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 مقدمه

فضای سبز و محیط زیست عاری از کثافات جزبقا و تداوم جامعه بشری و حیوانی روی زمین است که در حفاظت 

 آن باید توجه جدی صورت گیرد.

برابر تداوم بقای نسل بشر همواره در سرسبز  روی همین اصل است که انسان های متمدن و مسئولیت پذیر در

بودن محیط و ماحول خویش تلاش نموده و مینمایند و از تخریب محیط زیست و به هم خوردن شرایط مطمئن 

 سبز و شاداب حیات اجتماعی جلوگیری و در جهت حفاظت و گسترش آن گام های سنجیده شده بر می دارند.

ری از کثافات و فضله های میکروب از نشانه های حمایت از محیط زیست و یقینآ صحن پوهنتون و فضای سبز عا

فرهنگ سالم ما میباشد که چنین فضا در بلند رفتن کیفیت آموزش و یاد گیری های علمی و اکادمیک سهم 

رت ارزنده دارد. پس برای همه ما لازم است تا مسئولیت های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی خود را ادا نموده وبه صو

 همیشه و دوامدار در تلاش و کوشش ایجاد فضای سبز و محیط خوب این نهاد علمی باشیم.

طوریکه هویدا است یکی از مسایل مهم و اساسی در محیط علمی و اکادمیک بخصوص در پوهنتون علوم طبی 

جامعه  دکابل حفاظت از محیط زیست است و شرایط فعلی کشور طوریست که محیط زیست نسبت عدم توجه افرا

و سهم گیری مسئولانه شان نگرانی جدی را ببار آورده. حراست از محیط زیست وظیفه تک تک مان از جمله تیم 

تشکیلاتی پوهنتون و مراعات اصول حفاظت آن از طرف محصلان بخصوص بخش حفظ و مراقبت این پوهنتون 

جدی نمایند. روی این ملحوظ لازمی  بوده و بخاطر جلوگیری از تخریب محیط زیست و سرسبزی این نهاد توجه

پنداشته میشود تا برای رفع نگرانی از بین رفتن و تخریب محیط زیست این نهاد توجه جدی داشته و در توسعه 

گسترش و حفاظت محیط سبز کوشا باشند البته با استفاده از فرصت می خواهیم نظریه یکی از دانشمندان را برای 

 م تذکر دهیم.داشتن محیط زیست سبز و سال

)راینبرگر دانشمند معروف زیست شناس می گوید که همه تمدن ها نابود خواهند شد اما نه در اثر یک بلای 

 طبیعی و یا بمب اتومی بلکه در اثر غوطه ور شدن تدریجی جوامع بشری در کثافات ماحول آن.(
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 فعالیت های کمیته سرسبزی و محیط زیست

 هدف:

سلامت محیط زیست و بر طرف ساختن نگرانی در زمینه ایجاد فضای سبز غرس اشجار زینتی مثمر و حفظ 

 غیرمثمر طراوت و تازگی فضای مطبوع پوهنتون است.

 ترکیب کمیته سرسبزی و محیط زیست:

 معاون مالی و اداری مسئول کمیته .1

 آمر حفظ و مراقبت معاون کمیته .2

 مسئول سرسبزی عضو .3

 

 کاری کمیته سرسبزی و محیط زیست: وظایف وطرزالعمل

کمیته مسئول نظارت بر حفظ و گسترش فضای سبز مسئولیت جمع آوری کثافات مواد فضله و دفن آن  .1

 در خارج پوهنتون در محلات مربوطه آن را بدوش دارد.

کمیته نظر به ضرورت ویا حداقل ماهانه جلسه خویش را دایر نماید و در مورد حفاظت محیط زیست  .2

زی مشکلات سر راه کاستی و خلاها بحث و تبادل نظر جهت بیرون رفت از معضلات تدابیر لازم را سرسب

 اتخاذ نمایند.

کمیته در شروع هر سال فضای سبز را توسعه داده و برای غرس اشجار مثمر و غیر مثمر و گل بته های  .3

 زینتی تدابیر لازم را روی دست می گیرند.

 نگهداری گل ها و یک تعداد از اشجار ضروری پنداشته میشود. داشتن قوریه ها برای تربیه و .4

کمیته ترکیب شده به منظور موفقیت در پروسه سرسبزی محیط زیست باید با وزارت زراعت اداره محیط  .5

 زیست و شهرداری کابل رابط کاری برقرار نموده و خواهان کمک ها و همکاری های مسلکی و فنی گردد.

 ضرورت ساحات سبز از طریق ریاست پوهنتون و ادارات ذیربط اقدام لازم نماید. کمیته به تهیه آب مورد .6

کمیته برای ثبت فعالیت های اداری کتاب ثبت جلسات و سایر اسناد ضروری غرض مستند سازی فعالیت  .7

 های خویش داشته باشد.

ذیصلاح تقدیم کمیته همه ساله کار خویش را در ماه حوت بررسی کرده و گزارش خویش را به مقامات  .8

 نموده و برای سال جدید غرض رفع کاستی ها تدابیر لازم اتخاذ نماید.



برای داشتن محیط زیست خوب و سالم و حفاظت آن لازمی دانسته میشود که کمیته محترم موضوعات  .9

مانند آبیاری کود دهی شاخچه بری دوا پاشی اشجار مثمر و غیر مثمر را در زمان مناسب و عند الموقع 

 اقبت جدی نماید.مر

کمیته موظف است با استفاده از تصاویر و اطلاعیه های فرهنگی جهت حفاظت از محیط زیست از بالا  .11

 شدن به درختان تخریب برگ ها و شاخچه درختان و گل بته ها توسط مسئولین مربوطه ممانعت نماید.

لاستیک گشت و گذار در سبزه کمیته موظف است تا محیط زیست این نهاد علمی و اکادمیک را از کاغذ پ .11

 ها مواد فاضله کثافات و مواد زهری در امن نگه دارد.

 ومن الله توفیق

 


