علت		نبود	برنامة		مناسب		در	

كشورهايشان	،	عازم		خارج		مي	شوند.	بخش		عمده	
ای	از	دانشجويان		منطقه		،	در	رشته	هاي		ادبيات	،	
علوم		انساني		و	علوم		آموزشي		ثبت	نام		مي	كنند.

 امیدواري  به  نتایج 
 كاهش  جمعیت 

	با	احتساب		همة		سطوح		آموزشي		در	تمامی	
كشورهاي		منطقه		،	براي		هر	چهل		دانش	آموز	

فقط		يك		آموزگار	وجود	دارد.	اما	در	اين		مورد	نيز،	
وضعيت		در	كشورهاي		مختلف		بسيار	فرق		مي	كند.	
در	سنت		ـ	هلن		براي		تعداد	هر	نه		دانش	آموز،	يك		
آموزگار	هست		،	اما	در	موزامبيك		،	اوگاندا	،	چاد	،	
مالي		و	كنگو	براي		هر	60	دانش	آموز	يك		آموزگار	
وجود	دارد.	وانگهي	،	چنانكه		در	گزارش		آمده		است	،	

»	نسبت		يك		آموزگار	براي		60	دانش	آموز	در	
سطح		ملّي		؛	يعني		آنكه		برخي			از	آموزگاران		بايد	به		

100	دانش	آموز	يا	حتي		بيشتر	رسيدگي		كنند«.

سطح		تخصص		آموزگاران		منطقه		معمواًل	بسيار	پايين		و	
در	كشورهاي		مختلف		منطقه		بسيار	متفاوت		است	.	در	16	

كشوري		كه		آمار	مربوط		به		مهدكودك	هايشان		را	ارائه		
كرده	اند،	حدود	يك	سوم		از	مربيان		آموزش		ديده		هستند.	
وضعيت		آموزگاران		دبستان		كمي		بهتر	است		كه		البته		در	
همه	جا	يكسان		نيست	.	در	گينة		استوايي	،	كلية		آموزگاران		
ابتدايي		حداقل		آموزش		را	دريافت		كرده	اند،	اما	در	گينة		
بيسائو	فقط		28	درصد	آموزگاران		چنين	اند.	در	نيمي		از	

26	كشوري		كه		آمارهايشان		به		دست		آمده	،	20	درصد	از	
آموزگاران		ابتدايي		هيچ		آموزشي		نديده	اند.

كل		هزينة		آموزش		از	1	درصد	توليد	ناخالص		ملي		

)سيرالئون	(	تا	بيش		از	10	درصد	)زيمبابوه		10/1	درصد،	
لسوتو	13/2	درصد(	متفاوت		است	.	پول	ها	بيشتر	صرف		

هزينه	هاي		جاري		از	جمله		:	حقوق		آموزگاران		و	خريد	لوازم			
مي	شود	و	در	اين	ميان	،		آموزش		ابتدايي		عمده	ترين		سهم		

را	دريافت		مي	كند.
كشورهاي		جنوب		صحرا	با	چالش	هاي		آموزشي		بزرگي		
روبه	رو	هستند.	فقر،	ايدز،	جنگ		و	درگيري	هاي		داخلي	،	

فشار	زيادي		را	به		اين		كشورها	وارد	مي	كند.	در	اين		منطقه	،	
يك		نفر	از	هر	سه		نفر،	در	سن		رفتن		به		مدرسه		ابتدايي		يا	
متوسطه		قرار	دارد،	در	صورتي		كه		اين		نسبت		در	امريكاي		
التين		و	آسيا	يك		نفر	از	هر	پنج		نفر	و	در	كشورهاي		عضو	
سازمان		همكاري		و	توسعة		اقتصادي			)OECD(		،	يك		
نفر	از	هر	شش		نفر	است	.	به		موجب		اين	گزارش		»به		نظر	

مي	رسد	كه		رشد	مداوم		و	چشمگير	توليد	ناخالص		ملّي		
پيش	شرطي		ضروري		براي		افزايش		ميزان		دسترسي		به		

آموزش		در	اين		كشورها	باشد«.
گزارش		مي	افزايد	كه		دولت	ها	بايد	با	درك		نقش		اساسي		

آموزش		در	توسعه		،	به		اقداماتي		دست		بزنند	كه		عمده	ترين		
آنها	عبارت		اند	از:	تقويت		صالحيت		كاركنان		بخش		آموزش	،	
افزايش		ميزان		برخورداري		عمومي		از	آموزش		و	تأمين		اصل		
برابري		در	اين		زمينه		و	باالخره		تالش		براي		ارتقاي		كيفيت		

برنامه	هاي		آموزشي	.
	امروز،	اغلب		دولت	ها	،	سازمان	هاي		توسعه		و	نهادهاي		

كمك	كننده		در	سراسر	جهان		اذعان		دارند	كه		آموزش		فرد	
در	كيفيت		زندگي		او	و	نيز	قابليت		توليد	و		اشتغال		وي		و	

همچنين		رفاه		اجتماعي		و	اقتصادي		كشورها	نقش		اساسي		
دارد.	در	اجالس		جهاني		آموزش		كه		درسال	2000		در	داكار	
)سنگال	(	برگزار	شد	،	164	كشور	متعهد	شدند	كه		آموزش		
پاية		باكيفيت		را	براي		كلية		مردمان		خود	حداكثر	تا	سال		
2015	تأمين		كنند.	كشورهاي		كمك	كننده		نيز	به		سهم		

خود	قول		دادند	كه		»هر	كشوري		كه		تعهدي		جّدي		در	مورد	
تأمين		آموزش		پايه		ابراز	كند	،		براي		اجراي		برنامه	هايش	از	

حمايت	مالی	كافی		برخوردار	خواهد	شد«.
براساس		يك		گزارش		نظارتي		در	مورد		»	آموزش		براي		

همه	«	كه		اواخر	سال		2001		منتشر	شد،	دست	كم		32	كشور	
احتمااًل	طي		مهلت		ياد	شده		نه	تنها	موفق		به		تأمين		حداقل		
مهارت		براي		كلية		كودكان		دبستاني		خود	نمی	شوند	،	بلكه	

حتي		نخواهند	توانست		برنامة		آموزش		ابتدايي	را		براي		
همگان		عملي		سازند.

																																																									سو	ويليامز

عكس	كودكي		در	برزيل		كه		
به	عنوان		كارگر	حمل		آب																																	
كار	مي	كند	.	همة		كودكان		
اين		كشور	در	دورۀ		دبستان		

ثبت	نام		مي	كنند		اما	بسياری	
از	آنان		در	جا	مي	زنند	و	يا	

پيش		از	رسيدن		به		سال		آخر	
ترك		تحصيل		مي	كنند.

در	بسياري		از	كشورهاي		افريقايی	،	به		ازاي		
هر	60	دانش	آموز	يك		آموزگار	وجود	دارد.

 ترسیم  دقیق  وضعیت 

 مؤسسة  بین المللي  برنامه ریزي  آموزش 		)IIEP(		و	
وزارتخانه	هاي		آموزش		كشورهاي		جنوب		افريقا	در	سال		1995	به		

منظور	ارزيابي		و	ارتقاء	كيفيت		آموزش		در	منطقه	،	طرح	عظيمی		را	به		
مرحلة		اجرا	گذاردند.	در	نخستين		مرحلة		اين		طرح		كه		»كنسرسيوم		
		)SACMEQ(		»	آموزش		كيفيت	بر		نظارت		براي	افريقا		جنوب

نام		گرفت	،	وضعيت		آموزشي		دانش	آموزان		ــ	كيفيت		تأسيسات		
زيربنايي	،	تعداد	آموزگاران	،	كميت		مصالح		آموزشي		و	غيره		ــ	مورد			
بررسي		واقع		شد	.	مقرر	گرديد	در	مرحلة		دوم		طرح	،	دانش	آموزان		و	
آموزگاران		در	زمينه	هاي		سواد	و	دانش		رياضي		تحت		ارزيابي		قرار	
گيرند.	حدود	50000	دانش	آموز	،	5000	آموزگار	و	2500	مدير	

مدرسة		ابتدايي		در	جمع	آوري		اطالعات		مشاركت		دارند	.
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 مدرسة  خشونت 
 در برزیل 

	حدود	55	درصد	ازدانش	آموزان		
برزيلي		،	تهية		اسلحه		را	دشوار	
نمي	دانند؛	زيرا	مي	دانندآن	راكجا	
و	از	چه		كسي		خريداري		كنند.	
70	درصد	از	دانش	آموزاني		كه		
داراي		اسلحه		هستند،	مي	گويند	

كه		در	مدرسه		از	آن		استفاده		
كرده	اند.	همچنين		بيش		از	نيمي		

از	آنان		مي	گويند	كه		والدين			
ويا	دوستان	آنان		نيز	اسلحه		

دارند.	اين		اطالعات		به		همراه	
اطالعات		ديگری	در	مورد	
باندهاي		تبهكاري		و	قاچاق	
	مواد	مخدر	در	مدارس		و	يا	

اطراف		آن		در	كتابي		با		عنوان		:
Violencias nas Escolas	
)خشونت		در	مدرسه	(	آمده		است		
كه		به		بررسي		مسئلة		خشونت		

در	مدارس		14	شهر	عمدۀ		
برزيل		اختصاص		دارد.	اين		

كتاب،	حاوي	نتايج		بزرگ	ترين		
تحقيق		در	نوع		خود	است		كه		
تاكنون		در	امريكاي		التين		
صورت		گرفته		است	.	طي		

اين		تحقيق	،	بيش		از	50000	
پرسشنامه		بين		دانش	آموزان	،	
والدين		و	آموزگاران		توزيع		
شد	و	بيش		از	2000	نفر،	

طرف		مصاحبه		قرار	گرفتند.	
تحقيق		ياد	شده	نشان		داد	كه		
تأثير	منفي		خشونت		بر	محيط		
مدرسه	،	موجب		افزايش		غيبت		
دانش	آموزان		و	افت		كيفيت		

آموزش		مي	شود.

صلح  را برایم  بِِکش 

	مسابقة		نقاشي		یونسکو			با		نام		
»صلح		را	برايم		بِِكش	«	كه	ويژۀ		

كودكان		پنج		تا	هفت		سال	بود،	در	
سال	2002	برگزار	شد.		نقاشي	ها	

می	بايست		يك		و	يا	چند	موضوع	از		
موضوعات	پيشنهادی	شامل:	احترام		
به		همة		انواع		زندگي	،	عدم		خشونت	،	

تقسيم		،	گوش		دادن		و	فهميدن	،	
حفظ		كرۀ		زمين		،	مدارا	و	همبستگي		

را	تجّسم	می	كرد.
اسامي	دو	برنده		از	دو	گروه		سني		

)چهار	تا	پنج		،		و	نيز	شش		تاهفت		
سال(	در	ماه		سپتامبر	2002	

اعالم		شد.	مسابقه		در	چارچوب		
»دهة		بين	المللي		ترويج		فرهنگ		

عدم		خشونت		و	صلح		به		نفع	
كودكان		جهان		)2010	ـ	2001(«	

سازماندهي		گرديد	.	

	دانشگاه 
 مجازي  افریقا

	چيك		موديبو	
ديارا،	ناوبر	بين		
سياره	اي	ناسا	و	
سفيرحسن	نيت		

یونسکو،	روز	8	
مارس		2002	به		
رياست		دانشگاه		

مجازي		افريقا	
برگزيده		شد.	اين		

مؤسسة		جديد	
آموزش		عالي		كه		در	
نايروبي		)كنيا(	مستقر	
است	،	دانشگاه	هاي		

قارۀ		افريقا	را	
با	بزرگ	ترين		

دانشگاه	هاي		جهان		
مرتبط		مي	سازد.	

به		واسطة		دانشگاه		
مجازي	،	دروسي		كه		

دردانشگاه	هاي		
جهان		تدريس		

مي	شود،	مستقيمًا	
روي		پرده	هاي		

بزرگ		سالن	هاي		
آمفي	تئاتر	در	افريقا	

پخش		مي	شود.
بدين	ترتيب	،	ده	ها	

هزار	دانشجوي		
افريقايي		مي	توانند		
بدون	سفركردن	،	از	
آموزش	عالي		در	

سطوح		عالي		بهره	مند	
شوند	.

   
حركت مدرسه 

 به سوي  بچه ها
	در	كامبوج	،	يك		برنامة		آموزشي		

غيررسمي		سه	ساله		براي		كودكان		به		اجرا	
درمي	آيد.	اين		برنامه		را	دفتر	یونسکو	

در	پنوم	پن		براي		كودكان		فقير	و	محروم	،	
كودكان		خياباني	،	كودكان		كارگر	و	

ساير	كودكان		بي	پناه		و	نيازمند	در	نقاط		
روستايي		دورافتاده		تدارك		ديده		است	.

برنامه		شامل		:	آموزش		خواندن		و	
نوشتن		و	حساب		كردن	،	حل		مشكالت	،	

كارآموزي	،	بهداشت	،	فعاليت		
تفريحي		فرهنگي	،	آشنايي		با	
جزييات		يك		شغل		كوچك		و	

باالخره		در	صورت		امكان	،	جذب		
مجدد	كودكان		و	نوجوانان		به		

درون		نظام		آموزش		رسمي		است	.
اين		برنامه		با	همكاري		وزارت		

آموزش	،	جوانان		و	ورزش	كامبوج		و	
پنج		سازمان		غيردولتي		محلي	اجرا	
مي	شود	و	كشور	ژاپن		،	امر	تأمين		
هزينه	های		آن		تا	سقف		610000	
دالر	را	عهده	دار	گرديده	است	.

حمایت  یونسکو از مطبوعات  مستقل  
در افغانستان 

	
	عالوه		بر	موسيقي	،	بادبادك		و	فوتبال	،	مطبوعات		آزاد	
نيز	به		افغانستان		بازگشته		است	.	روزنامة			كابل		ويكلي			
)پس		از	پنج		سال		توقيف	(	روز	24	ژانويه	،	مجلة			مالله			
كه		ويژۀ		زنان		است		روز	21	فوريه		،	و	ماهنامة		طنز		
زنبيل		غم			نيز	در	نيمة		ژانويه		2002	انتشار	يافتند.
انتشار	اين		نشريات		با	همكاري		مؤسسة		فرانسوي		
»آينه	«	و	یونسکو	امكان	پذير	شد		.	یونسکو	

12000	دالر	براي		نشر	نخستين		شماره	هاي		كابل		
ويكلي			اختصاص		داد	و	كمكي		اضافي		به		ميزان		

25000	دالر	نيز	از	اياالت		متحدۀ	امريكا	دريافت		كرد.
مقر	روزنامه	نگاراني		كه		براي		انتشار	مالله			و	زنبيل	غم			

فعاليت		مي	كنند	،	»	مركز	مطبوعات		«	است.			
یونسکو	و	»آينه	«		اين	مركز	را	براي		تقويت		

امكانات		پشتيباني		و	حرفه	اي		مطبوعات		افغانستان		
ايجاد	كردند	.	روزنامه	نگاران		در	اين		مركز	به		امكاناتي		

چون		روزنامه	هاي		محلي		و	منطقه	اي	،	شبكه	هاي		
تلويزيوني		كابلي		و	ماهواره	اي	،	خبرگزاري	ها،	

كتابخانه	،	رايانه		و	اينترنت		دسترسي		دارند.	قرار	

است		اين		مركز	همچنين		به		ايجاد	دوره	هاي		كارآموزي		
روزنامه	نگاري		و	نيز	يك		پايگاه		اينترنتي		براي		مطبوعات		

افغانستان		اقدام		كند.
اين		»مادر	طرح	«	كه		ساختمان	هايش		با	كمك		133000	

دالري			DFID		)سازمان		امدادي		دولت		انگليس	(،		
USAID		و	خبرنگاران		مرمت		شده		است	،	زمينه	ساز	

اقدامات		ديگري		در	عرصة		مطبوعات		خواهد	بود.
http://www.unesco.org/afganistan	

	

جفري		نياروتا،	بنيانگذار	و	مدير	
يگانه		روزنامة		مستقل		زيمبابوه		

به		نام			ديلي		نيوز	،	جايزۀ		جهاني		
آزادي		مطبوعات		یونسکو	/	

گيلرمو	كانو		را	در	سال		2002		
دريافت		كرد.	اعطاي		اين		جايزه		
طي		مراسم		روز	جهاني		آزادي		
مطبوعات		كه		در	سوم	ماه		مه		
در	مانيل		)فيليپين	(	برگزار	شد،	

صورت		گرفت	.
جفري		نياروتا	،	به	رغم	فشارهای	

مقامات	كشورش،	به		نحوي		
خستگي	ناپذير		،	به		افشاي		فساد	

و	اعمال		غيرقانوني		برخي	از		
مسئوالن		بلندپاية		زيمبابوه		ادامه		

داد	.	جايزۀ	آزادي		مطبوعات		پس		
از	صدور	رأي		هيئت		مستقل		داوران		
متشكل		از	روزنامه	نگاران	،	توسط		
كوئيچيرو	ماتسوئورا	به		وي		اعطا	

شد.
	پايبندي		نياروتا	به		آزادي		اطالعات		
برايش		گران		تمام		شد	.	او	پس		از	
افشاي		برنامة		فسادي		موسوم		به		

»ويلوگيت	«	در	سال		1983	كه		به		
استعفاي		پنج		وزير	انجاميد	،	سمت		
خود	را	در	روزنامة			كرونيكل			از	

دست		داد.	او	در	سال		1991	نيز	پس
		از	اعتراض		به		سرسپردگي		هيئت		
تحريريه		در	نشرية		مالي		گازت			،	
از	آنجا	اخراج		شد	؛		اما	بزرگ	ـ	

ترين		مبارزه	اي		كه		او	به		وسيلة		
روزنامة		خودش	،		ديلي		نيوز		،	راه		
انداخت	،	به		قضية		اشغال		امالك		
سفيدپوستان		توسط		چريك	هاي		

پيشين		زيمبابوه		مربوط		بود	كه		به		
تحريك		حزب		حاكم		)حزب  زانو 

ـ پ  اف (	صورت		گرفت	.
	پس		از	انتشار	مقاله	هايي		در	

روزنامة		نياروتا	در	مورد	استفاده		از	
خودروهاي		پليس		در	غارت	ها،	او	
را	به		مرگ		تهديد	كردند.	نياروتا	

سپس		دستگير	شد	و	انفجار	بمبي،		
ساختمان		روزنامه	اش		را	از	بين		برد.

برندة جایزة جهانی آزادی مطبوعات 
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		در	جزاير	كاراييب	،	
سواحل	،		زيربناي		صنايع		

گردشگري		و	ماهيگيري	اند	
و	بنابراين		اهميت	اقتصادي		

انكارناپذيري		دارند	.	اما	
بوم	سازگان	هاي		آسيب	پذير	
اين		سواحل		بر	اثر	اقداماتي		

چون		ساخت		و	سازهاي		
نامناسب		،	بهره	برداري		از	
شن		و	ايجاد	مانع		براي		
مقابله		با	امواج		،	به		خطر	
افتاده		است	.	اقدامات		غلط		
باعث		افزايش		فرسايش		
شده		كه		مخرب	تر	شدن		
بالهاي		طبيعي		را	در	پي		

داشته		است	.	پس		از	آنكه		
طوفان		لوييس		،جزيرۀ		آنگيال	
را	در	سال		1995	درنورديد،	

بخش		بزرگي		از	ساحل		خليج		
ميد	در	شمال		اين		جزيره		

ناپديد	شد.	اما	مردم		محلي		
مي	توانند	با	كاستن		از	روند	

فرسايش		از	شدت		خسارت	ها	
بكاهند.	گاه		فقط		الزم		

است		كه		خانه	ها،	هتل	ها	و	
مكان	هاي		تجاري		را	با	رعايت		

فاصلة		مناسب		از	ساحل		
بسازند.

یونسکو	طي		سال		2001	،	
با	همكاري		كارشناسان		محلي			

تعداد	نه		جزيرۀ		كاراييب		،	به			
انتشار	مجموعه	اي		از	دفترچه	
های			راهنما	حاوي		»بهترين		
شيوه	هاي		مقابله		با	فرسايش		
ساحل	«	اقدام		كرد	.		اولين		
دفترچه	از	اين		مجموعه		را	
ادارۀ		طبيعت		آنگيال	منتشر	

كرد.		ساير	دفترچه	ها	نيز	سال	
2002	در	مورد	جزاير	گرنادا،	
سنت		كيتس	،	نويس	،	آنتيگوآ	
باربودا،	دومينيكا،	مونسرات	،	

سنت		وينسنت	،	و	جزاير	توركز	
اند	كايكوس		منتشر	شد.

سواحل كاراییب در مخاطره

	مشكالت		متعدد	مربوط		
به		آب		همچون		سيل	،	

خشكسالي		و	بيماريهاي		
ناشي		از	نبود	تأسيسات		
بهداشتي	،	در	شهرهاي		
آسياي		ميانه		،		زندگی	

مردم	را	به		خطر	مي	اندازد.	
یونسکو	و	جمهوري		

اسالمي		ايران		براي		اصالح		
اين		وضعيت		تفاهم	نامه	اي		را	
براي		ايجاد	نخستين		مركز	
منطقه	اي		ادارۀ		آب		شهري		

)كه		مقر	آن		در	تهران		تعيين	
شد(	امضا	كردند.

