
1 
 

 UISاتحادیه جهانی غارشناسی 

 دیروز، امروز و چهار سال آینده

 دکتر جورج ونی

 رئیس اتحادیه جهانی غارشناسی

 ) نژاد: سعید هاشمی هترجم (

 

، UNباشد. همانند  می تمامی عالیق و امور مرتبط با غارها (UN)( اساسا اتحادیه ملل UISاتحادیه جهانی غارشناسی )اختصارا 

این اولین  ،اتحادیه منتخببه تازگی  ،کشور شده اند. به عنوان رئیس ۵۳که اخیرا بالغ بر  است عضویمتشکل از کشورهای  اتحادیه

، تصمیمات و برنامه ها، و اینکه اتحادیهخواهد بود جهت مطلع ساختن کشورهای عضو درباره  ای مقاله از سری مقاله های سالیانه

 جهت ارتقا سطح بین المللی غارشناسی همکاری کنیم. چگونه همه ما می توانیم با یکدیگر 

تعیین  نمایندگانی را جهت نمایندگی کشورشان در جلسات مجمع عمومی اتحادیهدر ابتدا به اصول اولیه می پردازم. کشورهای عضو 

در بیشتر کشورها، فقط یک سازمان غارشناسی ملی وجود دارد که نماینده را  در آن رخ می دهد. هاتحادی، جایی که امور می کنند 

بر می گزیند. در کشورهایی که چندین سازمان ملی غارشناسی وجود دارد، سازمان ها با هم همکاری کرده و نماینده را انتخاب می 

سازمان نخواهند یک نماینده ر در کشورشان را نمایندگی می کنند و فقط نمایندگان تمامی عالیق و امور غاکنند. در هر دو حالت، 

 بود.

المللی غارشناسی برگزار می گردد که توسط یک کشور عضو میزبانی می شود. هر  مجمع عمومی هر چهار سال در طی کنگره بین

در چهار سال آینده می گیرد. یکی از آن تصمیمات، انتخاب هیات  اتحادیهجهت مشخص کردن مسیر کلی مجمع عمومی تصمیماتی 

 اتحادیهبرنامه ها و اقدامات جدیدی جهت دستیابی بهتر به اهداف  را هدایت می کند و اتحادیهمدیره جدید است که امور روزمره 

 ارائه می دهند 

جهت  ،ست و ویژگی ها و نواحی مرتبط عالقمند هستندبرای ترویج مشارکت و دوستی میان مردم تمام کشورهایی که به غارها، کار

غارشناسی )علمی، فنی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی( و پیشرفت حفاظت و مدیریت  نبه هایگسترش و ترویج تمام ج

 دارند یا فعالیت در تمامی مناطقی که غارها قرار ،به سوی توسعه پایدار میراث جهانی غارشناسی و کارست به روشهایی هدایت شونده

 (.اتحادیههای غارشناسی رخ می دهند )اساسنامه 

هیات مدیره باید اهل کشور متفاوتی باشد که هر کدام وظیفه مختلفی در اتحادیه بعهده دارند. وظیفه اعضای اصلی )رئیس، هر عضو 

 ،اعضای باقی مانده هیئت مدیره، هفت دبیر فرعیدبیر کل، دو نائب رئیس و خزانه دار( در آیین نامه داخلی تشریح شده است. دیگر 

یا نیازهای خاص اتحادیه را در هر زمان برآورده  شان بعهده گیرند مخیر هستند که مسئولیت اموری را متناسب با مهارت و عالئق

 سازند. 

 د:، شامل افراد ذیل می باش۲۰۱۷در جوالی  هیات مدیره جدید، منتخب در کنگره بین المللی استرالیا
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 )دکتر جورج ونی، رئیس )آمریکا 

 )دکتر فادی نادر، دبیر کل )لبنان 

 )زدنیک موتیچکا، نائب رئیس اداری )جمهوری چک 

 )افرین مرکادو، نائب رئیس عملیاتی )پورتوریکو 

 )دکتر نادیا ژوپان هانیا، خزانه دار )اسلوونی 

 و دبیران فرعی 

 )برنارد چیرول )فرانسه 

 )نیوالدو کولزاتو )برزیل 

 )دکتر مالدن گاراسیچ )کرواسی 

 )ساتوشی گوتو )ژاپن 

 )گویال هگیروس )مجارستان 

 )دکتر تیم مولدز )استرالیا 

 )باربل ووگل )آلمان 

راهنما، به اضافه موارد شما می توانید هر زمانی که بخواهید با ما تماس بگیرید. اطالعات ما، نماینده ملی خودتان، تمامی مدارک 

  www.uis_speleo.orgبیابید:  اتحادیهبیشتر را روی وبسایت 

 چه کاری برای من انجام می دهد؟  اتحادیهاکنون به سوالی که بیشتر افراد می پرسند می پردازم. 

