नीित िनमार् ताहरुलाई आवश्यक पनेर् बुँ दाहरु
मानव जगतको लािग जीवनोपयोगी प्रणालीलाई एक्काइसौं शताब्दीमा जोगाइराख्नको लािग वै ज्ञािनक समु दाय एकमत
मानव गितिविधहरुले िसजर्ना गरे को अत्यासलाग्दो हानीले गदार् पृ थ्वी जोिखमको िवन्दुमा पु गे को छ । जैिवक जगतसँग मानव जाितको
अन्तरिक्रयालाई िविभन्न तिरकाबाट अध्ययन गरे का हामी वै ज्ञािनकहरु मािनसहरुले आफ्नो पयार् वरणीय जीवनोपयोगी प्रणालीको नाश गिररहे को
यथे ष्ट प्रमाण भएकोमा सहमत छौं ।
यिद हामीले हालको शै लीलाई हे रफेर नगरी िहंड् ने हो भने सन् २०५० सम्ममा मानव जाितको जीवनको गु णस्तरमा उच्च िगरावट आउने मा पिन
हाल उपलब्ध उत्तम वै ज्ञािनक जानकारीको आधारमा हामी सहमत छौं ।
िवज्ञानले तल उिल्लिखत क्षेत्रहरुमा मानव गितिविधप्रित स्पष्ट रुपमा गम्भीर चासो दशार् उँछ :
• जलवायु पिरवतर् नद्वारा िसिर्जत अवरोध – मानव जाितको शु रुवात भएदे िखको भन्दा बढी तथा चाँ डो चाँ डो जलवायु पिरवतर् न हुने छन्
।
• जीवहरुको लोप हुने अवस्था – डाइनोसर लोप भएपिछको समयक्रममा जल तथा स्थल क्षेत्रहरुमा यित धे रै प्रजाितहरुको यित छोटो
समयमा िवनाश भएको िथएन ।
• िविवधताले भिरएको प्रयार् वरणीय प्रणालीहरुको समू ल नष्ट – पृ थ्वीको िहउँ नभएको जिमनको ४० प्रितशत भूभागमा हामीले खनजोत
गनेर् , बाटो बनाउने वा अन्य कुनै पिरवतर् न गरे का छौं । साथै जिमन तथा समु द्रको कुनै पिन भूभाग हाम्रो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
प्रभावबाट बािहर छैन ।
• प्रदू षण – जल, वायु तथा जिमनमा रहे का वातावरणीय प्रदू षकहरु पिहले किहल्यै नदे िखएको स्तरमा छन् र यी तत्वहरुले मािनस तथा
वन्यजन्तुलाई नदे िखने गरी हानी पु यार् इरहे का छन् ।
• जनसंख्या वृ िद्ध तथा मािनसहरुको उपभोग शै ली – हाल सात अबर् रहे को िवश्व जनसंख्या सन् २०५० सम्ममा साँ ढे नौं अवर् पु ग्ने
सम्भावना छ । सम्पन्न र मध्यम वगीर्य व्यिक्तहरुले गनेर् अिधक उपभोगले पृ थ्वीमा झन् बढी दवाब पानेर् छ ।
हालका बालबािलकाहरु प्रौढ अवस्थामा पु ग्दा मानव जाितको अिस्तत्व तथा प्रगितको लािग एकदमै
महत्वपू णर् रहे को पृ थ्वीको जीवनोपयोगी प्रणालीमा मानवीय गितिविधहरुले पु यार् एको वातावरणीय दवाबको
कारणले ठूलो तथा िवश्वव्यापी तहमा क्षित पु यार् उने छ । त्यसलाई रोकथाम गरी दीगो तथा उच्च गु णस्तरको
भिवष्य सु िनिश्चत गनर् को लािग हामीले तत्कालै बाट ठोस कायर् प्रारम्भ गनुर् पदर् छ ।
जलवायु पिरवतर् नको जैिवक तथा सामािजक प्रभावहरुको आँकलन गनेर् वै ज्ञािनक समु दायको सदस्यका रुपमा
हामी संसारभरका मािनसहरुलाई यो चे तावनी िदइरहे का छौं । मानवताको िनरन्तर स्वास्थ्य तथा प्रगितको
लािग व्यिक्त, व्यवसाय, राजनै ितक तथा धािर्मक ने तृ त्व, वै ज्ञािनकहरु तथा हरे क क्षेत्रका व्यिक्तहरु सबै िमली
आजैबाट यी पाँ च समस्या समाधान गनर् कदम चाल्नु पछर् :
१ जलवायु पिरवतर् नद्वारा िसिर्जत अवरोध, २ जीवहरुको लोप हुने अवस्था, ३ िविवधताले भिरएको
प्रयार् वरणीय प्रणालीहरुको िवनाश, ४ प्रदू षण, ५ जनसंख्या वृ िद्ध तथा स्रोतहरुको उपभोग
िचत्र: चे ङ (िलली) ली