	اين		مركز	منطقه	اي		در	ابتدا	
به		آموزش		كارشناسان		افغاني		

براي		مرمت		و	راه	اندازي		
باقيماندۀ		تأسيسات		بهداشتي		

كابل		و	شهرهاي		بزرگ		
ديگر	افغانستان		مي	پردازد.	
اين		مركز	همچنين		براي		
تبادل		اطالعات		علمي	،	

طرح	هاي		كمك		بين	المللي		
و	هرگونه		برنامة		مفيد	ديگر	
در	مورد	بهسازي		ادارۀ		آب		
شهرها،	نقش		كانوني		را	
ايفا	مي	كند.	كارشناسان		
آب		اين	منطقه		خصوصًا	
به		توسعة		»	بهداشت		

بوم	شناختي	«	عالقه	مند	
هستند	تا	بدين	طريق		با	

روزآمد	ساختن		فناوريهاي		
سنتي		از	مقدار	آب		تصفيه		

شده	اي		كه		به		شيوۀ		معمول		
در	كشورهاي		صنعتي		براي		

دور	راندن		فاضالب	ها	
استفاده		مي	شود	)و	بسيار	

گران		تمام		مي	شود(	بكاهند.

 نیاز افغان ها به آب سالم

	لوك		مونتنيه	،	زيست	شناس		
فرانسوي		و	يكي		از	كاشفان		
اچ		آي		وي	،	براي		ايجاد	يك		
مركز	تحقيق		و	پيشگيري		

از	ايدز	در	كامرون		ـ	كه		12	
درصد	از	مردم		آن		ناقل		اين		
بيماري		هستند	ـ		با	يونسكو	
همكاري		مي	كند.	اين	مركز	

در	بيمارستان		يائونده		
)پايتخت	(	و	بيمارستان		دوآال	

به		فعاليت		مي	پردازد.
كاركنان		اين		مركز	،	به	
انجام		تحقيقات		باليني		و	

آموزش		روش	هاي		مقابله		با	
ايدز	به		آموزگاران		خواهند	
پرداخت	.	آنان		همچنين		
عهده	دار	درمان		و	ارائة		

مشورت		به		مبتاليان		به		ايدز	

خواهند	بود.	ايجاد	اين		مركز	
بخشي		از	فعاليت	هاي		بنياد	
جهاني		تحقيق		و	پيشگيري		
از	ايدز	است		كه		یونسکو	
و	پروفسور	مونتنيه		آن		را	در	
سال		1993	تأسيس		كردند.	
يكي		از	اهداف		اصلي		اين		

بنياد	،كاستن		از	فاصلة		ميان		
كشورهاي		ثروتمند	و	فقير	در	
زمينة		تحقيقات		و	شيوه	هاي		

درماني		است	.
بنياد	ياد	شده		كه		از	همكاري		
مؤسسات		مختلفي		متعلق		به		
سازمان		ملل		برخوردار	است	،	
قباًل	مركز	تحقيقاتي		مشابهي		

را	در	كشور	ساحل		عاج		
راه	اندازي		كرد		.	

پیشگیری از ایدز در كامرون

	سه		كشور	لبنان	،	افريقاي		
جنوبي		و	جمهوري	دموكراتيك		

كنگو	موضوع	نخستين		تحقيقات		
مؤسسه	اي		به		نام		مركزبين	المللي	

	علوم		بيبلوس		كه		مقرش		در	
لبنان		است	،	واقع		شده	اند.

اين		مركز	كه		روز	اول		ماه		مارس		
2002	گشايش		يافت	،	به		بررسي		
فرهنگ	هاي		مختلف		و	ارتباط		
آنها	با	دموكراسي		مي	پردازد.	

تئودور	هانف	،	رئيس		آلماني		مركز	
مي	گويد	:	»	بايد	بدانيم		كه	تصور	
مردم		راجع		به		فرهنگ		خودشان		

چيست		و	چگونه		حكومتي		را	

مي	پسندند،	زيرا	سياستمداران	
واقعًا	بيانگر	آرمان	هاي		راستين		

مردم	شان		نيستند«	.	طرح		
ايجاد	اين		مركز	به		سال		1973	
برمي	گردد	و	بودجة		400000	

دالري		آن		را	یونسکو	و	دولت		
لبنان		به	طور	مساوي		تأمين		
مي	كنند.	تأسيس			اين	مركز	

به		علت		جنگ		لبنان		)1990	ـ	
1975(	به		تعويق		افتاده		بود.

	

احیای موزة كابل

روند	احياي		موزۀ		
كابل		روز	اول		مارس		
با	امضاي		يادداشت	

تفاهمي		بين		یونسکو	
و	دولت		افغانستان		آغاز	
شد.	جيم		ويليامز،	عضو	

یونسکو	در	كابل		
مي	گويد:	»موزه		در	

حال		حاضر	نه		پنجره		
دارد	و	نه		سقف		و	

بيشتر	اشياي		باقيمانده		
روي		كف		ساختمان		
و	در	زيرزمين		تلنبار	

شده		است	«.	عمرخان		
مسعودي		،	متصدي		
موزه		مي	گويد	:	»30	
درصد	از	اشياي		موزه		
باقي		مانده		است		.	چند	
جعبه		حاوي		سرهاي		
مجسمه	هاي		بودا	و	

مجسمه	هاي		كوچك		
نيز	در	وزارت		فرهنگ		
و	اطالعات		نگهداري		
مي	شود«.	اين		اشيا	به		

همت		كاركنان		موزه			كه		
توانسته		بودند	آنها	را	از	

چشم		مأموران		طالبان		
پنهان		كنند	،	باقی	

مانده	است	.	مأموران		
حكومت		طالبان		بين		

ماه	هاي		فوريه		تا	ژوئن		
2001	به		تخريب		

اشيايي		پرداختند	كه		
نمايانگر	موجودات		زنده		
بودند.	موزۀ		كابل		پيش		
از	اين		فاجعه	،	داراي		
حدود	100000	شي	ء	

تاريخي		بود	.

زندگی و مرگ زبان ها

	شمار	چشمگيري		از	
زبان	ها	طي		سه		قرن		

گذشته		خصوصًا	در	امريكا	
و	استراليا	منقرض		شدند.	
امروزه		دست	كم		سه		هزار	
زبان		ديگر	كه		نيمي		از	
كل		زبان	هاي		دنياست		،	
در	خطر	نابودي		هستند.	

یونسکو	با	انتشار	دومين		
چاپ			اطلس		زبان	هاي		
رو	به		انقراض		جهان			به		
مناسبت		روز	جهاني		زبان		
مادري			،	بحثي		جهاني		
را	در	اين		باره		دامن		زده		

است	.	در	بسياري		از	
كشورها،	مطبوعات		نسبت		
به		مرگ		زبان	هاي		محلی،		

زير	فشار	زبان	هايي		

همچون		انگليسی	،	
فرانسوی		،	چيني		و	

يا	روسي		واكنش	هاي		
پراحساسی		را	نشان		

دادند.	اما	تجربه		نشان		
داده	است	كه		مرگ		
زبان	ها	،	پديده	اي		

گريزناپذير	نيست	.	تنوع		
زباني		را	مي	توان		با	

اتخاذ	سياستي		مصمم		

و	نيز	ترويج		چندزباني		
كه		یونسکو	به		شدت		
از	آن		حمايت		مي	كند،	

حفظ		كرد.
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آینده چگونه خواهد بود
ده گرایش درازمدت که آیندة جامعة بشری 

را در قرن بيست و یكم شكل می دهند.

 پيچيدگي  و ابهام  ، شاهواژه هاي  عصر ما 
هستند. در دوران  جهاني سازي  و تسریع  
و تكثير انواع  مبادالت ، اگر نگویيم  آینده 

تاریك است،  دست کم  مبهم  مي نماید. 
انسان ها که  در چنبرة  زمان  حال  و 

اضطرارهاي  آني  گرفتار هستند، به  قدر 
کفایت  ، براي  پي ریزي  دقيق  اقدامات  خود و 

یا پيش بيني  پيامدهاي  آنها تأمل  نمي کنند. 
ما بر خودروي  ماجراي  آینده  سوار شده ایم  

و بدون  ترمز و بدون  داشتن  دید ، به  
پيش  مي تازیم ؛ اما خودروي  سریع  ، به  

نورافكن هاي  قوي  نياز دارد. اکنون  دیگر 
موضوع  تعدیل  و تطبيق  در ميان  نيست ، 
زیرا وقت  کافي  براي  این  کار در اختيار 

نداریم . ما اینك  باید از زمانه  سبقت  
بگيریم  ؛ زیرا وظيفه  داریم  که  آینده نگرانه  

به  جهان  نگاه  کنيم : فردا، فرزندان  ما یا 
حاصل  آینده نگري  ما را درو خواهند کرد ، یا 

حاصل  اقدامات  کورکورانة  مان  را.
ژروم بيند

	اين		مقاله		روايتي		روزآمد	و	كوتاه		شده		
از	رساله	اي		به		نام		»قرن		بيست		و	يكم	:	

شناسايي		چند	گرايش		اصلي	«	است		كه		ژروم		
بيند	،	رئيس		»بخش		آينده	،	فلسفه		و	علوم		
انساني	«	یونسکو	در	حضور	»گروه		ويژۀ		
شوراي		اجرايي	«	در	خصوص		یونسکو	در	

قرن		بيست	ويكم		ارائه		كرد.
	)براي		مطالعه		مقالة		كامل		رجوع		كنيد	به		

	EX	/39	سند	،	ويژه		گروه		مقدماتي		گزارش
.)159
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 پيشرفت  سریع 
 انقالب  سوم  صنعتي    

 آیا فقر و محروميت 
 رو به  فزوني  است ؟   

 تهدیدهاي  تازه  عليه  صلح ،
 امنيت  و حقوق  بشر   

 تغييرات  جمعيتي    

 محيط زیست  جهاني  در معرض
 مخاطره    

 ظهور جامعة  اطالعاتی    

 تعميق  دموکراسي ؟   

 به  سوي  برابري  زن  و مرد؟   

 دیدارهاي  جدید
 بين  فرهنگي    

 چالش هاي  اخالقي  علم  و
 فنّاوري    

پورتو	آلگره	،
4	فوريه	2002

به	سوی	آگاهی	جهانی

پیشرفت سریع سومین 
انقالب صنعتی 1
	»سومين		انقالب		صنعتي	«	در	حال	

دگرگون	كردن		جوامع		ما	از	ريشه		است.		
نشانه	هاي		اين		تحول		عبارت		اند		از:	

گسترش		انقالب		در	فّناوري		اطالعات		،	
توسعة		سريع		ارتباطات		و	علوم		و	فنون		
اطالعات		،		پيشرفت		در	زيست	شناسي		

و	ژنتيك		و	كاربردهاي		آنها.	ابعاد		تازه	ای	
از	همگرايي		بين		اين		رشته	هاي		جديد	

تحقيق		و	فعاليت		با	رشته	هاي		سنتي		،	رو	
به		پيدايش		است	.	ما	اكنون		فقط		مي	توانيم		
بخش		كوچكی		از	نتايج		رشد	اين		مجموعة		

جديد	علمي		و	فّني		را	مشاهده		كنيم		.	
سومين		انقالب		صنعتي		كه		بر	شالودۀ		
انقالب		سيبرنتيك		و	نظام	هاي		رمزي		
ــ	رمزهاي		رايانه	اي		امروز	و	رمزهاي		

ژنتيكي		فردا	ــ	مبتني		است		،	جامعة		توليد	
ماّدي		كنوني		را	مطيع		نيرويي		جديد	و	

غيرماّدي		خواهد	كرد	كه		چيزي		نيست		جز	
نيروي		عالئم		در	جامعه	اي		»برنامه	ريزي		
شده	«	همچون		يك		رايانه	.	پيدايش		چنين		

جامعه	اي		را	گسترش		سريع		شبكه	هاي		
جهاني		ــ	اعم		از	عمومي		و	خصوصي		ــ	
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شتاب		مي	بخشد.	اين		شبكه	ها		ابزارهاي		
اصلي		جهاني	سازي	اند	و	به		تندتر	شدن		
روند	آن		كمك		مي	كنند.	اثرات		چنين		

انقالبي		ـ	كه		جوامع		را	در	انقياد	منطقي			
درمي	آورد،	هم	اكنون		در	تار	و	پود	جوامع		
انساني		قابل		مشاهده		است	.	تأثيرات		اين		

گرايش	،	به		گسستگي		بر	ساختارهاي		
سنتي		چون		مدارس	،	دولت		ـ	ملّت	،	

اشتغال	،	خانواده	،	فرهنگ		و	شهرها	چگونه		
خواهد	بود؟

مهم	تر	از	همه	،	آهنگ		ــ	هم	زماني		و	
هم	مكاني		ــ	اين		انقالب		صنعتي		كه		بر	
فعاليت	هاي		سرمايه	بَر	با	سرمايه	گذاري		
عمده		در	بخش		آموزش		مبتني		است		،	
چگونه		خواهد	بود.	چگونه		بايد	به		اين		
اطمينان		رسيد	كه		جهاني	سازي		عامل	
نيرومندی	براي		آزادي		و	همبستگي		

بين	المللي		خواهد	شد	و	نه		زمينه	ساز	طرد	
ديگران		و	رفتارهاي		خودخواهانه	؟

نيروي		مثبتي		كه		در	جهاني	سازي		نهفته		
است		مشتمل		بر	:	بهسازي		امكانات		

ارتباطي	،	اطالعات		و	تبادل		اين		اطالعات		
است	.	فّناوريهاي		جديد	اطالعات		و	

ارتباطات		،	امكانات		تازه	اي		را	در	زمينة		

آموزش		از	راه		دور	ايجاد	كرده	اند	و	
بدين	ترتيب		احتمال		پيدايش		جامعة		شبكه	ها	
را	نويد	مي	دهند	كه		جامعه	اي		نامتمركز	با	
دموكراسي		بيشتر	و	سلسله		مراتب		كمتر	
خواهد	بود.	جهاني	سازي		،	هم		مي	تواند	
باعث		فروپاشي		جوامع		شود	و	هم		به		

گسترش		نوعي		آگاهي		جهاني		مدد	رساند.	
شايد	بايد	جنبش		اعتراضي		را	كه		به		ناحق		
ضد	جهاني	سازي		ناميده	اند	،	در	راستاي		
همين		آگاهي		تعبير	كنيم		.	ادگار	مورين	،		

اين		جنبش		را	روندي		ثانوي		از	جهاني	سازي		
مي	داند	:	جهاني	سازي		آگاهي		در	مقابل		

جهاني	سازي		اقتصاد	و	فنون	.
	

"جامعة	شبكه	ای" كه	در	
حال	ظهور	است	،	جامعه	ای		
نامتمركز	با	دموكراسی	بيشتر	
و	سلسله	مراتب	كمتر	است	.

آیندة 
ساختارهای 

سنتی همچون 
مدرسه ،دولت ، 
ملّت، اشتغال ، 

خانواده ، فرهنگ 
و شهر چگونه 

خواهد بود؟

آیا فقر و محرومیت رو به 
فزونی است؟ 2

افزايش	فقر،	تنها	بُعد	
اقتصادی	ندارد	،	بلكه	
در	زمينه	های	آموزش،	

فّناوری	،	فرهنگ،	
محيط	زيست	و	

بهداشت	نيز	محسوس	
و	قابل	اندازه	گيری	

است	.

	طي		دهه	هاي		گذشته،		پيشرفت	هاي		چشمگيری	
رخ		داده		است		.	براساس		گزارش		»برنامة		توسعة		
سازمان		ملل	«		)UNDP(		ميزان		كاهش		فقر	
طي		50	سال		اخير	بيش		از	پنج		قرن		گذشته		بوده		
است		،	اما	امروزه		بيش		از	سه		ميليارد	نفر	ــ	يعني		

بيش		از	نيمي		از	مردم		جهان		ـ	با	درآمد	روزانه		
كمتر	از	دو	دالر	در	فقر	دست		و	پا	مي	زنند	؛	1/5	
ميليارد	نفر	به		آب		آشاميدني		دسترسي		ندارند	و	
بيش		از	دو	ميليارد	نفر	از	ابتدايي	ترين		امكانات		

بهداشتي		محروم	اند.	هفتاد	درصد	از	فقيران		زنان		
هستند	و	دو	سوم		از	اين		فقيران		كمتر	از	15	سال		

سن		دارند.
طبق		گزارش		بانك		جهاني	،	پيش	بيني	هاي		كنوني		
نشانگر	آن		است		كه		شمار	انسان	هايي		كه		در	فقر	

مطلق		زندگي		مي	كنند،	همچنان		افزايش		خواهد	
يافت	.	در	سال		2015	تعداد	انسان	هايي		كه		در	

فقر	مطلق		)يعني		با	درآمدي		معادل		يك		دالر	در	
روز(	به	سر	مي	برند،	احتمااًل	به		1/9	ميليارد	نفر	
خواهد	رسيد.	در	صورتي		كه		تعداد	اين		فقيران		

در	آغاز	هزارۀ		جديد	1/5	ميليارد	نفر	اعالم		شد	و	
در	سال		1987،	1/2	ميليارد	نفر	بوده		است		.	25	
سال		ديگر	،	دست	كم		85	درصد	از	كل		جمعيت		
جهان		احتمااًل	در	اقتصادهاي		رو	به		توسعه		يا	در	
حال		گذار	به	سر	مي	برند	كه		ــ	در	صورت		عدم		
وقوع		امواج		بزرگ		مهاجرت		از	جنوب		به		شمال		

ــ	بايد	بخش		عمدۀ		رشد	جمعيت		را	تحمل		
كنند.	وانگهي	،	انحصار	ثروت	ها	در	دستان		گروه		

كوچكی		ادامه		خواهد	يافت		و	احتمااًل	حتي		تشديد	
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خواهد	شد	كه		اين		امر	خود	وضعيت		را	
بدتر	خواهد	كرد	.	نكتة		مهم		آن		است		

كه		افزايش		فقر	تنها	بُعد	اقتصادي		ندارد	
بلكه		در	زمينه	هاي		آموزش	،	فناّوري	،	
فرهنگ	،	محيط	زيست		و	بهداشت		نيز	
محسوس		و	قابل		اندازه	گيري		است	.

حدود	800	ميليون		نفر	در	كشورهاي		
رو	به		توسعه		از	سوءتغذية		مزمن		رنج		

مي	برند.	ميزان		كنوني		كاهش		در	تعداد	
اين		انسان	ها	)ساالنه		هشت		ميليون		نفر	
به	طور	متوسط	(	براي		اجراي		تعهد	186	
كشور	در	اجالس		جهاني		تغذيه		)نوامبر	
1996(	كافي		نيست		.	آنها	تعهد	كردند	
كه		شمار	انسان	هاي		مبتال	به		سوءتغذيه		
را	تا	سال		2015	به		نصف		كاهش		دهند.	
نيل		به		اين		هدف		فقط		در	صورتي		ممكن		

است		كه		شمار	اين		افراد	ساالنه		20	
ميليون		نفر	كاهش		يابد.

 در سال 2015 
تعداد انسان هایی 
كه در فقر مطلق 
به سر می برند، 
احتماالً به 1/9 

میلیارد نفر خواهد 
رسید.

5/1	ميليارد	انسان	به	آب	
آشاميدنی	دسترسی	ندارند.

تهدید های تازه علیه 
صلح، امنیت و حقوق بشر 3

	به		نظر	مي	رسد	كه		وقايع		11	سپتامبر	
و	پيامدهايش		،	الگوي	جديدی	از	امنيت		
بين	المللي	،	جنگ		و	صلح			را	مطرح		كرده		

است		.
پس		از	پايان		جنگ		سرد	ظاهراً	زمينة		
صلح		بيشتر	فراهم		شده	،	اما	گويا	خطر	
وقوع		جنگ		نيز	افزايش		يافته		است	.	
تعدادي		از	كشورها	همچنان		مبالغ		

هنگفتی	را	صرف		امور	دفاعي		مي	كنند،	
مبالغي		كه		هنگام		روبه	رو	شدن		اين		
كشورها	با	خطرات		بزرگ		غيرنظامي		
جايشان		خالي		است	.	به		عالوه	،	تعداد	
جنگ	هاي		داخلی		و	مخاصمات		بين		

قومي		يا	بين		گروهي		كه		در	اين		سال	هاي		
آغازين		قرن		بيست	ويكم		رايج	ترين		گونة		
مخاصمه		است	،	افزايش		يافته		است	.	اين		
گونه		مخاصمات		غالبًا	در	پي		فروپاشي		

حكومت		مركزي		و	ضعف		نهادهاي		ملّي		
رخ		مي	نمايد.	در	چنين		شرايطي	،	آيا	بيم		

آن		نمي	رود	كه		در	دهه	هاي		آتي		شاهد	
توسعة		پديدۀ		»حكومت	هاي		ورشكسته	«	
و	افزايش		مخاصماتي		باشيم		كه		بدون		
هيچ	گونه		توجه		به		هنجارهاي		حقوقي		
بين	المللي		روي		مي	دهند	و	نتيجتًا	راه		
را	به		روي		هرگونه		اقدام		ميانجي	گرانة		
نهادهاي		بين	المللي		مسدود	مي	كنند؟

عدم		بردباري	،	بيگانه	ستيزي	،	نژادپرستي		
و	تبعيض		،	دوباره		رواج		يافته	اند	و	

گاه		حتي		به		صورت	هايي		خشونت	بار	
و	وحشيانه		مشاهده		مي	شوند.	كساني		
كه		به		اين		اعمال		دست		مي	زنند	غالبًا	
كارهايشان		را	با	بهانه	هاي		،	مليتي	،	

فرهنگي		و	زباني		توجيه		مي	كنند.	آيا	
همچنان		شاهد		نقض		گستردۀ		حقوق		

بشر،	رشد	اقتصادهاي		جنگي		غيرقانوني		
و	افزايش		خشونت		در	مدرسه		و	اجتماع		
خواهيم		بود؟	آيا	دولت	ها	و	نهادهاي		
بين	المللي		در	دهه	هاي		آتي		بيشتر	

وقتشان		را	صرف		اداره		كردن		اختالف	ها	
خواهند	كرد	تا	تقويت		همبستگي	هاي		

اجتماعي	؟
خاتمه		يافتن		جنگ		سرد	اين		اميد	

بزرگ		را	آفريده		بود	كه		بودجه	هاي		
نظامي		به		نحو		محسوسی		كاهش	يابد	و	
سرمايه	گذاري	ها	متوجة		توسعة		انساني	،	

به	ويژه		بخش		آموزش		شود	،	اما	متأسفانه		
هنوز	بايد	در	انتظار	آنچه		كه	به		»سود	
صلح	«	مشهور	شده		است	،	بمانيم	.	پس		
از	اميد	به		»مسابقة		خلع		سالح	«	كه		بعد	
از	فروپاشي		ديوار	برلين		در	سال		1989	
جوانه		زد	،	حاال	شاهد	افزايش		مجدد	

بازگشت	آوارگان	آلبانيايی	به	
كوزوو،	1999
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هزينه	هاي		نظامي		و	رونق		دوبارۀ		
بازار	تسليحات		هستيم	.	تهديدهاي		
فراراه		صلح		و	امنيت		،	ديگر	فقط		
شامل		تهديدهاي		نظامي		نيست	.	