 ام بود که به واقع زندگی ۱۹۸۱ در سالمن کنگره های بین المللی غارشناسی حضور داشته اید؟ اولین بار آیا تاکنون در هیچ یک از 

من را به غارنوردان  اتحادیهکنگره نشان داد. به من تا علمی ارائه می دهد را  ورزشیرا تغییر داد. تمامی مقدوراتی که غارشناسی از 

غارشناسانه و استادان آینده ام متصل ساخت. مهمتر اینکه هیجانی را درون من برای تمام امور دنیا، فرصت شرکت در اکتشافات 

ایجاد کرد که خوشبختانه هنوز من را امروز به جلو می راند. و این تنها داستان من نیست. غارنوردان دیگر هم از تجربه مشابه لذت 

اطالعات مرتبط با آن در ماه های آینده برگزار خواهد شد. برای  ۲۰۲۱کنگره بعدی غارشناسی در شهر لیون فرانسه در سال برده اند. 

 ت اتحادیه مراجعه کنید.وبسایبه 

های آن  یک یا چند عدد از کمیسیونشدن و سود بردن از آن، ملحق شدن به  اتحادیهبهترین راه برای غارنوردان جهت درگیر امور 

هایی مختص غارنوردی ورزشی ه تمرکز دارند. کمیسیون ی هستند که بر مباحث غارشناسی ویژاست. کمیسیون ها گروه های تخصص

(recreational) های دیگر بسیار علمی  ها و مواد. کمیسیون های نجات غار و کمیسیون تکنیک وجود دارند همانند کمیسیون

همانند زیست شناسی غار، هیدرولوژی کارست و تشکیل غارها. بیشتر کمیسیون ها غارنوردان ورزشی و دانشمندان را گرد هستند. 

کمیسیون است که تقریبا تمامی  ۲۲دارای  اتحادیهغارهای آتشفشانی. کمیسیون شبه کارست و کمیسیون هم می آورند، همانند 

عضویت فقط کمیسیون ها را بر روی وبسایت اتحادیه بیابید: غارشناسی را تحت پوشش قرار می دهد. جهت  زمینه های

www.uis_speleo.org ن مربوطه جهت عضویت تماس بگیرید. این کار هیچ هزینه ای ندارد و اعضای فعال و و با مسئولی

 یورو را حسب درخواست جهت کمک به کمیسیون ۲۰۰۰پرانگیزه مورد استقبال قرار می گیرند. هیات مدیره سالیانه مبلغی حدود 

 ها جهت براورده ساختن اهدافشان اختصاص می دهد. 

http://www.uis_speleo.org/
http://www.uis_speleo.org/
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به وبسایت . لینکهای متصل ها و اطالعات بسیاری را خواهید یافت یه مراجعه می کنید، منابع، فرصتهنگامی که به وبسایت اتحاد

 اتحادیه  های ها شما را به مقادیر زیادی اطالعات و اخبار تخصصی وصل می کند. پورتال اطالعات کارست یکی از پژوهش کمیسیون

که یک کتابخانه آنالین رایگان برای تمام آن چیزی است که به غارها مرتبط است. در صورتی که  می باشدهمراه با دیگر سازمان ها 

خبرنامه باشگاه شما به روی پرتال ارسال نشده است، ارسال آنرا مد نظر قرار دهید تا اخبارتان را با بقیه دنیای غارشناسی قسمت 

درباره اطالعات تخصصی غارها می یکی از مهمترین رسانه های بین المللی  هاتحادینمایید. ژورنال بین المللی غارشناسی متعلق به 