در	دهه	هاي		گذشته	،	آگاهي		ملّي		و	
بين	المللي		نسبت		به		جوانب		مختلف		
صلح		و	امنيت		افزايش		يافته		است	.	
آيا	وابستگي		متقابل		و	روزافزون		

بين		پديده	هاي		سياسي	،	اقتصادي	،	
مالي	،	اجتماعي		و	زيست	محيطي	،	

شوراي		امنيت		سازمان		ملل		را	ناچار	
نخواهد	كرد	كه		عالوه		بر		انجام	

فعاليت	هاي		كنوني		،	رسيدگي		منظم		

به		ساير	تهديد	ها	عليه		امنيت		بشر،	
همچون		تخريب		محيط	زيست		و	

شرايط		حيات	،	مشكالت		جمعيتي	،	
رقابت	هاي	فرهنگي		و	قومي		و	انواع		
نقض		حقوق		بشر	را	در	برنامة		كاري		

خود	قرار	دهد؟

تهدیدهای فراراه 
صلح و امنیت ، دیگر 
فقط شامل تهدید ـ 
های نظامی نیست.

پيشگيری	از	رواج	اسطورۀ	
خطرناك	-	و	وسيعًا	انكار	
تغییرات جمعیتیشدۀ	-	"برخورد	تمدن	ها. 4

	براساس		پيش	بيني	هاي		سازمان		ملل	،	
جمعيت		جهان		در	سال		2028	،	به		

هشت		ميليارد	و	در	سال		2054	به		نُه		
ميليارد	نفر	مي	رسد	و	سپس		در	همان		

حدود	تثبيت		خواهد	شد.	بنابراين	،	
جهان		با	هيچ		انفجار	جمعيتي		روبه	رو	

نخواهد	شد،	بلكه		شاهد	افزايشي		
شديد	و	سپس		تثبيت		جمعيت		خواهد	
بود.	حتي		برخي			از	جمعيت	شناسان		بر	
اين		باور	هستند	كه		ممكن		است		جهان		
طي		دهه	هاي		آتي		با	كاهش		ناگهاني		
جمعيت		روبه	رو	شود	؛	زيرا	سازمان		

ملل		در	برآوردهاي		حّد	پايين		جمعيتي		
احتمال		داده		است		كه		جمعيت		جهاني		
در	سال		2050	به		سقف		7/3	ميليارد	
برسد	و	سپس		رو	به		كاهش		بگذارد.	
از	آنجا	كه		روند	تغيير	رشد	جمعيت		

جهاني		سرعت		گرفته		است		،	محتمل		

است		كه		ميزان		جمعيت		جهان		در	ميانة		
قرن		بيست	ويكم		از	مرز	هشت		ميليارد	

نفر	تجاوز	نكند.
وانگهي	،	جمعيت		جهاني		رو	به		پير	شدن		

مي	رود.	بر	اساس		برآورد	حّد	متوسط		
سازمان	ملل	،	ميزان		جمعيت		زير	15	

سال		جهان		از	31	درصد	در	سال		1995	
به		19	درصد	در	سال		2050	خواهد	

رسيد.	طي		همين		دوره		،	جمعيت		باالي		
60	سال		نيز	از	10	درصد	به		22	درصد	
افزايش		خواهد	يافت	.	از	سوي		ديگر،	

پراكندگي		جمعيت		هم		دستخوش		تغيير	
است	.	جمعيت		اروپا	و	ژاپن		در	صورت		

عدم		پذيرش		گروه	هاي		انبوهي		از	
مهاجران	،	ظرف		50	سال		آينده		كاهش		
مي	يابد.	به		موجب		برخي	از		تحليل	ها،	
مهاجرت		،	يگانه		راه	حل		براي		جبران		

فاصلة		عظيم		بين		جمعيت		فعال		و	
غيرفعال		در	كشورهاي		صنعتي		است	.
عوامل		مرگ		و	مير	نيز	تغيير	كرده		

است		.	سازمان		بهداشت		جهاني		نسبت		
به		قريب	الوقوع		بودن		بحران		جهاني		
ناشي		از	بيماري	هاي		عفوني		هشدار	

داده		است	.	به	رغم		پيشرفت	هاي		
مهم		بهداشتي		)مانند	ريشه	كني		آبله		
و	نزديك		بودن			به	غلبة		كامل		بر	

بيماري	هايي		چون		فلج		اطفال	(،	هنوز	
دوسوم		از	مرگ		و	مير	جهاني		مربوط		
به		بيماري	هاي		عفوني		است		كه		از	

انواع		باكتري		و	ويروس		ناشي		مي	شوند.	
برخي		از	اين		باكتري	ها	و	ويروس	ها	
تازه		پديدار	شده	اند،	برخي	ديگر		مدام		

"خانًه		جديدی" در	ليما	)پرو(	بنا	
می	شود.	هر	روزه	،	هزاران	هزار	
روستايی	كه	نور	و	رنگ	شهرها	
چشمانشان	را	خيره	ساخت	است	،	
روستاهای	محرومشان	را	ترك	
می	گويند	تا	در	آنجا	با	بينوايی	
و	در	"تنهايی	ميان	جمع" كه	
مختص	شهرهای	بزرگ	است	،	

روزگار	را	بگذرانند.
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در	حال		جهش	اند،	برخي		نيز	در	مقابل		
داروها	مقاوم		شده	اند	و	سرعت		پيشرفت		
آنها	در	سطح		جهان		بسيار	نگران	كننده	
است	.	هنوز	يك		بيماري		ريشه	كن		نشده		
است			؛	كه		بيماري		ديگري		پيدا	مي	شود.	
در	سال		1980،	سازمان		بهداشت		جهاني		
خبر	ريشه	كني		آبله		را	اعالم		كرد	؛	سال		

بعد	،	بيماري		ايدز	براي		نخستين	بار	
شناسايي		شد	.	در	اين		حين	،	بيماري	هاي		

مهمي		چون		سل		دوباره		شيوع		يافتند،	
عوامل		عفوني		جديدي		چون		پريون		

)ويروس		جنون		گاوي	(	شناسايي		شدند	
برخي			از	بيماري	هاي		قديمي		در	مقابل		
آنتي	بيوتيك	ها	مقاوم		شدند	و	از	كشف		

واكسن	هاي		تازه		خبري		نيست		.	در	
بوتسوانا	كه		مهلك	ترين		ضربة		ايدز	را	
در	جهان		دريافت		كرده	است		،	يك		
چهارم		از	بزرگساالن		به		اين		ويروس		
آلوده		شده	اند.	اميد	به		زندگي		در	اين		

كشور،	طي		دهة		گذشته		از	61	سال		به		
47	سال		كاهش		يافته		است	،	درصورتي		
كه		بدون		شيوع		ايدز	بايستي		تاكنون		به		
67	سال		افزايش		پيدا	كرده		باشد.	اميد	
به		زندگي		در	فدراسيون		روسيه		و	برخي		

از	جمهوري	هاي		ديگر	شوروي		سابق		نيز	
كاهش		يافته		است		.

مسائل		جمعيت		و	توسعه		،	با	آموزش		
دختران		جوان		ارتباط		دارد.	بررسي	هاي		
متعدد	،	به		وضوح		تأثير	آموزش		زنان		را	

بر	توسعة		اجتماعي		و	بهداشت		و	خصوصًا	
بر	مرگ		و	مير	نوزادان		و	ميزان		مواليد		

نشان		داده		است		.	آيا	آموزش		همگاني		،	
بهترين		شيوۀ		پيشگيري		از	مواليد	نيست	؟

رشد	جمعيت		جهاني		با	روند	فزايندۀ		

شهرنشيني		كه		تحوالت		اقتصادي		و	
اجتماعي		آن		را	تسريع		مي	كند	،	همراه		

است	.	با	افزايش		وسعت		شهرها	،	پديده	ها	
و	چالش	هاي		جديدي		چهره		مي	نمايند	

كه		برخي		از	آنها	عبارت		اند	از:	فقر	
و	طردسازي		شهري	،	تجزية		شهري	،	

مشكالت		زيست	محيطي	،	نحوۀ		دسترسي		
به		منابع		طبيعي		و	فرهنگي	،	حق		مسكن	،	
مسائل		تازۀ		تابعيت		شهري		،	و	كوچك		

شدن		فضاي		عمومي	.	طبق		برآوردها،	اگر	
گرايش		كنوني		شهرنشيني		به		همين		شيوه		

باقي		بماند	،	ظرف		40	سال		آينده		بايد	
معادل		1000	شهر	سه		ميليون		نفري		بنا	
شود	كه		حدوداً	با	ميزان		كنوني		شهرهاي		

جهان		برابر	است	!
روند	شهرنشيني		در	فقيرترين		مناطق		ــ	
كه		توسعه		نيافته	اند	ــ	و	نيز	در	مناطقي		

كه		رشد	اقتصادي		باالترين		ميزان		را	
دارد،	از	همه		جا	سريع	تر	است		.	اين		گونه		

روند	شهرنشيني		غالبًا	زمينه	ساز	بروز	
مشكالت	بزرگ	در	اموری	همچون:		

تأمين		آب		آشاميدني		،		انرژي		،	
امنيت		غذايي	،	امنيت		شهري		و	نيز	

حاشيه	نشيني		و	طردسازي		مي	گردد	؛	
نتيجتًا،	بسياري		از	كشورها	شاهد	رشد	
پديده	اي		به		نام		»گروه	هاي		دربسته	«	

هستند،	گروه	هايي		كه		پشت		ديوارها	يا	
در	آن		سوي		نرده	ها	زندگي		مي	كنند،	
و	يا	آنكه		با	بُعد	مسافت		،	خود	را	از	

ديگران		جدا	ساخته	اند.
هر	روز،	هزاران		هزار	روستايي		كه		
نور	و	رنگ		شهرها	چشمان	آنان		را	

خيره		ساخته	است		،	روستاهاي		محروم		
خود		راترك		مي	گويند	و	به		شهرهاي		

بزرگ		مي	روند	تا	در	آنجا	به		بينوايي		و	
در	»تنهايي		ميان		جمع	«	كه		مختص		

شهرهاي		بزرگ		است	،	روزگار	بگذرانند.	
آنها	در	شهر	غالبًا	از	ابتدايي	ترين		
خدمات		مانند	:	مدرسه		،	امكانات		

بهداشتي		و	غيره		محروم	اند.	

ظرف 40 
سال آینده 
باید معادل 

1000 شهر 
سه میلیون 
نفری بنا 

شود.

جهان	با	انفجار	
جمعيت	رو	به	رو	

نخواهد	شد.

روند	شهرنشينی	
در	فقيرترين	

مناطق	از	همه	جا	
سريع	تر	است.
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اين	بينوايی	و	محروميت		،	زمينة		
بسيار	مساعدی	براي		افراط	گرايي		
و	خشونت	ورزي		است		.	در	چنين		

شرايطي	،	چگونه		بايد	در	جهت		انساني		
شدن		شهرها	كوشيد؟	چگونه		بايد	راه		
و	رسم		شهري		و	مدرنيت		را	بازسازي		
كرد؟	چگونه		بايد	طردشدگان		را	به		

دامان		اجتماع		بازگرداند؟



محیط زیست جهانی 
در معرض مخاطره 5

	امروزه		پي		برده	ايم		كه		اگر	تدابير	گسترده		ـ	
ای	را	در	پيش		نگيريم	،	تأثير	فعاليت		انساني		
بر	محيط	زيست		جهاني	،			بقاي		زيست	كره		و	
نسل	هاي		آينده		را	در	مخاطره		خواهد	افكند.
	به		باور	اكثر	دانشمندان		،	گرم		شدن		كرۀ		
زمين		،		ناشي		از	گازهاي		گلخانه	اي		توليد	

شده		بر	اثر	فعاليت		انساني		و	شيوه	هاي		جديد	
مصرف		،	خصوصًا	شيوه	هاي		شهري		)مراكز	
حرارتي	،	آلودگي		صنعتي	،	تحرك		خودروها	و	
غيره	(	است	.	ذوب		شدن		يخچال	هاي		طبيعي		
كه		بر	اثر	همين		گرم		شدن		صورت		مي	گيرد،	

ممكن		است		به		بروز	فاجعة		بوم	شناختي		
عظيمي		منجر	شود.	ظاهراً	گرم		شدن		كرۀ		

زمين		موجب		افزايش		انواع		و	اندازۀ		اختالالت	
طبيعي		نيز	شده		است	.	اين		اختالالت	احتمااًل	

مسبب		تغييرات		اساسي		اقليمي		در	برخي		
از	مناطق		جهان		شده	اند	و	ممكن		است		

زمينه	ساز	موارد	فزاينده	اي		از	باليای	بزرگ		
»طبيعي	«	نيز	بشوند	كه		عالئم		اولية		آنها	

هم	اكنون		قابل		مشاهده		است	.	با	اين		وصف	،	
تأخير	در	تصويب		توافق	نامة		كيوتو	نشان		

داد	كه		كنترل		انتشار	گازهاي		گلخانه	اي		كه		
خواستة		كنفرانس		ريو	در	سال		1992	است	،	
هنوز	به		نحو	مطلوب		تحقق	نيافته	است		.

آب		به		تساوي		تقسيم		نشده		است	.	اين		مادۀ		
حياتي	،		فراوان		و	»جاري	«	است	،	اما	نه		در	
همه	جا	و	نه	براي		همه		كس		.	حدود	يك		

چهارم		از	كل		انسان	ها	ــ	1/4	ميليارد	
نفر	ــ	به		آب		سالم		و	آشاميدني		
دسترسي		ندارند	و	بيش		از	نيمي		
از	مردم		جهان		از	تأسيسات		كافي		

سالم	سازي		آب		محروم	اند.	مقابله		با	
اين		چالش		در	بدو	امر	،	مستلزم		اتخاذ	
سياست		مناسب		در	مورد	استفادۀ		بهينه		

از	منابع		آب		است		كه		عمدتًا	شامل		
پايان		بخشيدن		به		مصرف		افراطي		
آب		در	بخش		كشاورزي		مي	گردد.	

امروزه	،	حدود	دوسوم		از	آب		به		دست		
آمده	از	رودخانه	ها،	درياچه	ها،	نهرها	و	
سفره	هاي		زيرزميني		در	سراسر	جهان		
در	بخش		كشاورزي		مصرف		مي	شود.	
البته		ضروري		است		كه		الگوهاي		رفتار	

با	آب		نيز	تغيير	كند.
آسيب		وارد	شده		به		الية		اُزون	،	اين		
محافظ		حيات		در	روي		كرۀ		زمين		،	

به		ميزان		بي	سابقه	ای		رسيده		است		؛	
اما	جايي		براي		اميدواري		وجود	دارد.	
در	اين	مورد	اگر	تدابير	قراردادهاي		

بين	المللي		رعايت		شود	،	احتمال		دارد	
كه		الية		اُزون		تا	سال		2050	به		حالت		

اول	خود		بازگردد	.
صحراها	رو	به		گسترش	اند	و	امروز	با	
تأثير	مستقيم		بر	زندگي		250	ميليون		

انسان		،	زندگي		حدود	يك		ميليارد	

نفر	را	در	مناطق		خشك		110	كشور	تهديد	
مي	كنند.	اگر	گسترش		صحراها	با	سرعت		
كنوني		ادامه		يابد،	در	سال		2050	آمار	فوق		

دوبرابر	خواهد	شد.
	هيچ		جاي		طبيعت		از	ضربات		انسان		مصون		

نمانده		است	.	با	آنكه		جنگل	ها	هنوز	يك		
چهارم		از	سطح		خشكي	هاي		جهان		را	

پوشانده	اند	،	و	به	رغم		آنكه		شمار	فزاينده	اي		

از	كشورهاي		جهان		،	در	ادارۀ		بهتر	جنگل	ها	
و	لحاظ		كردن		اهميت		زيست	محيطي	آنها	

مي	كوشند،	سطح		جنگل	هاي		جهاني		ساالنه		
11/3	ميليون		هكتار	كاهش		مي	يابد.	

اقيانوس	ها	نيز	در	امان		نيستند	.	منابع		شيالت		
قاّره	اي		كه		يكي		از	عمده	ترين		منابع		غذا	و	

پروتئين		براي		ميليون	ها	انسان		هستند،	بر	اثر	
لطمات		زيست	محيطي		به		مخاطره		افتاده	اند	و	

 اكنون بخش  
بزرگی از انواع 
موجوداتی كه 

تاكنون رویت شده 
اند ، با سرعتی بین 
1000 تا 10000 
برابر بیش از روند 
انقراض در دوره 
های بزرگ زمین 
شناختی، رو به 

كمیابی و یا حتی 
انقراض هستند .

سطح	جنگل	های	
جهان	ساالنه	11/3	

ميليون	هكتار	
كاهش	می	يابد.

بايد	الگوهای	
رفتاری	تغيير	كند.
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بايد	فوراً	تدابيري		در	حمايت		از	آنها	
اتخاذ	گردد	.	به		عالوه		،	تغييرات		
جريان	هاي		اقيانوسي		كه		بر	اثر	

فعاليت		انساني		تسريع		شده		است	،	
مستقيمأ	شرايط		آب		و	هوايي		زمين		
و	بوم	سازگان	ها		را	تهديد	مي	كند.
آلودگي		شيميايي		و	آلودگي		نامرئي		
رو	به		گسترش		است	.	طي		50	سال		
گذشته	،	روش	هاي		جديدي		از	توليد	
و	مصرف	،	خصوصًا	در	كشاورزي		
صنعتي	،	اِعمال		شده		و	هزاران		
فرآوردۀ		جديد	شيميايي		پا	به		

عرصة		وجود	گذاشته	اند.	اين		مواد	
شيميايي		در	انواع		بي	شماري		از	

كاالهاي		مصرفي		و	غيرمصرفي		در	
سراسر	جهان		،	در	بسته	بندي	هاي		

مقوايي		يا	پالستيكي		،	در	آب	
	همة		اقيانوس	ها	،	در	هوا	،	خانه	ها		

مدارس		و	محل	هاي		كار	وجود	
دارند.	آنها	در	زنجيرۀ		غذايي		سفر	

مي	كنند	و	از	حصار	انواع		موجودات		
مي	گذرند.	گاه		برخي		از	حشره	كش	ها	
يا	محصوالت		خطرناك		شيميايي		كه		
استفاده		از	آنها	در	بعضي	از		كشورها	
ممنوع		شده	و	يا	شديداً	تحت		نظارت		

است		،	به		كشورهاي		فقير	صادر	
مي	شوند	و	مردم		آنها	را	به		انواع		

مسموميت	ها	دچار	مي	سازند.
بيم		آن		مي	رود	كه		تنوع		زيستي		

ظرف		دهه	هاي		آتي		به		شدت		كاهش		
يابد.	اكنون		بخش		بزرگی		از	انواع		

موجوداتي		كه		تاكنون		رؤيت		شده	اند،	
با	سرعتي		بين		1000	تا	10000	برابر	
بيش		از	روند	انقراض		موجودات		در	

دوره	هاي		بزرگ		زمين	شناختي		،	رو	به		
كميابي		و	يا	حتي		انقراض		هستند.

گسترش	صحراها	
مستقيمًا	زندگی	

250	ميليون	نفر	را	
تحت	تأثير	قرار	داده	

است	.

	امروزه	،	2/3	ميليارد	
نفر	در	مناطقي		زندگي		
مي	كنند	كه		از	حيث		

آب	،	وضعيت		حساسی		
دارند	.

	اگر	روند	كنوني		ادامه		
يابد	،	در	سال		2025،	
3/5	ميليارد	نفر	در	

وضعيت		حساس		آبي		
قرار	خواهندگرفت	.

 موجودیت  آب  از 1995 تا 2025 )به  درصد(

	موجودي		كافي		آب		)بيش		
از	1700	مترمكعب		براي		

هر	نفر	در	سال	(

	»وضعيت		حساس		
آبي	«

	)كمتر	از	1700	
مترمكعب		براي		هر	نفر	

در	سال	(

وضعيت		كم	آبي	
	)500	تا	1000	

مترمكعب		براي		هر	
نفر	در	سال	(

	وضعيت		بي	آبي	
	)كمتر	از	500	مترمكعب		

براي		هر	نفر	در	سال	(

ظهور جامعة اطالعاتی 6

	بسياري		از	كارشناسان		
معتقدند	كه		صنايع		رايانه	،	
ارتباطات		و	پخش		)راديو	

و	تلويزيون	(	به		سوي		
ادغام		با	يكديگر	پيش		

مي	روند.

جامعة		اطالعاتی		كه		با	سرعت		بسيار	
متفاوتی		در	مناطق		مختلف		جهان		در	

حال		ظهور	است	،	اميدهاي		بزرگی	را		در	
مورد	دسترسي		عموم		انسان	ها	به		دانش	،	

ارتباطات		و	فرهنگ		به		وجود	آورده		
است		.	اما	اين		جامعه		با	چالش		عمده		ای	
روبه	رو	است		و	آن		نابرابري		در	دسترسي		

به		امكاناتی	است	كه		بين		كشورهاي		
توسعه	يافته		و	رو	به		توسعه		و	نيز	در	بطن		

هر	كشور	خودنمايي		مي	كند.
بسياري		از	كارشناسان		معتقدند	كه		صنايع		

رايانه	،	ارتباطات		و	پخش		)راديو	و	تلويزيون	(	
به		سوي		ادغام		با	يكديگر	پيش		مي	روند.	

امروزه	،	اطالعات	،	صدا	و	تصوير	را	مي	توان		
با	استفاده		از	رمزهاي		رايانه	اي		مشابهي		با	

سرعت		زياد	ارسال		كرد	؛	اما	تبديل		واقعيت		

به		اعداد	و	نمادهاي		رياضي		بدون		عيب		
نيست		؛	بدين		معنا	كه		با	تضعيف		ارتباط		

وجودي		با	واقعيت	،	راه		براي		بسياري		
از	سوءاستفاده	ها	همچون		دست		بردن		
در	تصاوير	يا	ُحقه	هاي		الكترونيكي		باز	

مي	شود.	اما	مهم	تر	از	همه		آنكه		رواج		اين		
شيوۀ		انتقال		داده	ها	موجب		دامن		زدن		به		
نوعي		گرايش		به		اختالط		و	جابه	جايي		
بين		واقعيت		و	تخيل	،	بين		امر	طبيعي		
و	امر	مصنوعي		و	بين		واقعيت		و	نمود	
آنچه	كه	واقعيت		پنداشته		شده		است	،	

مي	گردد.	با	استفاده		از	اين		شيوه	،	زمينه		
براي		دست		بردن		و	تقلب		در	رمزها	،	

تصاوير	و	نمادها	مهيا	می	شود	.
با	اين		وصف		،	گسترش		فّناور	يهاي		
جديد	،	اميدهاي		بزرگی	را		به		وجود	
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آورده		است	؛	زيرا	نسل		نوين		ابزارها	مي	تواند	
موجب		تسهيل		در	توسعه		،	آموزش		و	انتقال		

دانش	،	دموكراسي		و	كثرت	گرايي		شود.	اما	روند	
تحول		جاري	،	پرسش	هاي		اساسي		را	نيز	در	
مورد	پيامدهاي		اين		صورت		از	جهاني		شدن		

برانگيخته		است		؛	بدين	ترتيب		كه		فّناور	يهاي		جديد	
اطالعات		و	ارتباطات		گذشته		،	از	نوآوري		صنعتي		

به		تبعات	اجتماعي		نيز	منجر	مي	شود	كه		بايد	
بدانها	پرداخت	.	به		طور	نمونه		،	چگونه		مي	توان		
با	اين		شيوۀ		بسيار	جديد	،	به		آن		بند	از	اساسنامة		
یونسکو	كه		خواستار	»حفظ	،	افزايش		و	اشاعة		
دانش	«	است	،	عمل	كرد	؟	برخي		از	هم	اكنون		
بدون		هيچ		تمايزي		از	»جامعة		اطالعاتی	«	و	
»جامعة		دانش	«	سخن		مي	گويند.	آيا	نبايد	به		

يكسان		پنداشتن		»اطالعات	«	و	»آگاهي	«	پايان		
داد؟	آيا	فوران		اطالعات		موجب		ممانعت		از	آگاهی	
ـ	كه		مستلزم		مهار	اطالعات		توسط		دانش		و	تفكر	
انتقادي		و	به		طور	خالصه		توسط		آموزش		است	ـ	

نمی	شود	؟
مهم	ترين		مسئله		آن		است		كه		مشاركت		در	»تمدن		

غيرماّدي	«	در	نقاط		مختلف		جهان		بسيار	
نابرابر	است	.	در	وضعيتي		كه		فّناوريهاي		
جديد	،	يكي		از	كليدهاي		قرن		بيست		

ويكم		برای	دسترسي		به		اطالعات		و	ايجاد	
شبكه	هاي		آموزش		از	راه		دور	است	،	چگونه		

بايد	»تبعيض		فّني	«	را	از	ميان		برد؟	آيا	
نظامي		كه		در	آن		فقط	پنج		درصد		از	افراد	

به		منابع		جديد	اطالعاتی		مانند	اينترنت		
دسترسي		دارند	ـ	چنانكه		پل		ِكنِدي		در	

نشست		»گفت	وگوهاي		قرن		بيست		و	يكم	«	
یونسکو	گفت		ـ	نظامي		غير	دموكراتيك		و	

ناپايدار	است	؟

		فقط		پنج		درصد	از	مردم		
جهان		به		منابع		جديد	

اطالعاتی		دسترسي		دارند.			
چگونه		بايد	تبعيض		فّني		

را	از	بين		برد؟

 آیا
 فوران  اطالعات  
موجب  ممانعت 

 از آگاهي
  نمي شود؟

	شمارش		آراي		انتخابات		
رياست	جمهوري		در	تيُمر
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		اغلب	چالش	هايی	را	كه	در	مسير		
»جهاني		شدن	«		بدان	ها	اشاره		كرديم	،		
آيا	ضرورت		فزاينده		ای	را	براي		تقويت		

دستگاه	هاي		اداره	كننده		در	سطوح		
بين	المللي		و	منطقه	اي		ايجاد	نمي	كند؟	
به		گفتة		پطروس		پطروس		غالي:			»در	

حال		حاضر	يگانه		نهاد	موجود	كه		
توانايي		حل		مشكالت		جهاني		را	دارد،	
سازمان		ملل		متحد	است		«.	در	دوراني		
كه		وابستگي	هاي		متقابل		ملت	ها،	آنها	
را	متوجة		مشترك		بودن		سرنوشت	شان		
كرده		است	،	حل		مشكالت		عرصه	هاي		
گوناگونی		همچون		:	محيط	زيست		،	
بهداشت		،	مبارزه		با	فساد	و	جنايت		

سازمان		يافته	نيازمند	اقدامي		هماهنگ		
در	سطح		جهاني		است	.	مشكالتي		از	
اين		قبيل		،	از	مرزها	فراتر	مي	روند	و	

هيچ		كشوري		به		تنهايي		قادر	به		حل		
آنها	نيست		.براي		مقابله		با	چالش	هاي		

آينده		كه		پيچيده		،	جهاني		و	به	هم		
پيوسته	اند،	هيچ		چيز	مشكل	تر	و	در	
عين		حال		ضروري	تر	از	آن		نيست		

كه		انسان	ها	زيستن		با	يكديگر	را	فرا	
گيرند.	آيا	اكنون	كه		بازار	تدريجًا	به		
سوي		جهاني		شدن		پيش		مي	رود	،	
جامعة		بشري		نيز	به		سوي		اشكال		

مترقي	تری	از	دموكراسي		بين	المللي		و	
منطقه	اي		در	حركت		است	؟

عوامل		جديدی	در	صحنة		بين	المللي		
پديدار	شده	اند	كه		روال		دموكراسي	،	

مشاركت		،	روابط		و	حتي		قواعد	
همكاري		بين	المللي		را	تغيير	داده	اند.	
قطعًا	،	نظام		كشوري		جهان		در	قرن		
بيست	ويكم		از	بين		نمي	رود،	اما	به		

نظر	مي	رسد	كه		قدرت		جامعة		مدني		
در	چارچوب		كشورها	و	در	عرصة		
بين	المللي		رو	به		فزوني		بگذارد.	
آيا	فرهنگ		دموكراسي		جديد		در	
آينده		موجب		تعميق		روابط		بينِ		
دموكراسي		مبني		بر	نمايندگي		و	
دموكراسي		مشاركتي		خواهد	شد؟	

قرن		بيست	ويكم		بايد	به		اين		پرسش		
اساسي		پاسخ		گويد:	چگونه		مي	توان		

در	رويارويی	با		اين		چالش	ها	و	
تهديدها،	به		انساني		كردن		روند	

جهاني		شدن		پرداخت	؟

49
كانون

50
كانون



به سوی برابری 
زن و مرد؟ 8

طي		دهه	هاي		آينده		بايد	
نقش		زنان		تقويت		شود	
و	اغلب	جوامع		به		سوي		
برابري		بيشتر	بين	زن		و	

مرد	حركت		كنند.

	نابرابري		زن		و	مرد	از	مشخص	ترين		
نابرابري	هاي		مربوط		به		توسعه		است		كه		
كلية		كشورها	،	حتي		پيشرفته	ترين	ها	و	
آنهايي		كه		به		دستاوردهايشان		در	همين		

عرصه		مي	بالند	،	بدان		دچار	هستند	.	
برخالف		آنچه		كه	ممكن		است		به		نظر	
آيد	،	پيشرفت		در	زمينة		برابري		زن		و	
مرد	هميشه		با	ثروت		كشورها	يا	حتي		
ــ	آنچه	كه	ابتدا	حيرت	آور	مي	نمايد	ــ	
به		سطح		»توسعة		انساني	«	آنها،	مطابق		
توصيف		»برنامة		توسعة		سازمان		ملل	«		
)UNDP(	مرتبط		نيست		.	اين		برابري		
پيش		از	هر	چيز	به		طرز	تلقي		نسبت		به	
مفهوم		توسعه		،	ارادۀ		سياسي		،	تحول		

فرهنگي		و	تعهد	كل		جامعه		بستگي		دارد.
مسلمًا	طي		دهه	هاي		گذشته		در	سطح		
جهاني		،	پيشرفت	هاي		بزرگي		به	ويژه		
در	زمينه	هايي		كه		در	حوزۀ		وظايف		

یونسکو	نيز	قرار	دارد،	صورت		گرفته		

است		.	با	توجه		به		اين		تحوالت		،	طي		دهه	هاي			
آينده	بايد	نقش		زنان		تقويت		شود	و	اغلب	جوامع		

به		سوي		برابري		بيشتر	بين		زن		و	مرد	حركت		
كنند.

مهم	ترين			اين	پيشرفت	ها	،	در	عرصة		آموزش		
صورت		گرفته		است		.	در	زمينة		بهداشت		نيز	

پيشرفت	هاي		قابل		توجهی		مشاهده		مي	شود،		
بدين	ترتيب	كه	ميزان		اميد	به		زندگي		زنان		
ظرف		بيست		سال		اخير	با	آهنگي		معادل		20	
درصد	،	بيش		از	ميزان		اميد	به		زندگي		مردان		
رشد	كرده		و	ميزان		متوسط		بارور	شدن		آنان		
يك		سوم		نسبت		به		گذشته		كمتر	شده		است	.	
همچنين		،	دست	كم		در	برخي		از		كشورها	،	
درهاي		سياست		تدريجًا	به		روي		زنان		گشوده		

مي	شود.	برخالف		بعضي		از		پيشداوريها	،	
پيشرفت	هايي		از	اين		دست		،	در	كشورهاي		

جنوب		محسوس	تر	از	كشورهاي		شمال		بوده		
است	.

با	وجود	اين	،	پيشرفت	هاي		30	سال		گذشته		
در	زمينه	هاي		آموزش	،	بهداشت		و	مشاركت	،	
به		هيچ		وجه		براي		حذف		همة		موانع		برابري		

زن		و	مرد	كافي		نبوده		است	.	در	زمينة		آموزش	،	
حدود	دوسوم		از	880	ميليون		بي	سوادان		جهان		
را	زنان		تشكيل		مي	دهند.	در	زمان		حاضر،	از	
هر	سه		زن		بالغ	،	يك		زن		خواندن		و	نوشتن		
بلد	نيست		و	اغلب	اين		گونه		زنان		در	مناطق		
روستايي		زندگي		مي	كنند.	زنان	،	خصوصًا	در	
جهان		سوم	،	به	رغم		آنكه		از	لحاظ		بهداشت		و	

تغذيه		نيازهاي		ويژه	ای	دارند،	در	قياس		با	مردان		
از	امكانات		كمتري		برخوردار	مي	شوند.	زنان		

همچنين		در	عرصه	هاي		سياسي		و	شغلي	،	
به	رغم		تحوالت		مثبت		اخير،	هنوز	با	»موانع		

نامرئي	«	روبه	رو	هستند.
فقر	بيش		از	همه		شامل		حال		زنان		است	:	
70	درصد	از	كساني		كه		در	فقر	مطلق		

به	سر	مي	برند	را	زنان		تشكيل		مي	دهند	و	
شمار	زنان		دچار	فقر	در	مناطق		روستايي		
طي		20	سال		تقريبًا	دو	برابر	شده		است	.	
در	زمينة		كار،	افزايش		سطح		تخصص		
زنان		هنوز	به		افزايش		برابر	دستمزد	و	

تساوي		واقعي		حقوق		و	اعتبار	اجتماعي		
نينجاميده		است	.	به		عبارت		ديگر،	اكثر	

زنان		همچنان		در	وضعيتي		محدود	هستند	
كه		برخي		از	اقتصاددانان		آن		را	»حلبي	آباد	
زيبا«	مي	نامند.	زيرا	آنان		در	بخش		اداري		

كمترين		حقوق		را	مي	گيرند،	در	بخش		
كشاورزي		در	حد	بخور	و	نمير	امرارمعاش		

مي	كنند	و	در	اغلب		مشاغل		،	جزو	كاركنان		

بخش		خدمات		هستند.	وانگهي		در	سراسر	
جهان،	زنان	بخش		عمده	ای	از	جمعيت		

بيكار	را		تشكيل		مي	دهند.	به		عالوه	،	زنان		
هنوز	از	حق		برابر	با	مردان		در	اموري		
چون		مالكيت	،	ارث		و	حقوق		مربوط		به		

ازدواج		و	طالق		برخوردار	نيستند	.
عدم		برخورداري		زنان		از	حقوق		راستين		

انساني		در	آزار	و	سركوب		روحي		و	جسمي		
آنان		نيز	نمود	مي	يابد.	به		اين		ترتيب		،	

هنوز	در	اثناي		جنگ	ها	از	خشونت		عليه		
زنان		وتجاوز	،	به		عنوان		سالحي	جنگي		

كه			رعب		و	وحشت		ايجاد	مي	كند	،	
استفاده		مي	كنند	.	هنوز	در	نقاط		مختلف		

جهان		،	مواردی	همچون	خشونت		خانگي	،	
سوءاستفادۀ		جنسي		از	دختران		خردسال			،	
قطع		عضو	جنسي	،	استثمار			دختران		جوان		

از	طريق		»گردشگري		جنسي	«،	سقط		
جنين	ها	گزينشي		و	قتل		كودكان		دختر،	

پديده	هاي		بسيار	رايجی		هستند	.

	زنان			در	اموري		همچون	:	
مالكيت		،	ميراث		و	حقوق		
مربوط		به		ازدواج		و	طالق				
هنوز	از	حق	برابر	بامردان	

برخوردار	نيستند.

 70 درصدازكسانی  
كه  در فقر 
مطلق به سر

 مي برند را  زنان 
 تشکیل  مي دهند .
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	احتمال		مي	رود	كه		ظهور	فّناوريهاي		
جديد	اطالعات		و	ارتباطات	،	ايجاد	شبكة		

جهاني		اطالعات		و	توسعة		فزايندۀ		تعامل		و	
اتصال		،	عالوه		بر	ايجاد	تغييرات		مهم		در	
چشم	انداز	اقتصادي	،	اجتماعي		و	سياسي		
جهان		طي		دهه	هاي		آينده		،	چشم	انداز	

فرهنگي		را	نيز	به	نحوي		بنيادين		دگرگون		
سازد.

نخستين		پرسش		اساسي		آن		است		كه		آيا	
جهاني		شدن		و	فّناوريهاي		جديد	به		توسعة		
كثرت	گرايي		فرهنگي	،	گفت	وگو	و	ديدار	
فرهنگ	ها	با	يكديگر	كمك		خواهد	كرد؟	
اگر	آري	،	اين		ديدارها	چگونه		خواهند	بود؟	
آيا	مثبت		و	خاّلق		خواهند	بود	،	يا	دشمنانه		

و	ويرانگرانه		؟	آيا	به		سوي		»	برخورد	«	
فرهنگي		مي	رويم		،	يا	به		سوي		آميزش		

فرهنگي		و	قومي	؟

آيا	ديدارهاي		جديد	بين	فرهنگي	،		زمينه		
را	براي		سلطة		يك		يا	چند	فرهنگ		بر	

سايرين		)يا	حتي		همگون		شدن		فرهنگي		
كه		برخي		از	آن		بيمناك	اند(	فراهم	نخواهد	

كرد؟	يا	شايد	به		عكس		،	اين		ديدارها	
به		حاد	شدن		تفاوت	هاي		فرهنگي		و	

تجزيه	هاي		جديد	فرهنگ	ها	منجر	شود؟	
به		عبارت		ديگر،	در	جهاني		كه		اجزايش		
را	انواع		شبكه	ها	روز	به		روز	به		يكديگر	

نزديك	تر	مي	سازند	،	تنوع		گستردۀ
فرهنگي		موجود	چه		سرنوشتي		خواهد	

يافت	؟	فراموش		نكنيم		كه		دست	كم		نيمي		
ــ	و	شايد	بسيار	بيشتر	ــ	از	5000	الي		
6700	زبان		زندۀ		جهان		احتمااًل	تا	پايان		
قرن		بيست		ويكم		از	ميان		خواهند	رفت		.
آيا	هويت	هاي		فرهنگي		طي		دهه	هاي		

آينده		جانشين		شهروندي		خواهند	شد	يا	
آن		را	تقويت		و	بازآفريني		خواهند	كرد؟	به		
اعتقاد	آلن		تورن	،	جامعه	شناس		فرانسوي	،	
»مهم	ترين		پرسشي		كه		انديشه		و	عمل		

سياسي		بايد	بدان		پاسخ		دهد،	چنين		است	:	
چگونه		پيوند	ميان		فضاي		بيش		از	حد	
باز	اقتصاد	و	دنياي		بيش		از	حد	بسته		و	
تجزيه		شدۀ		فرهنگ	ها	را	دوباره		برقرار	
كنيم	؟«	به		اين		ترتيب	،	پرسش		بعدي		

چنين		شكل		مي	گيرد:	جامعة		اطالعاتی		

و	شبكه	ها	زمينة		ظهور	چه		نوعي		از	
هويت	ها	و	تشكيالت		حكومتي		را	فراهم		

مي	سازد؟
گرايشي		ديگر	كه		درخور	توجه		است	،	
فّني		كردن		فرهنگ		است	.	استفاده		از	
فنون		صنعتي		در	فرهنگ		،	هر	چند	
انتشار	كاالهاي		فرهنگي		را	آسان		

ساخته	است		،	اما	ظاهراً	مقدمة		انقراض		
شيوه	هاي		سنتي		توليد	و	انتقال		فرهنگ		
نيز	به		شمار	مي	رود.	آيا	امكانات		جديد	
كپي	برداري	،	پخش	،	تركيب		مجدد	و	

دستكاري		تصوير	و	صدا	،	زمينه		را	براي		
ظهور	جامعه	ای	سراسر	مجازي		مهيا	

خواهد	كرد؟	تحت		چنين		شرايطي	،	
مالكيت		فكري		چه		معنايي		خواهد	

داشت	؟	تكليف		حق		مؤلف		چه		خواهد	
شد؟چالش		ديگر	قرن		بيست	ويكم		

تضمين		دسترسي		همگان		به		فرهنگ		
و	به		كلية		فرهنگ	هاست	.	چگونه		بايد	
گفت	وگوي		راستين		را	بين		انسان	ها	
اشاعه		داد؟	جهان		رايانه		به		كدام		سو	

خواهد	رفت	؟	شبكه	ها	بازتر	خواهند	شد	
يا	انحصاري	تر؟	از	اين		جهت		،	قطعأ	

يكي		از	موضوعات		عمده		در	دهه	هاي		
آينده		،		اشاعة		اطالعات		در	عرصة		

عمومي		و	تأمين		دسترسي		بدان	،	به	ويژه		
در	كشورهاي		رو	به		توسعه		خواهد	بود.

تأثير	فّناوريهاي		جديد	بركتاب		و	
مطالعه	چگونه		خواهدبود؟رايانه	اي

	شدن	روزافزون		نوشتار	باعث		پيدايش		
اشكال		جديدي		از	نوشتن		،	خواندن		

و	نيزچاپ		و	انتشار	متون		شده		است.			
امروز	،	خوانندگان		به		لطف		رواج		
شيوۀ		دوطرفه	،			در	مقابل	متن	از	

امكانات		بي	سابقه	ای	برخوردار	شده	اند	
و			ممكن		است		مطالعه	به	فعاليتي		

جمعي		و	چندگانه		تبديل		شود.	افزون		
براين	،	فّناوريهاي		جديد	سبب		تحوالت	

چشمگيری	در	خلق		دانش		و	ارتباط		
با	آن		خواهند	شد.	احتمااًل	متون		

درسي	و	به	طوركلي		متون		آموزشي		
قرن	بيست	ويكم	،	باهدف		تعامل		بيشتر	
بين		زمينه	هاي		متفاوت		دانش		طراحي		
خواهد	شد	تابتواند	پاسخگوي		نيازها	
و	عالئق		فردي		همة		دانش	آموزان		

باشد	.	به		اين		ترتيب		،	متون		مذكور	
ترويج	دهندۀ		خود	تعليمي		و	خودآموزي		
و	شيوۀ		جديدي		از	مطالعه		خواهند	شد	
كه		مي	توان		آن		را	به		نوعي		جهت	يابي		
تشبيه		كرد.گرايش		عمدۀ	ديگر	،	توسعة		
مفهوم		ميراث		است		كه		طي		دهه	هاي		
اخير	گسترش		يافته		و	عالوه		برميراث		

فرهنگي		و	طبيعي	،	ميراث	هاي	غيرماّدي	،	
نمادين	،	روحي		و	باالخره		ميراث		ژنوم		
انساني		را	شامل		شده		است	.	ميراث		در	

دهه	هاي		آينده			،	چه	قلمروهاي		ديگري		
را	دربر	خواهد	گرفت	؟

چگونه 
 مي توان 

 دسترسي 
 همگان  را

 به  فرهنگ  و نیز
 به  كلیة  فرهنگ ها 

تضمین
 كرد؟

	صحنه	اي		از	فيلم		خدايان		
به		سرشان		زده		است	؛	ساختة		
جيمي		اوييس		اهل		افريقاي		

جنوبي		)1994(

	تابلوهاي		راهنماي		جاده		
	به		زبان	هاي		فرانسه		و	

اسپزا	)فرانسه	(

دیدارهای جدید 9
بین فرهنگی
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چالش های اخالقی 10
علم و فنّاوری

پيشرفت	هاي		متعددی	در	زمينه	هايي		همچون		
زيست		فنّاوري	،	ژنتيك	،	فيزيك		فضايي		و	

علوم		مربوط		به		پديده	هاي		بي	نهايت		كوچك		
تا	پديده	هاي		بي	نهايت		بزرگ		،	تصور	ما	
را	از	موجودات		زنده		و	جهان		پيرامون	مان		
دستخوش		تحولي		اساسي		كرده		است		.