 اتحادیهنوشته خوزه آیرتون لبگالینی را سفارش دهید تا تاریخ « UIS ۲۰۱۵-۱۹۶۵پنجاه سال »باشد. می توانید یک جلد از کتاب 

در حال انجام  اتحادیهمورد جزئیات اینکه نید تا در را بخوا UISو بخشی بیشتر از غارشناسی مدرن را بدانید. نسخه های جدید بولتن 

 د. و ایده بگیرید که چگونه درگیر شویبدانید را چه کاری است 

به یکدیگر  }علمی{ این است که غارشناسی موضوعی است که در آن متخصصین ورزشی و فنی اتحادیه جنبه هاییکی از مهمترین 

تکیه می کنند. غارنوردان ورزشی غارها را می یابند، اکتشاف کرده و نقشه برداری می کنند. تالش آنها امکان تحقیق به دانشمندان 

به عموم را می دهد. نتایج علمی اثبات می کند که غارها ارزشمند هستند و الزم است که بشکل مناسبی مدیریت شوند. فرهیختگان 

همیت غارها آموزش می دهند که منجر به حفاظت از غارها و مناطق کارستی می گردد و به اکتشافات بیشتر باره او سیاستمداران در

 و رشد می کند. شده و بنابراین این چرخه تکرار  –می انجامد 

مالی کرده است، برنامه های آموزشی و تحقیقی سازمان داده  تامینهایی را پشتیبانی یا تا قسمتی  اکسپدیشن ها و کنفرانس اتحادیه

و با غارهای توریستی و دولتمردان همکاری کرده است تا بهترین مدیریت ممکن غارها و کارست را ممکن سازد. در طی کنگره بین 

هیات  ،از استرالیا پستجدید کرد. یستی تفاهم نامه مهمی با انجمن بین المللی غارهای تور اتحادیهالمللی در استرالیا در سال گذشته 

غیر به عنوان یکی از سازمانهای  ۲۰۱۷مدیره شروع به بسط و گسترش دیگر همکاری های علمی و سیاسی نموده است. در نوامبر 

 سازمان ملل شناخته شد.  (NGO)انتفاعی 

این همکاری ها جهت بهبود  بنیان نهادنحال اما در  ،ترجیح می دهیم که غارنوردی کنیم اتحادیهتمامی ما در هیئت مدیره 

مدیریت و آموزش ایجاد می مالی جهت پشتیبانی از تحقیقات،  منابعهای کسب  برای همگان هستیم. این روابط فرصتغارشناسی 

اکنون به شکل ویژه بدنبال  اتحادیهمالی کمی جهت اکتشافات موجود است که به این دلیل هیات مدیره  منابعکند. به طور معمول، 

پشتیبانی مالی  اتحادیهاز دیگر منابع جهت پشتیبانی از اکسپدیشن ها و پروژه های بیشتر است. اخیرا  درآمدراه هایی جهت کسب 

 روژه اکتشافات غار، نقشه برداری و تحقیق را در قبرس به عمل آورده است. تمامی جوانباز اتحادیه اروپایی ]غارشناسی[ جهت پ

 هیچکدام را مورد غفلت قرار نمی دهد.  اتحادیهغارشناسی مهم بوده و بهم پیوسته اند و 

 ،اتحادیهدر طی جشن پنجاهمین سالگرد  ۲۰۱۵در آینده بدانید. در سال  اتحادیهدر حال حاضر شاید بخواهید در مورد تصمیمات 

ن موضوع کار خواهد کرد که یونسکو )سازمان آموزشی، علمی بر روی ای اتحادیهکیونگ سیک وو اعالم کرد که  اتحادیهرئیس قبلی 

های اساسی هستند  های بین المللی فرصت را بعنوان سال غارها و کارست اعالم نماید. سال ۲۰۲۱و فرهنگی سازمان ملل( سال 

الی و فرصت جهت جهت آموزش همگانی در سراسر دنیا درباره موضوعات مهم، کسب حمایت همگانی و دولتی و افزایش منابع م

 اکتشاف، تحقیق، مدیریت یا هر چیزی که مورد نیاز است. 