اين		پيشرفت	هاي		علمي		و	فّني		در	بسياري		
از	موارد	،	اميدهاي		بزرگی		را	براي		انسان		
به		وجود	آورده		است	.	از	آن		جمله		است		:	

پيشرفت		در	مهندسي		ژنتيك		كه		راه		را	براي		
ژن		درماني		هموار	مي	كند	،	يا	فنون		استفاده		از	
تأثير	انرژي		و	شاخة		فنّاوري		نانو	كه		آميزه	اي		
از	فنون		پزشكي		و	رايانه	اي		است	.	استفاده		از	
زيست		فنّاوري		در	كشاورزي		نيز	درصورتي		
كه		به		درستي		مهار	شود	،	مي	تواند	در	زمينة	
مبارزه	با	كمبودهاي		مواد	غذايي		كمك		كند.
اما	اين		پيشرفت	ها	،	پرسش	ها	و	نگراني	هاي		

اخالقي		را	نيز		سبب		شده	اند.	مهم	ترين		
پرسش	،	به		كاربرد	فنّاوري		روي		موجودات		

زنده		و	به		ويژه		انسان		برمي	گردد	؛	آيا	توانايي		
در	تقليد	از	طبيعت		و	دستكاري		موجودات		
زنده	،	حتي		انسان	،	به		»بهترين		دنيا«	ـ	كه		

آلدوس		هاكسلي		پيش	بيني		كرده	است	ـ		به	
وضعيتي		غيرقابل		قبول		از	حيث		اخالقي		منجر	
نخواهد	شد	كه		در	آن		انسان	هايي		به		»	اهلي		

كردن	«	انسان	هاي		ديگر	مي	پردازند؟	
انساني		كه		مورد	دستكاري	،	تجربه	،	ُمثله		
و	حتي		نابودي		قرار	مي	گيرد،	چه	منزلتي		
خواهد	داشت	؟	معناي		زندگي		و	مرگ		در	
چنين		شرايط		جديدي		چه		خواهد	بود؟	چه		
كساني		دربارۀ		»مفيد	بودن	«	اين		يا	آن		

خصوصيت		ژنتيكي		تصميم	گيري		خواهند	
كرد؟	مسلمًا	دستكاري		در	ميراث		ژنتيك		

انواع		گياهي		و	جانوري		طي		دهه	هاي		آينده		
چالشي		بي	سابقه		براي		محيط	زيست		جهاني		

خواهد	بود.
گذشته		از	مسائل		اجتماعي	وزيست	محيطي	،	

ماهيت		انسان		و	تماميت		زيست	شناختي		
وي		در	معرض		تهديد	است	.	انسان		

امروز	قادر	است		ميراث		ژنتيك		همة		
موجودات		از	جمله		خويش		را	تغيير	دهد	
و	متأسفانه		مي	تواند	حتي		براي		نابودي		
خود		برنامه	ريزي		كند.	آنچه		كه	ضروري		
مي	نمايد،	پذيرش		اين		اصل		مهم		است		
كه		بايد	نيروي		لگام		گسيختة		فّناوري		را	

در	چارچوب		رهنمودهاي		اخالقي		و	عقلي		
مهار	كنيم	.	در	مورد	فّناوري	،	اين		سخن		

منتسكيو	راست		می	نمايد	كه		گفته		است	:	
»هر	نيروي		مطلقي	،	مطلقًا	فاسدكننده		
است	«.	در	مورد	علم		بايد	اين		سخن		
رابله		را	يادآوري		كنيم		كه		گفته		است	:	

»علم		بدون		وجدان		،	به	جز	تخريب		روح		
نيست	«.

	

	توانايي		دستكاري		موجودات	

	ماهيت		انسان		و	تماميت	
زيست	شناختي		وي	،		در
معرض		تهديد	است		.

دانشمندان	،	
روشنفكران		و	

هنرمندان		،	كليدهاي		
ورود	به		قرن		بيست		
ويكم		را	در	اختيار	ما	

مي	گذارند	.
	انتشارات		يونسكو

بخوانیم
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	پاريس		ـ	یونسکو		با	انتشار	تحقيقی		
هشدار	داد	كه		حدود	نيمي		از	6000	زبان		
زندۀ		جهان		،	تحت		فشار	زبان	هاي		مسلط		
يا	سياست	هاي		سركوبگرانه		،	در	معرض		

نابودي		هستند.
زبان	هاي		اقليت		و	ميراث		آنها	در	سراسر	

جهان		در	مخاطره	اند.	یونسکو	در	بيانيه	اي		
خاطرنشان		كرده		است	:	»امروزه	،	دست	كم		
3000	زبان		در	معرض		خطر	نابودي		و	يا	
در	حال		نابودي	اند.	با	مرگ		و	نابودي		يك		
زبان	،	يك		واحد	بي	جانشين		از	آگاهي		و	

درك		انديشة		انساني		براي		هميشه		از	دست		
مي	رود«.

تحقيق		90	صفحه	اي		يونسكو	كه		اطلس		
زبان	هاي		درمعرض		نابودي		جهان		نام		
گرفته			،	وضعيت		زبان	هاي		قاّرۀ	امريكا	
و	استراليا	را	مورد	تأكيد	قرار	داده		است	.	

سياست	هاي		همگون	سازي		كه		تا	دهة		70	
در	سرزمين		كانگوروها	برقرار	بود،	باعث		
نابودي		صدها	زبان		بومي		شد.	در	اياالت		

متحدۀ	امريكا،	از	صدها	زباني		كه		پيش		از	ورود	
مهاجران		اروپايي		وجود	داشت		،	كمتر	از	150	

زبان		باقي		مانده		است	.
در	اطلس		مذكور،	همچنين		از	»مناطقي		

بحراني	«	مانند	تايوان		ياد	شده		است		كه		23	
زبان		محلي		آن		»	تحت		فشار	زبان		چيني		
خاموش		شده		است	«.	يكي		ديگر	از	اين		

مناطق،		كالدوني		جديد	است		كه		زبان		فرانسه		
در	آنجا	زبان	هاي		محلي		را	به		كناري		رانده		

است	.	اين		اطلس		كه		پنجاه		زبان		در	مخاطره		
را	نيز	در	فرانسه	،	كشورهاي		اسكانديناوي		و	

شمال		روسيه		برمي	شمارد،	علت	های	متعددي		
را	در	انقراض		زبان	ها	دخيل		مي	داند.	برخي		
از	عمده	ترين		اين		علت	های		عبارت	اند	از:	
سياست	هاي		همگون	سازي		يا	سركوبگرانة		
دولت	ها،	فشارهاي		اقتصادي	،	مهاجرت	ها	و	

بالهاي		طبيعي		.	بر	اساس		نوشتة			اين	اطلس	،	
بسياري		از	زبان	هاي		اقليت		در	چين		به		علت		
فشار	دولت		در	موقعيت		بدي		قرار	گرفته	اند.	
در	افريقا	نيز	حدود	550	زبان		از	1400	زبان		
محلي		رو	به		افول		گذاشته	اند	و	از	اين		تعداد	
250	زبان		فاصلة	چندانی		با	نابودي		كامل		

ندارند	.

          نیمي  از زبان هاي  دنیا
 در معرض  نابودي اند

دا	(
كانا

س		)
الپر

مة		
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مجلس		ملّي		فرانسه		»قانون		هماهنگ	«	را	به		
منظور	حمايت		از	بازار	هنر	مورد	تأييد	قرار	داد.	
مجلس		فرانسه				اعالم		كرد	كه	قصد	دارد	قرارداد	

»قانون		هماهنگ	«	را	كه		در	سال		1995	به		تصويب		
یونسکو	رسيده	بود،	تأييد	كند.	»قانون		هماهنگ	«	

گامي		فراتر	از	مسئول		شناختن	دولت	ها	در	مورد	قاچاق		
آثار	هنري		است		كه		قباًل	طي		»پيمان	نامة		1970«	

یونسکو مقرر	گرديد.	به		موجب		»قانون	هماهنگ	«،		
اين		مسئوليت		متوجة		خريداران		دولتي		يا	خصوصي		
آثار	مذكور	نيز	مي	باشد	و	درصورتي		كه		اثر		هنري		

مشكوكي		را	در	تملك		داشته		باشند	،	موظف		خواهند	
بود	تا	حسن	نيت	خود	را	اثبات	كنند	.	برخالف		ادعاي		
برخي		از	مؤسسات		،	»قانون		هماهنگ	«	،	عطف		به		

ماسبق		نخواهد	شد،	زيرا	قانون		فرانسه		چنين		اجازه	اي	
	)Icom(	ها	موزه		المللي	بين		شوراي	دهد.	نمي		را
)ناظر	وظيفه	شناسي	موزه	ها(	ضمن		ابراز	خشنودي		
از	اين		نخستين		گام		فرانسه		خاطرنشان		كرد	كه		

بايد	جانب		احتياط		را	درخوشبيني	نگاه		داشت		؛	زيرا	
فرانسه		پيمان	نامة		1970	را	با	هفده		سال		تأخير	مورد	

تأييد	قرار	داد	.

 قاچاق  آثار هنري 
 حركت  فرانسه 

 به  سوي  »قانون  هماهنگ

سه	(
فران

و	)
گار

وفي
	ل

 كوئیچیرو ماتسوئورا
 مدیركل  یونسکو

 
»جنگل ها در پیش  مردمان  هستند و صحراها در پس  آنها«

.............................................................خالصه

	شاتوبريان		هنگامي		كه		عبارت		ذكر	
شده		در	باال	را	مي	نوشت		،	احتمااًل	تصور	

نمي	كرد	كه		اين		سخن		روزي		جنبة		
پيش	بيني		پيدا	خواهد	كرد	.

نابود	كردن		جنگل	ها	،	ابعاد	بسيار	
نگران	كننده	ای		پيدا	كرده		است		.	

براساس		برآوردها	در	كشورهاي		رو	به		
توسعة		10	،	درصد	از	جنگل	ها	طي		20	

سال		گذشته		از	ميان		رفته		است		.	
روند	نابودي		جنگل	هاي		استوايي		

احتمااًل	از	130000	كيلومترمربع		در	
سال		فراتر	مي	رود.	اين		بهره	برداري		
نامناسب		و	افراطي		از	منابع		جنگلي	،	

تنوع		زيستي		را	كه		براي		بقاي		
انسان		ضروري		است		،	به		شدت		

تحت		فشار	قرار	مي	دهد.	یونسکو	

براي		استفادۀ		بهينه		و	محافظت		از	
جنگل	ها	،	به		كشورهايي		كه		مايل		

باشند،	كمك		مي	كند.	حتي		پيمان	نامة		
ميراث		جهاني	،	زيباترين		جنگل	ها	را	
در	چهار	گوشة		جهان		مورد	حمايت		
قرار	مي	دهد.	یونسکو	همچنين		
با	ايجاد	شبكه	اي		از	مكان	ها	تحت		

عنوان		ذخيره	گاه	هاي		زيست	كره	،	به		

انجام	آزمايش		و	ترويج		شيوه	هاي		
مديريت		بوم	شناختي		و	استفادۀ		پايدار	
از	منابع		طبيعي		پرداخته		است	.	از	411	
ذخيره	گاه		زيست	كره		كه		تاكنون		در	
نقاط		مختلف		جهان		برقرار	شده			،	ده		
ذخيره	گاه		در	فرانسه		است		كه		از	آن	
جمله		مي	توان		به		جنگل		فونتن		بلو	يا	

فالت		دووژ	شمالي		اشاره		كرد	.
مجلة		فيگارو	)فرانسه	(

 
 اعطاي  جایزة  یونسکو به  دانشمند هندي 

	گزارش		خبرنگار	ويژۀ		ما

		اينديرا	نات	،	دانشمند	علوم		پزشكي	،	به		
خاطر	انجام	تحقيقات		در	زمينة		توسعة		دارو	و	
واكسن		براي		درمان		جذام		برندۀ		جايزۀ		معتبر	

»اورئال	«یونسکو	شد.	اين		جايزۀ		20000	دالري		
هر	سال		در	روز	بين	المللي		زن		به		يك		دانشمند	

زن		اعطا	مي	شود.
	پرفسور	اينديرا	نات		جزو	نخستين		نفر	از	پنج		
دانشمندي		است		كه		امسال		جايزۀ		»زنان		در	

علم	«	را	بردند.	ساير	برندگان		عبارت	اند	از:	شرلي		
تيلگمن	،	اولين		رئيس		مؤنث		دانشگاه		پرينستون		
امريكا؛	نجوا	مگويد،	محقق		ژنتيك		از	مصر؛	آنا	
ماريا	لوپز	ـ	كولومه		از	مكزيك		و	ماري		اوزبورن		

از	آلمان	.
دليل		اعطاي		جايزه		به		اين		دانشمندان		چنين		اعالم		

شد:	پرفسور	تيلگمن		به		خاطرانجام	تحقيقات		

در	زمينة		شبيه	سازي	،	پرفسور	مگويد	به		دليل	
فعاليت		در	زمينة		پيشگيري		از	بيماري	هاي		رواني		

و	سندروم		داونز،	پروفسور	لوپز	ـ	كولومه		به		
خاطر	تحقيقات		دربارۀ		بيماري	هاي		شبكية	چشم		
و	پرفسور	اوزبورن		به		خاطر	تحقيقات		كاربردي		

در	زمينة		تشخيص		تومورها.
طي		اين		مراسم		كه		در	مقر	یونسکو	در	پاريس		
برگزار	شد،	خانم		ماريان		گرونبرگ		ماناگو	نيز	به		
خاطر	تالش	هاي		علمي	اش	،	خصوصًا	تحقيق		در	
مورد	رمزهاي		ژنتيك	،	برندۀ		جايزه		به	صورت	

هندو	)هند(	مادام	العمر	اعالم		شد.	

بازگشت روزنامة كابل ویکلی
 بخش  خبري  تریبون 

___________________________

ند(
	)ه

ون	
ريب
	ت

قانون  یونسکو در مورد بقایاي  كشتي هاي  غرق  شده 

طبق		برآوردها،	بقاياي		حدود	3	ميليون		كشتي		غرق		شده		در	
اقيانوس	هاي		جهان		وجود	دارد.	به		موجب		قوانين		فعلي	،	دولت	هاي		

كشورهاي		مختلف		در	مورد	بقاياي		موجود	در	آب	هاي		ساحلي		
خود	حق		تصميم	گيري		دارند	،	اما	هيچ		كشوري		درمورد	آب	هاي		

بين	المللي		حقي		ندارد	و	هيچ		قانونی		نيز	براي		محافظت		جهاني		اين		
بقايا	تدوين		نشده		است	.

دغدغة		اصلي		یونسکو	آن		است		كه		آثار	يافته		شده		توسط		
شركت	هاي		خصوصي	،	كاماًل	ثبت		و	محافظت		نمي	شوند.	اين		آثار	

غالبًا	به		مجموعه	داران		فروخته	،		و	در	سراسر	جهان		پخش		مي	شوند	
كه		به		اين		ترتيب		ارزش		ميراث	هاي		مذكور	كاهش		مي	يابد		و	يا	از	
ميان		مي	رود.	پيش	نوس		اين		پيمان	نامه		بايد	ابتدا	به		تأييد	دست	كم		

20	كشور	برسد	تا	جنبة		قانوني		پيدا	كند	.

گ	(
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	يك		روزنامة		مستقل		به		نام		»كابل		ويكلي	«	پس		از	پنج		سال		

تعطيلي		دوباره		با	كمك		یونسکو	در	پايتخت		افغانستان		

منتشر	شد	.

به		گفتة		مسئوالن		دفتر	یونسکو	در	دهلي		نو،	كابل		ويكلي		

يكي		از	نخستين		نشريات		مستقلي		است		كه		پس		از	سقوط		

حكومت		طالبان		در	افغانستان		انتشار	يافت.

اولين		شمارۀ		اين		روزنامة		احيا	شده		طي		مدتي		كمتر	از	

دو	ماه		به		وسيلة		همان		روزنامه	نگاران		منتشر	شدكه		كابل		

ويكلي	)»هفته	نامة		كابل	«(	را	در	فورية		1993،	در	بحبوحة		

جنگ		بين		جناح	هاي		رقيب		مجاهدين	،	بنياد	نهاده		بودند.

یونسکو	با	اعطاي		12000	دالر	به		احياي		روزنامه		كمك		

كرد	.																				

																																							
یونسکو	،	پيش	نويسي		را	براي		»پيمان	نامة		حفاظت		از	ميراث		فرهنگي		زير	آبي	«
	تهيه		كرد		.	در	سند	ياد	شده		،	كه		تهيه		و	تكميل		شدن		آن		چهار	سال	به	طول		

انجاميد	،	دخل		و	تصرف		در	كلية		بقاياي		كشتي	هاي		غرق		شده		به		وسيلة		
شركت	هاي		خصوصي		و	جست	وجوگران		گنج		،	ممنوع			اعالم		شده		است	.	



 تأثیر فیلم هاي  خشن  و ترسناك  تلویزیون  بر كودكان 

دهلي		ايج		)هند(

 نقش  یونسکو در اصالحات  آموزشي  در نیجریه 
در	خاتمة		»اجالس		جهاني		آموزش	«	كه		در	
آوريل		2002	در	داكار	سنگال		برگزار	شد	،	
133	كشور	شركت	كننده		از	جمله		نيجريه		
تعهد	كردند	كه	به	طور	منظم	به		اجراي		

		)EFA(		»	همه		براي		»آموزش		هاي	برنامه
كه		بايد	تا	سال		2015	كاماًل	محقق		شود	،	

ادامه		دهند	.
هوبرت		چارلز،	نمايندۀ		یونسکو	در	

نيجريه		و	غرب		افريقا	در	راستاي		اين		
هدف		،	به		اجراي		ديدارهاي	مقدماتي			

كه		براي		آماده	سازي		میزگرد 2 روزة  
یونسکو و بخش  خصوصي  درمورد 

آموزش			)EFA(		برنامه	ريزي		شده		
بود	،	پرداخت.	وي		در	اين		ديدارها	با	

نمايندگان		انجمن		مشورتي		كارفرمايان		
نيجريه			)NECA(	،	شوراي		تبليغات		

پزشكان		نيجريه	)APCON(		و	مؤسسة		
مديريت		كاركنان			)IPM(	به		گفت	وگو	
پرداخت		.	آقاي		چارلز	در	اين		ديدارها	،	

اهميت		مشاركت		بخش		خصوصي		را	در	امر	

آموزش		،	عالوه		بر	كمك		به		»	صندوق		
سپردۀ		آموزش	«	،	مورد	تأكيد	قرار	داد؛	زيرا	

»	آموزش		براي		همه		امري		است		مربوط		
به		همه	«.	وي		خاطرنشان		كرد	كه		بخش		
خصوصي		بايد	نقش		مهمی	را		در	تدوين		
راهكارها	و	نظارت		بر	اجراي		برنامه	هاي		
آموزش		همة		مردم		ايفا	كند	.	او	همچنين		

گفت		كه		بخش		خصوصي		بايد	اين		برنامه		را	
فرصتي		براي		سرمايه	گذاری	،	كه		در	آينده		
منافعي		هنگفت		به		بار	مي	آورد	،	تلقی	كند.	
»آموزش		براي		همه	«		)EFA(	برنامه	اي		
جهاني		براي		آموزش		فراگير	و	با	كيفيت		

كودكان		است		،	به		نحوي		كه		تا	سال		2015	
همة	كودكان		و	خصوصًا	دختران		بايد	به		

آموزش		كاماًل	رايگان		و	با	كيفيت		دسترسي		
داشته		باشند.	دولت		نيجريه	،		با	آگاهي		از	
منافع		عظيمي		كه		اجراي			EFA		براي		
كشور	به		ارمغان		خواهد	آورد	،	به		ايجاد	

ساختارهاي		ضروري		براي		تحقق		اين		برنامه		
اقدام		كرده		است	.اقدام		مهم		ديگر	دولت		آين		
است		كه		»مجمع			EFA		«	را	به		منظور	

يه	(
جر

	)ني
ست	

نتر
ل		اي

شنا
ن

 
 پیوستن  كتاب  مقدس  گوتنبرگ  

به  میراث  اسنادي 
	مسئوالن		دانشگاه		گوتينگن		آلمان	گفتند	:	كتاب		مقدس		گوتنبرگ		به		
عنوان		بخشي		از	ميراث		اسنادي		جهاني		به		»برنامة	حافظة		جهاني	«	
یونسکو	سپرده		مي	شود.	یونسکو	گواهي		ثبت	نام		اين		كتاب		را	در	
»برنامه	حافظة		جهاني	«	طي		مراسمي		در	گوتينگن		ارائه	كرد.	كتاب		
مقدس		گوتنبرگ		كه		نخستين		كتاب		بزرگ		چاپي		در	غرب		است		،	

در	سال		1454	چاپ		شد	.	»	برنامة	حافظة	جهاني		«	عالوه		بر	حفظ		
ميراث		اسناد	جهاني	،	كار	روي		اين		اسناد	را	با	استفاده		از	فّناوري		جديد	

رايانه	اي		ممكن		مي	سازد	.