تاکنون ما نامه های رسمی حمایت از چهار کشور بر روی موضوع سال بین المللی کار کرده است.  اتحادیههیات مدیره  ۲۰۱۵از سال 

ملی در دوازده کشور دریاف کرده ایم. زمان )بلژیک، کرواسی، مجارستان و اسلوونی(، هشت سازمان بین المللی و بیست و یک سا
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علیرغم این پیشرفت ما نیاز به یک کشور داریم که طرح پیشنهادی ما را به یونسکو ارائه دهد. فقط کشورهای عضو یونسکو می توانند 

 ارند اما برخی سیاستطرح پیشنهادی را ارائه دهند و کشورهای غیر عضو نمی توانند. چندین کشور ارائه طرح را برای ما مد نظر د

ها ماورای آنچه انجام می دهیم وجود دارد که بر چنین تصمیم گیری تاثیر می گذارد. بنابراین ما هنوز منتظریم و در حال تعمیم 

 استراتژی های جدید جهت کسب پشتیبانی هستیم. 

به عنوان مثال، ممکن است ما طرح پیشنهادی را به جای یونسکو به سازمان ملل ارائه دهیم. در صورتی که در کشور خود دارای 

ارتباط جهت پشتیبانی رسمی یا پیشنهاد سال بین المللی غارها و کارست هستید، لطفا به من اطالع دهید. مجمع بعدی یونسکو در 

 و ما امیدواریم کشوری باشد که این طرح پیشنهادی را ارائه دهد.  تشکیل می گردد ۲۰۱۹اواخر سال 

هایی را  نیاز خواهیم داشت تا رویدادها و فعالیت اتحادیههای ما درباره سال جهانی موفق گردد، به تمام کشورهای عضو  اگر تالش

این رویدادها  ۲۰۲۱خواهد بود که در سال  در کشورشان جهت حمایت از غارشناسی برگزار نماید. در صورت عدم موفقیت، مهمتر این

را برگزار کنیم تا اهمیت غارها و مناطق کارستی را به عموم و دولتمردان اثبات نماییم. لطفا به این بیاندیشید که چه رویدادهایی را 

یت آنها را نداشته باشیم بسیار عالی خواهد بود اما اگر حماکسب حمایت سازمان ملل و یونسکو سازمان شما می تواند ترتیب دهد. 

همچنان می توانیم یک سال بین المللی برای خود داشته باشیم. در آینده ایده ها و خواسته های ویژه را به شما گزارش خواهم داد 

 تا بتوانیم در صورت بروز هر دو حالت آمادگی داشته باشیم.

چه کاری می تواند برای شما انجام دهد، ترغیب تان می کنم که بیندیشید چه  اتحادیههمانگونه که شما در این اندیشه هستید که 

که موفق گردد همه ما سود خواهیم برد. اما  زمانیسازمانی متشکل از افراد داوطلب است.  UISانجام دهید.  اتحادیهکاری شما برای 

اری کرده اند. شما را دعوت می کنم که مستقیما آن با هم همک نغارشناسان جهت ممکن ساختکه این موفقیت به این دلیل است 

را حمایت می کنید. با  اتحادیههمکاری کنید اما شما در عین حال با کمک به سازمان های محلی، منطقه ای و ملی خود  اتحادیهبا 

 یکدیگر ما می توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم تا اینکه به تنهایی عمل کنیم. 

نوردان چگونه پا پیش می گذارند تا به آموزشهای غارشناسی، حفاظت از غارها، انتشارات، تحقیق و حتی سازمان از اینکه غار ممن مدا

دادن کنگره های بین المللی در سطح عالی بپردازند، همانند آنچه سال گذشته در سیدنی از آن لذت بردیم، تحت تاثیر قرار می 

قابل انطباق و خالق ترین افراد یافته ام. با حمایت شما، هیچگونه شکی ندارم  ،مسائل گیرم. به عنوان یک گروه، غارنوردان را در حل

هر گونه ایده ای برای . در صورتی که تاکنون خواهد بود اتحادیهبرای غارشناسی و بنابراین برای  زمانکه چهار سال آینده بهترین 

 داشته باشید یا بخواهید از من سوال بپرسید یا پیشنهاد همکاری داشته باشید می توانید براحتی با ایمیل من  اتحادیه

gveni@nckvi.org  و غارشناسی خواهم ماند.  اتحادیهتماس بگیرید. مشتاقانه منتظر همکاری با شما و مشاهده رشد  

mailto:gveni@nckvi.org