ِدكان		هرالد	بنگلور	

 مدیركل  یونسکواز پاكستان 
 دیدار كرد

	اسالم	آباد	ـ	كوئيچيرو	ماتسوئورا،	مديركل		
يونسكو،		براي		يك		ديدار	رسمي		سه		روزه		

عازم		پاكستان		و	افغانستان		شد	.
مديركل		یونسکو	طي		اقامت		خود	در	
اسالم	آباد	با	وزيران		آموزش	،	فرهنگ		،	
علم		و	فّناوري		و	نيز	وزير	پيشرفت		زنان		

پاكستان		دربارۀ		موضوعات		موردتوجه		طرفين		
گفت	وگو	كرد	.

او	همچنين		با	گروه		پشتيباني		افغانستان		ــ	
انجمني		از	كمك	كنندگان		ــ	و	انجمن		حفظ		
		)SPACH(			افغانستان		فرهنگي		ميراث

ديدار	كرد.
مديركل		یونسکو	سپس		طي		مراسمي		

كه		وزارت		فرهنگ		برگزار	كرد	،	رسمًا	سال		
2002	را	به		عنوان		سال		بين	المللي		براي		

ميراث		فرهنگي		اعالم		كرد.
	ماتسوئورا	بعد	از	آن	،	مدرسة		موقت		

یونسکو	را	براي		آوارگان		افغان		در	كاچي		
باستي		)منطقة		محروم	(	در	حومة		اسالم	آباد	

افتتاح		كرد.
وي		همچنين		جايزۀ		صلح		پيالر	را	به		دو	نفر	
از	اعضاي		»طرح		مدارس		متحد«	یونسکو	
)مدرسة		گرامر	راولپيندي		و	مدرسة		روتس		

مونته		سوري	(	اعطاء	كرد	.
مديركل		یونسکو	در	ادامة		سفر	خود		عازم		
افغانستان			شد.	هدف		عمدۀ		اين		ديدار،تقويت		

فعاليت		یونسکو	در	آن		كشور	،	خصوصًا	
در	ارتباط		با	نيازهاي		بازسازي		افغانستان		در	
چارچوب		زمينه	هاي		صالحيت		یونسکو	ـ	
آموزش		،	فرهنگ		،	علوم		و	ارتباطات		ـ	بود		.

59
اخبار یونسکو

60
اخبار یونسکو

نوشتة		كاوتيا	باجلي		ـ	دات	
	دهلي	نو		:	پيوش		سينگ		9	ساله		
اغلب	شب	ها	دچار	كابوس	هايي		

تكراری	مي	شود	كه		در	آنها	دستي		
بريده		به		سويش		مي	آيد	و	يا	وارد	

حمامي		پر	از	اسكلت		مي	شود.
اين		تصاوير	وحشتناك		هنگامي		
وارد	رؤياهاي		شبانة		پيوش		شد	
كه		وي		تماشاي		يك		سريال		

ترسناك		تلويزيوني			را	شروع	كرد.	
او	كه		تا	چندي		پيش		مانند	ساير	
همساالنش		زندگي		آسوده	اي		
داشت	،	حاال	يكسره		در	چنگ		

وحشت		از	غول	ها	و	ارواح		اسير	
است	.	پيوش		به		اعضاي		»مركز	
تحقيقات		و	حمايت	«	كه		مشغول		
تحقيقات		دربارۀ		تأثير	خشونت		

رسانه	ها	بر	كودكان		بودند،	گفت	:	
»در	خواب	هايم		يك		دست		بريده		
را	مي	بينم		كه		توی	سيني		است	.	
وقتي		به		دستشويی		مي	روم		آنجا	
پر	از	اسكلت		است		و	من		فرياد	

مي	كشم	«.
اظهارات		كودكان	بسياري	همچون		
پيوش		در	مورد	اضطراب	هايشان	،	

محققان		را	متوجه		اين	نكته	
كرده	است		كه		اگر	كودكان		به		

دور	از	نظارت		والدين		به		تماشاي		
برنامه	هاي		تلويزيوني		بپردازند،	

تحت		تأثيرات		عميقی		قرارخواهند	
گرفت	.	

در	اين		تحقيق	معلوم	شده	است	كه		
75	درصد	ازبرنامه	هاي	تلويزيونی		

حاوي		نوعي		خشونت		هستند	و	
بر	كودكان		كه		غالبًا	به		نمايش		

فيلم	هاي		ترسناك	و	مهّيج		عالقه		
دارند،	آثار	سوء	رواني		و	احساسي		

شديدی	بر	جا	مي	گذارند.
تحقيق		ياد	شده		كه		با	حمايت		

يونيسف	،	یونسکو	و	بنياد	فورد	
در	شهرهاي		دهلي	،	احمدآباد،	لوك		
ناو،	حيدآباد	و	كلكته		صورت		گرفت	،	

شامل		كودكان	6		تا	12	سال		
از	گروه	هاي		مختلف		اجتماعي	ـ	
اقتصادي		بود	.	تحقيق		نشان		داد	
كه		حوادث		خانوادگي		،	55	درصد	
از	مجموع		صحنه	هاي		خشونت	بار	
تلويزيوني		را	تشكيل		مي	دهد	و	
كودكان	،	روزانه		بين		2	تا	10	

ساعت		وقت		خود	را	صرف	
تماشاي		تلويزيون		مي	كنند.

آخيال	سيواداس	،	مدير	اجرايي		
مركز	تحقيقات		مي	گويد:	»ما	پي		

برديم		كه		حتي		در	برنامه	هاي		
ويژۀ		كودكان		مانند	كارتون	ها	
نيز	وقايع		خشونت	بار	زيادي		
وجود	دارد	.	همچنين		متوجه		

شديم		كه		50	درصد	از	ساعت		
های	پربينندۀ		تلويزيون		،	به		
پخش		سريال	هاي		خانوادگي		

و	9	درصد		از	اين		ساعت	ها		به		
پخش		فيلم	هاي		پر	از	وحشت		
و	قتل		و	هيجان		اختصاص		
دارد	.	وانگهي		90	درصد	از	

فيلم	هاي		پرطرفدار،	فيلم	هاي		
حادثه	اي	اند	كه		در	آنها	تعداد	

صحنه	هاي	خشونت	بار	بي	اندازه		
زياد	است	«	.	

.	.	.	سيواداس		مي	افزايد:	»كودكان		مجذوب		صحنه	هاي		غيرقابل		پيش	بيني	،	پر	هيجان		و	دلهره	آور	
مي	شوند.	كودكي		به		ما	گفت		كه		نگران		است		مبادا	آنچه		را	كه	در	فيلم		مي	بيند	واقعًا	اتفاق		بيفتد.

»محققان		از	بريدۀ		برنامه	هاي		مختلف		تلويزيوني		،	تمرينات		شفاهي		،	نقاشي		و	گفت	وگو	به		عنوان		
ابزار	تحقيق		استفاده		كردند	و	ديده	شد	كه		كودكان		بريده	هاي		فيلم	ها	را	فوراً	مي	شناسند.	در	مواردي		
مشاهده		شد	كه		آنها	از	صحنه	هاي		ترسناك		وحشت		مي	كنند،	اما	بي	اختيار	به		تماشا	ادامه		مي	دهند.

»نكتة		شگفت	آور	آنكه،		كودكان		تلويزيون		و	جنايت	هاي		واقعي		گزارش		شده		در	روزنامه	ها	و	
رسانه	هاي		الكترونيكي		را	به		يكديگر	مربوط		مي	دانستند«	.	به		گفتة		سيواداس		»	تلويزيون		موجب		

ترس		و	وحشت		،	كابوس		و	باوري		قوي		به		ماوراءالطبيعه		در	كودكانی	كه		تمايل	غيرارادي		به		تماشاي		
صحنه	هاي		ترسناك		و	خشونت	بار	دارند	،	شد«	.

تحقيق		همچنين		نشان		داد	كه		كودكان		چنان		مجذوب		تلويزيون		هستند	كه		تمايلي		به		بازي		و	مطالعه		
نشان		نمي	دهند.	ويشووا	موهان		تاكور،	روان	شناسي		كه		در	احمدآباد	فعاليت		مي	كند	،	مي	گويد:	»آنچه	
كه		بيشتر	نگران	كننده		است		كميت		)برنامه	ها(	است		تا	كيفيت		.	ما	نبايد	منتظر	آن		باشيم		كه		دولت		يا	
دست	اندركاران		توليد	فيلم		،	تغييري		در	فيلمنامه	ها	بدهند.	والدين		نمي	توانند	از	زير	بار	مسئوليت		شانه		

خالي		كنند	؛	زيرا	آنها	تلويزيون		را	به		خانه		مي	آورند	«.
شايالجا	باجپاي		كه		مشاور	ارشد	تحقيقات		است		مي	گويد:	»كودكان		قادر	به		تميز	دادن	خيال		از	

واقعيت		نيستند	و	در	اينجاست		كه		والدين		بايد	ايفاي		نقش		كنند	.	هدف		ما	از	اين		تحقيق	،	هشدار	
دادن		به		سياست	گذاران	،	صاحبان		صنايع		تلويزيون		و	تبليغات		،	والدين		و	معلمان		است	«.

)	بخش		اخبار	هندو	آسيايي		(		

	فراهم	آوردن	مقدمات		اجراي		يك		برنامة		
بزرگ			EFA		در	سطح		ملّي		تشكيل		
داده		است		.	دولت		با	وجود	تعهد	محكم		
خود	در	اين		زمينه		،	از	اهميت		اشتراك		

مساعي		بخش		خصوصي		كاماًل	آگاه		است		
و	مي	داند	كه		به		تنهايي		قادر	به		اجراي		

كامل		برنامه		نخواهد	بود.		آقاي		چارلز	،	از	
همة		گروه	هاي		ذي	نفع		در	نيجريه		،	و	نيز	
شركاي		جامعة		بين	المللي		درخواست		كرد	

كه	از	آرمان			EFA		حمايت		كنند	.	
	



توسعة گردشگری پایدار
	در	سال	2002		يك		ميليون		دالر	براي		توسعة		
گردشگري		پايدار	در	برخي		از	زيباترين		مناطق		

جهان		كه		غالبًا	طبيعتي		بسيار	آسيب	پذير	
دارند،	اختصاص		يافت		.	اين		مبلغ		صرف		
اجراي		طرحي		شد	كه		هدف		از	آن		ادغام		
گردشگري		و	حفظ		محيط	زيست		در	شش		
مكان		ثبت		شده		در	فهرست		ميراث		جهاني		

است	.	نيمي		از	اين		مبلغ		را	يك		شركت		
توليدكنندۀ		لوازم		آرايش		به		نام		آودا	و	نيم		
ديگر	را	»بنياد	سازمان		ملل	«	تأمين		كردند.
مديريت		طرح		مشتركًا	به		عهدۀ		یونسکو،	

برنامة		زيست	محيطي		سازمان		ملل			
)UNEP(		و	يك		مركز	محافظت		از	

مناطق		استوايي		به		نام		)RARE(		است	.	
منظور	طرح	،	استفاده		از	گردشگري		در	جهت		
كاهش		فشار	بر	تنوع		زيستي		است	.	مسئوالن		

اجراي		طرح		كوشش	كردند	تا	با	همكاري		
مقامات		محلي	،	صاحبان		صنايع		و	مردم		،	به		

هماهنگ		كردن		امور	آموزش		زيست	محيطي	،	
برنامه	ريزي	،	توسعة		اقتصادي	،	كارآموزي		
و	فنون		بازاريابي		بپردازند	تا	به		اين		ترتيب		

الگويي		براي		استفاده		از	گردشگري		در	
راستاي		محافظت		از	بوم	هاي		مهم		فراهم		آيد.	
يكي		از	بخش	هاي		مهم		طرح		،	وارد	كردن		
متصديان		گشت		در	فعاليت	هاي		ويژۀ		محلي		

به		منظور	كمك		به		آنان		در	ارائة		خدمات		
بهتر	گردشگري		و	دستيبابي		به		نظام		مديريت		

پايدار	است	.
سيما	پل	،	عضو	بنياد	سازمان		ملل		مي	گويد:	
»ترديدي		نيست		كه		گردشگري		مي	تواند	
بسيار	مفيد	باشد،	اما	متأسفانه		هنوز	تعداد	
الگوهاي		موفق		در	برنامة		بوم		گردشگري		

چندان		زياد	نيست	.	هدف		ما	از	اين		برنامه	ها،	
كوشش		در	جهت		بهره	مند	ساختن		مردم		
محلي		و		همچنين	مكان	ها	از	درآمدهاي		
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گردشگري		به		بهترين		نحو	است	«.
اجراي		طرح		ياد	شده		بايد	عالوه		بر	
پيشگيري		از	آسيب		ديدن		مكان	ها،	

منابع		درآمدي		را	براي		ادارۀ		بهتر	اين		
نقاط		كه		بودجه	اي		عمومًا	محدود	
دارند،	فراهم		می	سازد.	وانگهي	،	
بخشي		از	سود	گردشگري		بايد	
نصيب		ساكنان		اين		مناطق		شود	

كه		غالبًا	جزو	گروه	هاي		كم	درآمد	و	
محروم		هستند.	به		اين		ترتيب	،	آنان		
نيز	به		سرمايه	گذاري		در	حفاظت		از	

محيط	زيست		خود		تشويق		می	شوند	.
مكان	هاي		ميراث		جهاني		كه		طرح		

مذكور	در	آنها	اجرا	مي	شود،	عبارت	اند	
از:	ذخيره	گاه	هاي		زيست	كره		در	سيان		
كائن		و	ال		ويزكينو	در	مكزيك	،	پارك		

ملّي		تيكال		در	گواتماال،	ذخيره	گاه		
زيست	كره		ريو	پالتانو	در	هندوراس		
و	پارك	هاي		ملي		كومودو	و	اوجونگ		

كولون		در	اندونزي	.

حمایت صنعت 
گردشگری از میراث
	چند	مؤسسة		بزرگ		گردشگري		

براي		چهارمين		سال		متوالي		
حمايت		خود	را	از	طرح		یونسکو	
موسوم		به		»حافظه	هاي		آينده	«	

تجديد	كردند.	اين		مؤسسات	
شامل		:	شركت		اي		اف	)امريكا(،		

توي		گروپه		)آلمان	(	،	نوول		
فرونتي	ير	)فرانسه	(	و	اس	آاس		

)بلژيك	(	ــ		در	نمايشگاه	بين	المللي		
گردشگري	برلين		متعهدشدندكه		به		
كوشش	هايشان		درجهت	شناساندن		
ميراث		جهاني		فرهنگي		و	طبيعي		
ادامه		دهند.	يكي		از	اهداف		اعالم		

كردن		سال		2002	به		نام		سال		
بين	المللي		ميراث		فرهنگي		،	

متوجه		ساختن		گردشگران		به		اين		
نكته		بوده		است		كه		يكايك		ما	
موظف		هستيم	تا		از	مكان	هاي		

ميراث			حفاظت	كنيم	.
برنامة		»حافظه	هاي		آينده	«	

تاكنون		در	تأمين		هزينة		بازسازي		
قصر	شاهزاده		گونگ		در	پكن	،	

مدينا	در	تونس		و	بخش		تاريخي		
شهر	كراكو	در	لهستان		مشاركت		

كرده		است		.

_____________________________________________________________________ یونسکو و مؤسسة  فضایي  اروپا 

 استفاده  از ماهواره  براي  مراقبت  از گوریل هاي  افریقایي 
	یونسکو	و	مؤسسة		فضايي		اروپا		)ASE(		براي		مراقبت		از	
گوريل	ها	در	جمهوري		دموكراتيك		كنگو	همكاري		مي	كنند.	

	گوريل	هاي		جمهوري		دموكراتيك		كنگو	،	روزگار	بدي		را	
مي	گذرانند.	جنگ		در	منطقة		درياچه	هاي		بزرگ		كه		از	ميانة		
دهة		90	آغاز	گرديد	،	باعث		هجوم		آوارگان		به		جنگل	هاي		

بكر،	خصوصًا	پارك		ملي		كاهوزي		ـ	بي	يگا	شد	كه		نامش		در	

فهرست		ميراث		جهاني		ثبت		شده		است	.	آوارگان		كه		در	پي		غذا	و	
مسكن			بودند	،	بخش	هاي		وسيعی		از	درختان		جنگل		را	بريدند		و	به		
شكار	گوريل	ها	پرداختند	تا	از	گوشت	شان		استفاده		كنند	و	يا	آنها	را	
به		قاچاقچيان		بفروشند.	كشف		معادن		كولتان		در	منطقه		نيز	وضعيت		

را	وخيم	تر	كرد		.	كولتان		كه		براي		سخت	تر	كردن		فلزات		استفاده		
مي	شود	،	در	دستگاه	هاي		تلفن		همراه		نيز	كاربرد	دارد.

به		گزارش		اتحادية		جهاني		براي		طبيعت			)IUCN(		،	استخراج		
غيرمجاز	كولتان		در	كاهوزي		بي	يگا	و	زيستگاه		حيات		وحش		اوكاپي		
در	شرق		كشور،	پيامدهاي		بوم	شناختي		وخيمي		را	در	بر	داشته		است		و	

»حيات		وحش		منطقه		با	سرعت		زيادی		رو	به		نابودي		مي	رود«.
ابعاد	واقعي		خسارت		ها	هنوز	معلوم		نيست	.	قرار	است		مؤسسة		قضايي		
اروپا		)ASE(	در	اين	خصوص	تصاوير		ماهواره	اي		را	براي		یونسکو	
تهيه		كند.	اين		تصاوير،	كارشناسان		را	قادرمی	سازد	تا		خسارت	های	
وارده		به		بوم		منطقه		را	ارزيابی	كنند		و	سپس		یونسکو	و	مقامات		

محلي		بكوشند		تا		راه	چاره	اي		براي		رفع		اين		مشكل		بيابند.	احتمال		
مي	رود	كه		مؤسسات		قضايي		ديگر	مانند	ناسا	و	موسسة		قضايي		كانادا	

نيز	با	اين		طرح		همكاري		كنند.

_____________________________________________________________________ یونسکو و شبکة  مدارس  وابسته 

 سرمایه گذاري  روي  نوجوانان 
	چند	مدرسة		ابتدايي		از	كشورهاي		ساحلي		مديترانه		براي		

پيشگيري		از	آلودگي		اين		دريا	باهم		متحد	شدند.	اين		مدارس		از	
كمك		مالي		يك		بانك		بزرگ		اسپانيا	به		نام		كاژا	دو	اهوروس		دل		
مديترانئو		)CAM(	برخوردار	شد	ند.	اين		مدارس		كه		متعلق		به		

كشورهاي		جنوب		اروپا	و	شمال		افريقا	هستند	،	در	شبكة		مدارس		
وابسته	به	یونسکو	فعاليت	دارند.	بانك		مذكور	از	سال		1996	تا	
سال	2002		بيش		از	100000	دالر	در	فعاليت	هاي		اين		مدارس		
كه		به		»طرح		یونسکو	/	اي	.اس	.	پي		نت		در	غرب		مديترانه	«	

)UNESCO/ASP net(		موسوم		است	،	سرمايه	گذاري		كرد.	
اين		كمك		مالي		امكان		ايجاد	سه		مركز	آموزش		زيست	محيطي		
براي		كودكان		و	معلمان	،	برگزاري		اردوهاي		تفريحي	،	مسابقات		

عكس		و	نقاشي	،	ادارۀ		طرح		و	جزء	آن		را	فراهم		كرد		.	بانك		
همچنين		هزينة		انتشار	كتاب	های		آموزشي		و	برخي		آثار	ديگر	از	
جمله		يك		لوح		فشرده		به		چند	زبان		را	پرداخت		كرد	.	یونسکو	به		
پاس		اين		حمايت	ها،	نشان		پيكاسوي		خود	را	به		رئيس		بانك	،	آقاي		

ويسنته		ساال	بلو،	اعطاء	كرد	.
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_____________________________________________________________________یونسکو و جایزة  اورئال  براي  زنان  دانشمند 

سازندۀ		 بزرگ		 شركت		 نام		 	
ششم			 در	 اورئال	،	 لوازم	آرايش	
اصلي		 سالن		 در	 مارس	2002	
طنين	انداز	 یونسکو	 مقر	
اعيان		 كه		 حالي		 در	 بود.	
اليزابت		 ديدن		 براي		 پاريس		
اپرا،	 معروف		 خوانندۀ		 ويدال	،	
گروهي		 بودند،	 آورده		 هجوم		
با	 بيشتر	 دانشمند	كه		 زنان		 از	
با	 تا	 مأنوس	اند	 ميكروسكوپ		

ميكروفون	؛	شمع	هاي		راستين		
روز،	 آن		 در	 بودند.	 محفل		
مديركل		 ماتسوئورا	 كوئيچيرو	
ـ	 اوئن		 ليندي		 و	 یونسکو	
جونز	رئيس		شركت		اورئال	،	در	
چارچوب		برنامه	اي		كه		از	سال		
1998	آغاز	شده		است	،	جوايز	
و	بورس	هاي		زنان		دانشمند	را	
فعاليت		 از	 قدرداني		 منظور	 به		
اين		گروه		،	به		آنها	اعطا	كردند.
پنج		جايزه		كه		هر	يك		از	آنها

 حمایت  از زبان ها

	اولين		شبكة		مستند	
تلويزيوني		جهان	،ديسكاوري	،	
براي		كمك		به		3000	زبان		

رو	به		انقراض		جهان		با	
یونسکو	همكاري		مي	كند.
با	اين		اقدام	،	كه		قراردادش				
به		امضای	طرفين	رسيد،	

بينندگان		شبكة		ديسكاوري		
در	154	كشور	اطالعات		
بيشتري		از	ميراث		زباني		
شگفت	انگيز	جهان		پيدا	

خواهند	كرد.	طبق		قرارداد،	

یونسکو	اطالعات		الزم		را	
در	مورد	زبان	هاي		مختلف		
در	اختيار	ديسكاوري		قرار	

مي	دهد.	یونسکو	همچنين		
امكان		تماس		با	زبان	شناسان		
و	محققان		بزرگي		را	كه		براي		
حفظ		زبان	هاي		در	مخاطره		
مي	كوشند،	فراهم		مي	سازد.

در	عوض	،	شبكة		ديسكاوري		
كه		برنامه	هايش		به		33	

زبان		پخش		مي	شود	و	125	
ميليون		مشترك		در	خارج		از	

اياالت		متحدۀ	امريكا
دارد	،	برنامه	هايي		را	در	مورد	
زبان	هاي		رو	به		انقراض		تهيه	

می	كند			و	به		یونسکو	
براي		حمايت		از	ميراث		

فرهنگي		كمك		مي	نمايد	.
	بيم		آن		مي	رود	كه		توسعة		
جهاني	سازي		و	همگوني	
فرهنگي		كه		خصوصًا	از	

فّناوري	هاي		جديد	اطالعاتي		
ناشي		مي	شود،	تا	پايان		قرن	،	

هزاران	زبان	را	به		ورطة		
نابودي		سوق		دهد.	با	اين		

وصف		،	يك		زبان		در	معرض	
مخاطره		،	در	حال		احتضار	و	
يا	حتي		نابود	شده		را	مي	توان		
با	اتخاذ	سياست	هاي		حمايتي		

نجات		داد.	به	طور	نمونه	،	
در	اواخر	دهة		80	در	جزيرۀ		
هكايدو	در	ژاپن	،	فقط		هشت		
نفر	از	كساني		كه		زبان		آينو	را	
مي	دانستند	باقي		مانده		بودند؛	

اما	پس		از	ايجاد	يك		موزۀ	زبان		و	
برقراري		دوره	هاي		آموزشي		براي		
جوانان	،	اين		زبان		رو	به		گسترش		
نهاد		.	زبان		كورينش		در	انگليس		
نيز	در	سال		1777	كاماًل	از	ميان		
رفت	،	اما	در	ساليان		اخير	دوباره		
آن		را	احياء	كرده	ا	ند،	به		نحوي		
كه		در	حال		حاضر	حدود	1000	
نفر،	آن		را	به		عنوان		زبان		دوم		

استفاده		مي	كنند.
ابتكار	مشترك		یونسکو	و	

ديسكاوري		مورد	حمايت		»برنامة		
امور	سازمان		ملل	«	نيز	قرار	
دارد	كه		هدف		آن		شناساندن		
فعاليت	هاي		سازمان		ملل		به		

مردم		جهان		است	.

 شغل : سفیر حسن  نیت 
	36 نفري  كه  سفیر حسن نیت  یونسکو 

هستند ، در واقع  پرچمداران  این  
سازمان اند. این  شخصیت ها پذیرفته اند 

كه  استعداد و شهرت خویش  را در راه  
جلب  توجه  جهانیان  به  فعالیت هاي  

یونسکو به  كار گیرند. آنان  در فوریة   
2002  در مقر یونسکو در پاریس  گرد 
هم آمدند تا به  مرور فعالیت هایشان  و 

برنامه ریزي  براي  آینده  بپردازند .
 باال، از چپ  به  راست  :

 1 . میگوئل  آنکل  استرال، شاهزاده  فریال  
از اردن ، شیك  موبیدو دیارا، عزیزا بناني  

)یونسکو(، مارین  كنستانتین ، پي یر برژه ، 

كیتین  مونوز، شاهزاده  الال مریم  از 
مغرب ، جولیو ورتین ، كیم  پوك ، ماریانا 
واردینویانیس  و شاهزاده  ماریاترزا از 

لوكزامبورگ .
 2 .كوئیچیرو ماتسوئورا مدیركل  

یونسکو، باهیا حریري ، ژان  ـ میشل  ژار، 
كلودیا كاردیناله ، شیخ  غسان  شاكر، 

اوته  ـ هنریت  اوهوون ، ایکوئو هیرایاما و 
پاتریك  بادري 

 3 . میگوئل  آنگل  استرال و جولیو ورتین .
 4 . مستیسالو روستروپوویچ  و شاهزاده  

ماریا ترزا.

 5 .  اوته  ـ هنریت  اوهوون  و شیك  
موبیدو دیارا.

 6 . كلودیا كاردیناله ، عزیزا بناني ، 
كوئیچیرو ماتسوئورا، شاهزاده  الال مریم .

 7 . كیم  پوك  و ایکوئو هیرایاما.
 8 .  اومر زولفو لیوانلي 

 براي  مشاهدة  فهرست  كامل  اسامي  
سفیران  حسن نیت  یونسکو و كسب  

اطالعات  بیشتر از فعالیت هایشان  به    
نشانی زیر  مراجعه  كنید:

http://www.unesco.org/goodwill 
E-mail: goodwill@unesco.com 
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		20000	دالر	بود	به		پنج		زن	از	قاّره	هاي		مختلف		اهداء	شد.	برندگان		
كه		از	سوي		يك		هيئت		بين	المللي		متشكل		از	دانشمندان		سرشناس		

برگزيده		شدند،	در	زمينه	هايي		متفاوت		از	يكديگر	فعاليت		دارند.	
نبوا	مگويد	در	زمينة		پيشگيري		و	درمان		بيماري	هاي		ژنتيك		در	

كشورش	،	مصر،	تحقيق		مي	كند.آنا	ماريا	لوپز	ـ	كلومه	،	اهل		مكزيك	،	
به		بررسي		بيماري	هاي		شبكية	چشم		كه		خطر	كوري	در	بر		دارند،		
مشغول		است	.	اينديرا	نات	،	دارو	و	واكسن	هايي		را	براي		مبارزه		با		
بيماری	جذام		كه		1/5	ميليون		هندي		به		آن		مبتال	هستند	،	تهيه		
كرده		است	.	شرلي		تيلگمن		كانادايي	تبار	نيز	با	اثبات		اين		امر	كه		

حالت		يك		ژن		بستگی	به	آن	دارد	كه		از	مادر	به		ارث		رسيده		باشد	و	
يا	از	پدر	،	علم		ژنتيك		را	عميقًا	متحول		كرده		است	.

طي		اين		مراسم	،	بورس	هاي		مشترك		یونسکو	ـ	اورئال		كه		هر	يك		
معادل		10000	دالر	است	،	به		ده		زن		جوان		محقق		اهداء	شد.	از	جملة		
اين		گروه		مي	توان		از	نامرتيا	الل		،	اهل		افريقاي		جنوبي		نام		برد	كه		
دارويي		گياهي		را	براي		درمان		سل		فراهم		كرده		است			و	يا	حصينه		
اختر	،	اهل		بنگالدش		كه		با	دستكاري		ژنتيك		برنج		،	آن		را	براي		

كاشت		در	زمين	هاي		نمكي		آماده		كرده		است		.	

====



و ناملموس 

	وات		زي	ينگ		تونگ		
شكوهمندترين		

ساختمان		مذهبي		در	
لوآنگ		پرابانگ		است	.	
اين		نقوش		برجسته		
روي		چوب		زراندود	،	
نمازخانه	اي		را	زينت		
مي	دهد	كه		در	سال		
1960	براي		آخرين		

پادشاه		الئوس		ساخته		
شد.

	كارناوال		اورورو	،	هر	
سال		در	بوليوي		در	
ارتفاع		3700	متري		از	
سطح		دريا	برپا	مي	شود.	
در	اين		مراسم		،	بيش					
از	28000	رقصنده		و	
10000	نوازنده		شركت		
مي	كنند.
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ملموس 



	انبارهاي		غلّه		روستاي		كاني		كومبوله		
واقع		بر	روي		صخره	هاي		باندياگارا	در	

كشور	مالي	

	كارخانة		نمك		سلطنتي		:
		)Arc-et-Senans(		متعلق		به		
قرن		هجدهم		در	فرانسه	،	نخستين		

دستاورد	بزرگ		معماري		صنعتي		است		
كه		تبلور	آرمان		پيشرفت		در	عصر	

روشنگري		است	.

 سال  2002  به عنوان سال  ميراث فرهنگی  
سازمان ملل متحد   اعالم  شد  . در دوره اي  که  

جنایت  عليه  فرهنگ  به  یكي  از اجزاي  خشونت  
سياسي  تبدیل  شده  است  ــ چنانكه  در افغانستان  

یا بوسني  اتفاق  افتاد ــ یونسكو قصد ابالغ  پيام 
دیگری را دارد.

ميراث  در ایام  جنگ  ،  هدفي  تلقي  مي شود که  
تخریب  آن  »روحية  رقيب  را مي شكند«، اما در ایام  
صلح  نيز مي تواند براي  آشتي  و بازسازي  ملّي   و به  
عبارت  دیگر، براي  صلح  و توسعه  مفيد واقع  شود.

ميراث  فرهنگي  فقط  شامل  سنگ هاي  قدیمي  
نيست ، بلكه  مي تواند جلوه هایي  انتزاعي  از 

خالقيت  انساني  را نيز دربرگيرد که از آن  جمله اند: 
روش هاي  ایجاد دانش  و مهارت ، زبان ها، هنرهاي  

نمایشي ، موسيقي ، آداب  و رسوم  اجتماعي  و 
مذهبي ، سنت هاي  شفاهي  و مكان هاي  فعاليت هاي  

عمدة  فرهنگي  .
براي  نخستين  بار، یونسكو در هجدهم مه  2001 

فهرستي  از اسامي   تعداد 19 شاهكار ميراث  
شفاهي  و ناملموس  جامعة  بشري  را اعالم  کرد . در 

اینجا تصاویر برخي  از این  شاهكارهاي  ناملموس  
ــ که  در بایگاني  تصویري  یونسكو موجود است ــ  

به  همراه  تصویر مكان هاي  ميراث  فرهنگي   را 
مشاهده  مي کنيد.

==	استفاده		از	كلية		تصاوير	براي		مقاصد	غيرتجاري	،	به		شرط		
ذكر	نام		یونسکو	و	نام		عكاس		آزاد	است	.	براي		دريافت		تصاوير،	با	

نشانی	زير	تماس	بگيريد	:
n.bunke@unesco.org یا a.bailey@unesco.org 

	موزاييك		رومي		در	بعلبك		
لبنان	.	شهر	باستانی	
هيليوپوليس		به	خاطر	
بقاياي		ساختمان	هاي		

عظيمي		شهرت		دارد	كه		
شاهدی	از		دوران		قدرت	
يك		امپراتوري		است	.

	هنر	كونكو	كه		تركيبي		
از	آواز،	از	برخواني	،	
حركات		سر	و	دست		

وحركات	موزون		است	،	از	
قديمي	ترين		اشكال		اوپرا	
در	چين		است		)قرون		دهم		

تا	سيزدهم		ميالدي	(.
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	نشانی		بانك		تصاوير	يونسكو	در	اينترنت	:
www.unesco.org/publications/photobank.asp	

	تئاتر	سانسكريت		كراال	،	
قديمي	ترين		سنت		زندۀ		تئاتر	در	
هند	است	.	به	عالوه		اين		تنها	نوع		
از	هنرهاي		نمايشي		هند	است		

كه		مرد	و	زن		با	هم		در	آن		بازي		
مي	كنند.

	كوئه		وا	دو	الس		مانوس		در	
آرژانتين		،	دربرگيرندۀ		مجموعه	اي		

استثنايي		از	هنرهاي		ديواري		
پيش		از	تاريخ		است		كه		نشانگر	

شيوه	هاي		زندگي		نخستين		جوامع		
انساني		در	جنوب		امريكا	هستند	.	
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معبد	برهمايي		كونارك		
)قرن		هشتم	(	در	خليج		
بنگال		هند،	بازنمود		

عظيمی		از	ارابة		سوريا	ـ	
خداي		خورشيد	ـ	است		.

	در	گينه	،	جشن	ها	پيرامون		
نوعي		ساز	مقدس		به		

نام		سوسو	ـ	باال	برگزار	
مي	گردد	كه		در	همراهي		

با	شعرهاي		حماسي		قرون		
وسطا	نواخته		مي	شود.

	سن		خوزه		دو	چيكويتوس		
در	بوليوي		،	يكي		از	ده		
نمونة		كوچكي		است		كه		
يسوعيون		بين		سال	هاي		
1696	تا	1760	با	الهام	

گرفتن		از	شهرهاي		آرماني		
فيلسوفان		قرن		شانزدهم		

بنا	كردند.	مارسل		گريول	،	
قوم	شناس		فرانسوی		مي	گفت		
پشت		هر	نقاب		دوگون		،	شعري		

پنهان		است	.	اين		نقاب	ها	در	منطقة		
باندياگارا	در	كشور	مالي		بخشي		از	
ادبيات		شفاهي		را	تشكيل		مي	دهند.

زیر ذّره بین



بازسازی
اولین اولویت است

در بایگانی یونسکو

	پس		از	تأسيس		یونسکو	در	پايان		جنگ		جهاني		دوم	،	
بازسازي		كشورهاي		اشغالی		و	ويران		شده		در	صدر	

اولويت	هاي		آن		قرار	گرفت		.	متن	ها	و	عكس	هايي		كه		
در	اينجا	مي	آيد	و	از	پيام		يونسكو		و	ساير	انتشارات		
یونسکو	در	سال	هاي		1949	ـ	1948	انتخاب		شده		

است		،	تاحدودي		به		مجّسم		كردن		وضعيت		آن		دوره		و	

نحوۀ		فعاليت		یونسکو	كمك		مي	كند.	یونسکو	از	
سويي		كمك	هاي		مالي		فوري		جمع	آوري		مي	كرد	و	از	
سوی	ديگر،	به		شناسايي		و	ياري		مدارس	،	دانشگاه	ها،	
كتابخانه	ها	و	مؤسسه	هاي		علمي		و	فرهنگي		نيازمند	در	
كشورهاي		جنگ	زدۀ		آسيا	و	اروپا	مي	پرداخت	.	يكي		از	
اقدامات		یونسکو	تأمين		آموزش		براي	تعداد	200000	

نفر	از	فرزندان		آوارگان		در	خاورميانه		بود.	اقدام		
ديگر	يونسكو	كمك		به		كودكان		بي	خانمان		

بود.	طي		جنگ	،	13	ميليون		كودك		در	اروپا	و	
ده	ها	ميليون		كودك		در	آسيا	خانه	هايشان		را	
از	دست		دادند.	یونسکو	يكي		از	بنيانگذاران		
فدراسيون		بين	المللي		كانون	هاي		كودك		بود.	

اين		فدراسيون		200	كانون		يتيمان		جنگ		را	كه		
بالفاصله		پس		از	سال		1945	در	اروپا	تأسيس		

شدند	،	اداره		مي	كرد	.

در ویرانه هاي  ورشو	
عكس		برگرفته		از:

	كودكان		بي	خانمان		،
	یونسکو،	1949

	مشاركت		یونسکو	در	بازسازي	.	عكس		
برگرفته		از:	دفتر	نيازها	،	یونسکو،	

1947

زندگي		كودكان		در	روستاي		پستالوزي		در	
سوئيس	.	عكس		یونسکو

»كتاب  نيازها«
»كتاب  نيازها ، نخستين  گزارش  

يونسكو از خسارت ها و نيازهاي  
آموزشي  و فرهنگي  بعد از جنگ  

است . اين  كتاب  در واقع  نگاهي  كلي  
به  وضعيت  كنوني  آموزشي ، علمي  و 

فرهنگي  در پانزده  كشور جنگ  زده  
دارد  « .

دكتر جوليان  هاكسلي ، مديركل  
يونسكو، با جمالت  باال پيشگفتار 
خود را بر كتاب  نيازها آغاز كرد.   

وي  چنين  ادامه  مي دهد:
 اين  گزارش ،  حاوي  مكررات  بسيار 

است  و در آن ، داستاني  واحد  
بارها بازگو شده  است . تنوع  فقط  

در جزييات  مربوط  به  صحنه  ديده  
مي شود. درواقع ،  سوگنامه اي  
است كه  حكايت  شده  و تكراري  

است : شهرهاي  ويران ، نبود  لوازم  
و تجهيزات ، معلمان  از پاي  افتاده ، 

كودكان  رنجور. شايد اين  تكرار 
براي  درك  كامل  وسعت  ويرانگريهای   
اشغالگر و دامنة  مشكالتي  كه  دنيا با 

آن  روبه رو است ، ضروري  باشد.
اما كتاب  نيازها  ، فقط  به  بررسي  

خسارت هاي  وارد شده  به  تجهيزات  
و ساختمان هاي  مدارس  اختصاص  

ندارد. تهيه كنندگان  اين  گزارش  
چنين  انديشيدند كه  بايد همچنين 

اطالعاتي  تكميلي درمورد صدمات  
مستقيم  جنگ  بر سالمتي  كودكان  و 

بزرگساالن  در كتاب  گنجانده  شود.
دكتر هاكسلي  در پيشگفتارش  چنين  

مي افزايد:
   اميدوارم  كه  اين  نخستين  تالش  
در جهت  ترسيم  تصوير  دقيقی  از 

خسارت ها  ، دستاوردها و نيازهاي  
كشورهاي  جنگ زده  ، موردتوجه  
طيف  گسترده  ای از مردمان  قرار 
گيرد. اعادة  حيات  آموزشي ، علمي  

و فرهنگي  در اين  كشورها مستلزم  
فراخواني  براي  كمك  است  كه  كلية  

كساني  كه  خواهان  تداوم  ارزش هاي  
راستين  در نسل هاي  آينده  هستند، 

نمي توانند بدان  بي اعتنا باشند .
طبق  اين  گزارش ، به طور نمونه  

يونان  كه  پيشتر نيز كشوري  فقير 
بود ، در ورطة  بينوايي  دست وپا 

مي زند. اغلب  مدارس  اين  كشورها 
كاماًل ويران  شده  است  و تجهيزات  

آموزشي  مطقأ وجود ندارد .  در 
گزارش  آمده  است :

»بر اساس  شواهد، حتي  يك  مدرسة  
كاماًل سالم  كه  لوازم  و تجهيزات  
آن حفظ  شده  باشد، باقي  نمانده  

است  . در لهستان ، شش  ميليون  نفر 
كشته  شده اند و همه جا ويران  است ؛ 
500000 كودك  كاماًل بي سرپرست  

شده اند؛ 300000 كودك  از كم غذايي  
رنج  مي برند؛ دوسوم  كتاب هاي  

كتابخانه ها از بين  رفته  و 60 درصد از 
لوازم  آموزشي  نابود شده  است «  .

البته  پانزده  كشوري  كه  مشكالت  آنها 
در »كتاب  نيازها« تشريح  شده  است ، 

منفعالنه  چشم  به  راه  كمك هاي  خارجي  
ننشسته اند. دولت ها و سازمان هاي  

خصوصي  اين  كشورها در حال  حاضر 
با تمام  نيرو براي  بازسازي  و آباداني  
سرزمين هايشان  مشغول  تالش اند ، اما 

آنها بدون  كمك  خارجي  قادر به  حل  
همة  مشكالت  نخواهند بود.

كتاب  نيازها با اين  فراخوان  به  پايان  
مي رسد:

»تاكنون  كمك هاي  بسياری به امر عظيم  
بازسازي  آموزشي ، علمي  و فرهنگي  در 
كشورهاي  جنگ زده  صورت  گرفته  ، اما 

هنوز بخش  مهمی  از اين  كار باقي  مانده  
است . پس از سپری شدن دو سال  از 
پايان  جنگ    ، با وجود گسترده بودن  

ويراني هاي  اين  بزرگ ترين  جنگ  تاريخ،   
هنوز  نمي توان  زماني  را براي  احياي  
واقعي  و كامل  هيچ  يك  از كشورهاي  

جنگ زده  پيش بيني  كرد«.
 )كتاب  نيازها، يونسكو، پاريس  1947، 

112 صفحه  (.

 پيام  يونسكو
 مارس  1948

 در دهكدۀ پستالوزی بار ديگر لبخند   
بر لبان كودكان يتيم جنگ می نشيند 

 گروهي  از يتيمان جنگ  اهل  لهستان  را 
به  دهكدة  پستالوزي  در سوئيس  بردند 
و در كلبه اي  كوهستاني  اسكان  دادند. 

پنجره هاي  اصلي  كلبه  به  سوي  آلمان  باز 
مي شد. وقتي  اين  ميهمانان  خردسال  به  
اين  موضوع  پي  بردند، آنچنان  ناراحت  

شدند كه  پنجره ها را بستند و ديگر از نگاه  
كردن  به  آن  سو خودداري  كردند.

اما حال  و هواي  صميمانه  و صلح آميز 
دهكده باعث  شد كه  آنان  پس  از چند هفته  

بدون  ترس  و نفرت    بتوانند به  سرزمين  
دشمنان  سابق خويش   نگاه كنند.

اين  واقعه  كه  اعضاي  دبيرخانة  يونسكو 
طي  ديدار  از پستالوزي  آن  را گزارش  
كردند، نمونه اي  از كوشش هاي  متعدد 
مسئوالن  دهكده براي  برطرف  ساختن  

پيشداوريهاي  ملّي گرايانه اي  است  كه  بر 
اثر جنگ  تشديد شد .

احداث  دهكدة  پستالوزي  در بهار 1946 
آغاز شد. پيش  از اين  تاريخ  ، فردي  

سوييسي  به  نام  والتر روبرت  كورتي  به  
همراه   اوتو بيندر، دبيركل  انجمن  »پرو 

ژوونتوت «، به  تبليغ  براي  ايجاد يك  دهكدة  
بين المللي  كودكان  پرداخته  بود. وي  پس  

از جمع آوري  اعانه  و تشكيل  كميتة  اقدام ، 
متخصصاني  را مأمور تهية  نقشة  يك  

دهكدة نمونه  كرد.
»انجمن  آموزش  نو« در ماه  اوت  1946 
ضمن تأييد طرح ، پيشنهاد كرد كه يك  
گروه  350 نفري  از كودكان  را به  طور 

آزمايشي  به  دهكده بفرستند.
تا ماه  مارس  1946،  سيزده  مسكن  

موقت  براي  اسكان  400 كودك  احداث  

شد. پروفسور جي  الوريس  ، عضو 
مؤسسة  آموزش  دانشگاه  لندن  ، 

در مورد دهكدة  كودكان  پستالوزي  
گزارش مشروحی را تهيه  كرد كه  
مورد بررسي  هيئتی  از »كنفرانس  

وزيران  آموزش  متفقين « قرار گرفت . 
وي  ضمن  حمايت  از اين  طرح ، بيان  

كرده  بود كه  اين  بهترين  فرصت  براي  
تحكيم  پايه هاي  همبستگي  بين المللي  

است .
دهكده ، بر طبق  مليت ها تقسيم  شد ه 

است ؛ يعني  كودكان  در گروه هاي  ملّي  
كوچكي  زندگي  مي كنند كه  سرپرستي  

آن  را بزرگسالي  از همان  مليت  به  
عهده  دارد. هر گروه  با كشور متبوع  

خود در ارتباط  تنگاتنگ  است  تا زبان  
و مذهب  و فرهنگ  خاص  خود را از 

ياد نبرد. مقرر شد تدريجًا با گسترده  
شدن  گروه ها، زبان  واحدی براي  كلية  

كودكان  تدريس  شود تا بتوانند با 
يكديگر ارتباط  برقرار كنند. 

ايجاد اين  دهكده ، فرصت  منحصر به  
فردی را براي  توسعة  تفاهم  بين المللي  

فراهم  كرد . زندگي  در پستالوزي  
بدون  آنكه  ويژگي هاي  ملّي  كودكان  

را از بين  ببرد، به  آنان  امكان  داد تا با 
عادات  و ويژگي هاي  ملّي  ديگران  آشنا 
شوند و نتيجتًا از تفسيرهاي  نادرست  

ايدئولوژيها ي  متفاوت  و متخاصم  
رهايي  يابند.

انتظار مي رود كه  كلية  روان شناسان  
و مربيان  آموزشي  بتوانند با بررسي  

واكنش هاي  اين  يتيمان  جنگي،   در 
ارتباط  با محيط  و شرايط  خود ، به 

نتايج مهمی نايل  شوند و درصورت  
لزوم  نهادهاي  مشابهی  را در ساير 

كشورها تشكيل  دهند.
همة  اين  كودكان  كه  از كشورهاي  
مختلفی  از جمله  آلمان ، آمده اند، 
شديداً رنجديده  هستند و وقت  و 

شكيبايي  بسياری الزم  است  تا 
دوباره  تعادل  خود را به  دست  آورند. 

بازيهاي  آنان  كه  مرگ  و جنگ  در 
آن  نقش  بسيار دارد، نشانگر دوران  
سختي است  كه  از سر گذر انده اند. 
طرح ها و نقاشي هاي  آنان  نيز غالبًا 
منعكس كنندة  صحنه هاي  وحشت  و 

مصيبتي  است  كه  شاهدش  بودند.
دهكدة  پستالوزي  عمدتًا با اتكا 

بر كمك هاي  مالي  داوطلبانه اداره  
مي شود. امدادگران  داوطلب  نيز از 

همة  كشورهاي  جهان  براي  كمك  به  
اين  روستا مي روند. ظرف  15 ماهي  

كه  از احداث  دهكده سپري  شد ، حدود 
70000 نفر از آن  ديدار كردند.

دبيرخانة  يونسكو، حمايت  و محبت  
خود را نثار پستالوزي  كرده  است  

و كمك هاي  خصوصي  توسط  بخش  
بازسازي  و احياي  اين  سازمان  به  

آنجا ارسال  مي شود.

پيام  يونسكو
 مه  1948
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 نوگرایي  بنیادین 
3 نوامبر 1958:

 افتتاح  ساختمان هاي  جدید یونسکو

خاص		بودن		مأموريت		یونسکو	ـ	بنا	كردن		صلح		بر	شالودۀ		
همبستگي		خرد	و	اخالق		انسان	ها	ـ	نوعي		تجلّي		معماري		
نيرومند	را	طلب		مي	كرد	؛	و	اين		هدف		،	به		زعم		لوتر	ايوانز	
مديركل		وقت		یونسکو،	محقق		شد	.	وي		هنگام		افتتاح		

ساختمان	،	»هماهنگي	«	آن		را	كه		»به		نابي		يك		نماد«	بود	،	
مورد	ستايش		قرار	داد.

عمليات		ساختماني		پس		از	دو	سال		تحقيق		و	بررسي		با	مشاركت		
بزرگ	ترين		مهندسان		آن		دوره		ــ	والتر	گروپيوس		)اياالت		متحدۀ	

امريكا(،	لوكوربوزيه		)فرانسه	(،	ارنستو	روجرز	)ايتاليا(،	سون		
ماركليوس		)سوئد(	و	لوچيو	كوستا	)برزيل	(	ــ	آغاز	شد	.

طراحان		در	انديشة		يك		كار	بزرگ		هنري		بودند	و	بنابراين		
از	همان		ابتدا	،	معماري		با	نقاشي	،	پيكرتراشي	،	مليله	دوزي		و	

اشكال		ديگرهنري		درآميخت	.	مسئوليت	هاي		نهايي		طرح		به		سه		

مهندس		واگذار	شد.	برنارد	زرفوس		)فرانسه	(	تهية	نقشة		كلي		را	به		
عهده		گرفت	.	مارسل		بروئر	)امريكا(	نقشة		ساختمان		مركزي		را	به		

شكل		Y		و	نقشة		تخم	مرغي		شكل		سالن		كنفرانس		را	ترسيم		كرد	،	
و	لوييجي		نروي		)ايتاليا(	72	ستوني		را	كه		ساختمان		اصلي		روي		آنها	

قرار	دارد	،	طراحي		كرد.
سرانجام		يونسكو	در	3	نوامبر	1958	به		خانة		جديدی	كه		زمين		سه		
هكتاري		آن		را	دولت		فرانسه		اهداء	كرده		بود،	نقل		مكان		كرد.	اين		
خانه		كه		در	ميدان		فونتنوآ	و	نه		چندان		دور	از	اِكول		ميليترو	شان		
ـ	دو	ـ	مار	قرار	دارد،	به		گفتة		لوتر	ايوانز	»يكي		از	فرانسوي	ترين		

چشم	اندازها«	را	دارد.
	اين		متن		را	ژاك		دو	بارن	،	روزنامه	نگار	فرانسوي	،	اندكي		پيش		از	
مرگ	خويش		در	ژوئن		2001	نوشت		.

	بازديد	از	طريق		اينترنت		:
	تصاوير	ساختمان	هاي		مقر	یونسکو	را	مي	توانيد	در	اين		وب		سايت		بيابيد:

www.unesco.org/visit/fr/frames/v4/build.htm	

)باال(»	مارسل		بروئر،	
لوييجي		نروي		و	برنار	

زرفوس	«
)وسط(	»تجلي		نيرومند	

معماري	«
)چپ(	نماي		بيروني		سالن		

اصلي		كنفرانس	
)راست(	»خلوص		يك		

نماد«
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كتاب ، لوح  فشرده ، ویدئو ... كتاب ، لوح  فشرده ، ویدئو

 اهمیت  آب 
 آب  در همة  صورت هایش ، دریا یا رودخانه ، باران  یا کوه  یخ  ، یكي  از مهم ترین  منابع  
طبيعي  است  که  امروز به  مخاطره  افتاده  است . سه  لوح  فشرده  که  براساس  اطالعاتي  

دقيق  و با شيوه اي  تفریحي  تهيه  شده  است ، به  کودکان  و نيز بزرگساالن  فرصت  
مي دهد  که با انواع  صورت هاي  آب  و نيز مسائل  مرتبط  با آن  آشنا شوند.

 طالي  آبي 
 دانشنامة دوطرفة  آب

	آب		كه		عنصر	ضروري		حيات		است	،	با	تاريخ		و	
تخّيل		انساني		نيز	آميخته		و	باعث		به	وجود	آمدن	
تمدن	ها	و	اسطوره	ها	شده		است		.	غناي		طالي		
آبي		،	آن		را	به		دانشنامة		دوطرفة		راستيني		براي		

همگان		بدل		ساخته		است		كه		شامل		600	عكس	،	
22	صحنة		ويدئويي	،	200	اثر	گرافيكي		و	نقشه	ها	
و	كارتون	هاي		متعدد	مي	باشد.	كاربر	مي	تواند	در	
مناظر	كارتوني		دوطرفه،		به		اكتشاف		آب		برود.	

وي		همچنين		مي	تواند	با	انتخاب		نقش		كارشناس	،	
بوم	شناس		يا	هنردوست		به		بررسي		وضعيت		آب		

در	روي		كرۀ		زمين		بپردازد.	طالي		آبي		كه		ابزاري		
علمي		براي		اهداف		خانوادگي		و	آموزشي		است	،	به		
موضوعات		تاريخی	،	زيست	شناسي	،	زمين	شناسي	،	
محيط	زيست	،	سياست	،	اقتصاد	و	توسعه		مي	پردازد.
اين		لوح		فشرده		،	با	همكاري		مؤسسة		تحقيقات		

براي		توسعه		))Ifremer		،		IRD		و	يونيسف		
تهيه		شده		است	.

UNESCO/Strass Productions		:نشر	

 پرل  و گادو
 در سرزمین  آب 

	اهميت		آب		را		می	توان	در	هر	سني		درك		كرد.	اين		لوح		
فشرده		كه		مخصوص		گروه		سني		4	تا	7	سال		است	،	داستان		
دو	قطره		آب		دوست		داشتني		به		نام	هاي		پرل		و	گادو	است	.	
آنها	كه		به		جشن		تولد	يك		دختربچة		طوارق		به		نام		تيتيفا	
در	صحراي		افريقا	دعوت		شده	اند،	قصد	دارند	يك		دوش		

ساخته		شده		از	جنس		برگ		نخل	را		به		او	هديه		بدهند.	آنها	
براي		اين		منظور	ناچار	مي	شوند	چرخة		آب		در	كرۀ		زمين		
را	به	طور	كامل		طي		كنند.	.	آنان	در	مسيرشان		از	ابرها	،	
كوه	هاي		يخی	،	رودها،	صحراها	و	اقيانوس	ها	مي	گذرند	.	
در	اين		حين		،	شيوه	هاي		مختلف		زندگي		انسان	،	گياهان		
و	حيوانات		و	مصارف		آب		ــ	خوردن	،	بهداشت	،	آبياري		و	
تصفيه		ــ	نيز	مطرح		مي	گردد	كه		براي		دو	قطرۀ		كوچك	،	
ماجراهاي	جالبی		را	در	زمينة	تنوع		كرۀ		زمين	،	جغرافيا	و	

ساكنان		آن		به	دنبال	دارد	.
																																										اين		لوح		فشرده		كه																		

																																										داراي		گرافيك	هاي		
																																										سه	بُعدي	،	محيط	هاي		

																																										صوتي		دلپذير	و	
																																										توضيحات		روشن	است	،	
																																										با	حمايت		بنياد	نيكوال	
																																										هولو	منتشر	شده		است	.

																																										

 در جست وجوي  آب 

	لوح		فشردۀ		تفريحي		و	آموزشي		در	جست	وجوي		آب		كه		براي		گروه		سني		9	
تا	15	سال		تهيه		شده		است	،	والدين		و	معلمان		را	نيز	مورد	خطاب		قرار	مي	دهد	
و	از	آن	مي	توان		هم		براي		آموزش		گروهي		در	كالس		و	هم		به	طور	فردي		يا	

خانوادگي		استفاده	كرد	.
فيلمنامة		دوطرفة	اين		لوح		فشرده		،	داستان		مردم		كشور	آب		است	.	گردنبند	

بلوريني		كه		نشان		وحدت		اين		مردم		بوده		،	به		سرقت		رفته		است	.	رهبر	سرزمين		
آب		براي		يافتن		اين		گردنبند	و	بازگرداندن		صلح		به		مردمش		از	يك		موجود	

انساني		كمك		مي	طلبد	كه		كسي		نيست		جز	كاربر.
از	جهت		آموزشي	،	اين		لوح		فشرده		،	آب		را	در	مناطق		قطبي	،	صحرايي	،	

استوايي	،	معتدل		و	اقيانوسي		نشان		مي	دهد.	در	بخش		»آزمايشگاه	«	اطالعات		
فّني		شامل	:	حالت	ها	و	خصوصيات		آب	،	چرخة		آب	،	توليد	آب		آشاميدني	،	

تصفية		فاضالب	ها	و	غيره		ارائه	می	شود	.
UNESCO/Strass productions		:نشر	
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یك  شعر،
یك  كشور،

 یك  كودك  

	اين		كتاب		مجموعه	اي		از	177	شعر	
از	تعداد	177	كشور	جهان		است		.	

اين		جهانگردي		با	كشتي		شعر	،	كه		
براي		لذت		بخشيدن		به		كودكان		
و	برآوردن		كنجكاوي		والدين		و	
آموزگاران	مناسب		است		،	درواقع		
پرسه		زدن		در	گنجينة		بي	پايان			
اشعار	پنج		قارۀ		جهان		است	.	هر	
كشور	در	اين		كتاب		با	يكي		از	

شاعرانش		معرفي		شده		است	.	در	
ميان		اين		شاعران		هم		،	معاصران		و	
برندگان		جايزۀ		نوبل		)ِدِرك		والكوت		

از	سانتا	لوسيا،	وول		سوينيكا	از	
نيجريه	(	وجود	دارند	و	هم		شاعراني		
كه		گمنام	اند،	اما	اشعار	گرانبهاي			

مردمی	آنان		،	قرن	ها	سينه		به		سينه		
نقل		شده		است	.

	گردآورنده	:	برنار	لورن	
	پيشگفتار:	كلودي		اينره	

	218	صفحه	
/UNESCO		:نشر	

Le Cherche Midi	ـ
diteurs

كتاب ، لوح  فشرده ، ویدئو ... كتاب ، لوح  فشرده ، ویدئو

علوم  اجتماعي 
 در جهان 

	اين		كتاب		صرفًا	مجموعه		
نمونه	هايي		از	شاخه	هاي		سنتي		
علوم		اجتماعي		نيست	؛	زيرا	آثار	

فردي		يا	گروهي		كه		در	آن		
گردآوري		شده		است	،	امكان		

نيل		به		تصوير		جامعی		از	مسائل		
عمدۀ		معاصر	و	درك		ارتباط		آنها	
با	يكديگر	را	فراهم		مي	سازد	.	
اين		كتاب		منبعي		از	اطالعات		
و	تحليل	هاي		معتبر	است		كه		

ديدگاه		وسيعی		از	وضعيت		كنوني		
و	توان	هاي		بالقوۀ		علوم		اجتماعي			

را	به		دست		مي	دهد	.

	402	صفحه	
UNESCO/		:نشر	

	Maison des sciences
de l'homme

 آموزش  و تمدن 
 تکوین  جهان  معاصر

		اين		كتاب	،		تاريخ		آموزش		
را	با	محوريت		مسئلة	مهم		آن		
در	ايجاد	و	بازآفريني		جوامع		

شرح		مي	دهد.	نويسنده		،	ابعاد	
فكري		،	اخالقي		،	احساسي		،	

زيبايي	شناختي		و	ماّدي		آموزش		
در	جوامع		مختلف		را	در	ارتباط		
با	عوامل		تأثيرگذار	بر	آن		و	يا	

تأثيرپذير	از	آن		مورد	بررسي		قرار	
داده		است	.	برخي		از	اين		عوامل		
عبارت	اند	از:	مردمان		و	زبان	ها،	
محيط		طبيعي		،	شيوه	هاي	توليد،	
انديشه	ها	و	ارزش	ها،	ساختارها	و	
جنبش	هاي		سياسي		ـ	اجتماعي،	

	نقش		شخصيت	ها	و	روابط	
	بين	المللي		.		

نويسنده		كه		استاد	باسابقة		در		
آموزش		تطبيقي		و	آموزش		و	

توسعه		در	دانشگاه		سوربن		است	
	،	به		طور	اخص		نقش		آموزش		
را	در	تكوين		جوامع		صنعتي		و	
جوامع		درحال		گذار	امروز	مورد	

تحليل		قرار	داده		است		.

	نويسنده	:	له		تان		خوي	
	736	صفحه	

	UNESCO/Bruno		:نشر	
diteurs/ـ	Leprince

Horizons du Monde

هنر و هنرمند
 در آینة  اقتصاد

	بازارهاي		هنر	چگونه		عمل		
مي	كنند؟	اين		كتاب	،	بي	آنكه		

بخواهد	به		نام		عقالنيت		
اقتصادي		،		در	مباحثات		

زيبايي	شناختي			به	داوری	
بپردازد	،		در	خصوص		روشن	

ساختن	عوامل،		پيامدها	و	
تأثيرات	اقتصادی	هنرها	

می	كوشد	.	
زاوي	ير	گرف	،	نويسندۀ	كتاب	،	

استاد	در	اقتصاد	هنرها	و	
رسانه	ها	در	دانشگاه		پاريس		

سوربن		است		.

	نويسنده	:	زاوي	ير	گرف	
	316	صفحه	

/UNESCO		:نشر	
conomicaـ

 سرزمین  كنگو و
 مناطق  اطراف  آن 

)1591( 
	آنتونيو	پيگافتا،	در	واقع		

اطالعاتي		را	كه		تاجري		پرتغالي		
به		نام		دوآرته		لوپز	به		وي		داد،	

به		شكل		كتاب		درآورد.	وي		طي		
چهارده		فصل		و	همين		تعداد	
نقاشي		و	نقشه		كوشيده		است		

تا	توصيف		كامل		و	مشروحی		از	
اين		مناطق		:	شكل		سرزمين	ها،	
انسان	ها	،	گياهان		و	حيوانات		
بومي		،	آداب		و	رسوم		محلي		،	
شيوه	هاي		تجارت	،	برده	داري		و	

حضور	نظامي	،	تجاري		و	مذهبي		
پرتغالي	ها	را	كه		از	يك		قرن		

پيش		در	آنجا	بودند،	ارائه		دهد	.
	توصيف		از:	فيليپو	پيگافتا	و	

دوآرته		لوپز
	ترجمه		و	توضيح	:	ويلي		بال	

	384	صفحه	
UNESCO/		:نشر	

chandeigne

 روزي ،  روزگاري 
 كتابي  بود

	در	دوراني		كه		مرتبًا	شكل	هاي	
جديد	و	جذابی		از	ارتباطات			ـ	
چندرسانه	اي	،	آني	،	دوطرفه		ـ	
پديد	مي	آيد،	سرنوشت		كتاب		
چه		خواهد	شد؟	17	نويسنده		

ازتعداد	13	كشور	مختلف		شامل:		
اسپانيا،	فرانسه	،	لهستان	،	ايتاليا،	

آلمان	،	برزيل	،	آرژانتين	،	مكزيك	،	
ژاپن	،	لبنان	،	اوگاندا،	كامرون		و	

كانادا	كوشيدند	تا	به		اين		پرسش		
پاسخ		دهند	.

	نويسندگان	:	ز.	بومان	
	گ	.	كوتوكجيان	،	ف	.	دليش	

	گ	.	كيوموهندو
	س	.پ	.	روآنه	

	تحت		سرپرستي		ادواردو	پورتال
	200	صفحه	
	نشر:	يونسكو

	ام		كارنه		ايرو	ليائو
	گ	.	واتيمو

	گ	.	بورنهايم	
	ا.	مانگوئل	،	ب	.	فرتياگ	

	گ	.	لوپز	مورالس	
	ج	.	ـ	گ	.	بيديما،	م	.	ايمارد

	م	.	دل		كورال	
	م	.	هاماشيتا

	ر.	آرگولول	،	م		مافه		سولي	

  از یونسکو برایم  بگو
 معرفي  یونسکو

 به  نوجوانان 
 )8 تا 12 سال (

	همه		چيز	دربارۀ		يونسكو	
براي		نوجوانان		8	تا	12	سال	:	
تاريخچه	،	وظايف	،	اهداف	،	
برنامه	ها	و	ساختمان	هاي		

يونسكو.	اين		اثر،	نگاهي		كلي		و	
روشن		به		سازماني		است		كه		در	
زمينة	توسعة		درك	عمومي		از	

بردباري		فعاليت		مي	كند.

	48	صفحه	
UNESCO/	:نشر	

Nouvelle Arche
	de Noإ

انتشارات
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انتشارات
یونسکو

78

       77  



  

 
 وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوري ـ : صاحب امتیاز

 ی یونسکو در ایرانکمیسیون ملّ
  دکتر محمد رضا سعید آبادي: مدیر مسئول  
 فریده پورهادي: سردبیر  
 داوود طبائی: مترجم  
  مهندس نازنین صادقی: اطالعات فنّاوريپشتیبان  
  لیال افاضل: مسئول هماهنگی 
  مهر ناز پیروز نیک: ویراستار فنّی 
  فخرالشریعه باز افکن: بازبینی متن  
  لیال جوادي: حروفچینی 
 کیمیا ملکی: طراح گرافیست  
  محسن اسماعیل زاده: پشتیبان صحافی  
  شنگرف چاپ دیجیتال:صحافی  
  اعالم وصول ةادار: چاپ 
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