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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 اهداف مورد نظر سهمگیری ملی )اهداف معین مشارکت ملی(

 به چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد

 1122سپتمبر،  12

***** 

( خویش  و معلومات ضمیمۀ آنرا  INDCاهداف مورد نظر سهمگیری ملی ) افغانستان  بدینوسیله، دولت جمهوری اسالمی

 این سهمگیری، ارائه می دارد.  بهتر  جهت تسهیل درک

 خالصه 

 آغازسال  1112

 سال مورد نظر میالدی 1101تا سال  1111از سال 

 کمک یتنوع مشروط

 سکتور ها انرژی، مدیریت منابع طبیعی، زراعت، مدیریت ذباله ها و معادن

 (کاربن دای اکساید 
2

(COن، میتا) 
4

(CHنایترس اکساید ، O)
2

(N    گازات مورد نظر 

 (BAU) به سناریوی  در مقایسه انتشارات گازات گلخانه ای کاهش در مقدار % 20.21 در حدود 

 بیرونی کمک هایمشروط بر ، 1101سال 

 هدف

 :میلیارد دالر امریکایی 17.405در مجموع: 

 میلیارد دالر امریکایی 21.182در بخش سازگاری: 

 1101 الی 1111میلیارد دالر امریکایی از سال  1...: انتشارات در بخش کاهش دهی

 های مالی مندینیاز

 

 کاهش کی ،1101 سال(  BAU) یویسنار با سهیمقا در افغانستان یا گلخانه گازات انتشار. 2 گراف
 .دهدیم نشان را %..20 ینسب

ACKU



2 

 

 افغانستان و تعهدات آن در قبال تغییرات اقلیم ملیوضعیت 

   

 معرفی مختصر

سطوح پایین انتشارات گاز های گلخانه ای  دارای در حال حاضر و ،های گستردۀ انکشافی و سازگاری افغانستان دارای نیازمندی

(GHG می )یکی از فقیرترین  1دالر امریکایی 1..و عاید ساالنۀ فی نفر  2میلیون جمعیت ..18 باشد. امروز افغانستان با ،

 .کشور های جهان بشمار میرود

یک  ازوالیت کشور حد اقل  03این کشور شدیداً در معرض حوادث طبیعی قرار دارد، و در خالل سه سال گذشته، تقریباً تمام 

، ی، بشمول امواج گرمی شدید یا "مفرط"آب و هوا . با وقوع تغییرات اقلیم، افزایش در واقعات0حادثۀ طبیعی متضرر گردیده است

 مرتبط به تغییر اقلیم مانند طغیان و آبخیزی جهیل های یخچالی، پیش بینی می شود. فاجعه هاسیالبها، و خشکسالی ها و همچنان 

 موجود باالی منابع طبیعی ،و یا غیرمستقیم، به صورت مستقیم خویش رفع نیازمندی های معیشت برای نجمعیت افغانستا اکثریت

 صادی، ثبات و امنیت غذایی کشور با تهدید مواجه می باشد.تغییرات اقلیم بنیاد اقتبا د، اتکاء مینمای

رات گازات گلخانه ای، بطور سریع رشد و انکشاف انتشا سطح ترینپایین حفظ مه چالش ها، افغانستان میتواند با با وجود این ه

میتواند به افغانستان فراهم گردد این کشور  تغییر اقلیم پاریس، ۀموافقتنام مندرجمنابع وسیع مالی و سایر منابع  در صورتیکهنماید 

را موفقانه  ، (HEADS)ثرؤم خیلی و ستراتیژی های انکشافی و سازگاری  (LEDS)انتشار پایین دارایستراتیژی های انکشافی 

 تطبیق نماید.

اقتصادی و اجتماعی  بخشدر  حقوقی نیاز است تا افغانستان تکنالوژی و  ،ارتقاء ظرفیت  مالی، های مناسب کمکفراهم نمودن  با

 نماید.  را حفظ، (GHG) ن سرانۀ انتشار گازات گلخانه ایئیسطح پا نموده و ضمناً  توجه پیشرفت قابل

 رعایت توازن

انتشارات  کاهش دهی باید، به سطح خطرناکزمین  گرم شدن کرۀجلوگیری از برای که تمام کشور های جهان  میپذیردافغانستان 

تدابیر الزم را در اسرع وقت اتخاذ ، آنثابت نگهداشتن  به و اگر دارای انتشارات پایین اند، ،را خویش سرانه گازات گلخانه ای

منابع مالی، ظرفیت سازی، انتقال تکنالوژی و سایر کمک ها به  ،ست تا تحت موافقتنامۀ پاریسبنا برآن، خیلی مهم ا .نمایند

را بطور موفقانه تطبیق نماید. این امر می تواند افغانستان را قادر  HEADSو  LEDSافغانستان فراهم گردد، تا افغانستان بتواند  

 تغییرات اقلیم، بطور متداوم انکشاف نماید. در برابرزگاری سازد تا با حفظ سطح پایین انتشارات و افزایش ظرفیت سا

انکشافی مسیر یک  از سوخت فسیلی استفاده نماید، دارای  ، برای نیل به اهدف انکشافی خویشاگر افغانستان مانند سایر کشورها

، میزان کنونیاز آن، به اندازه  بعدو  1112تا سال  مقدار انتشار گازات گلخانه ای در نتیجه، بود.خواهد  کم هزینهواضحتر و 

ایجاب ، ( GHGگازات گلخانه ای )انتشارات  جهانی نهایت محدودباقیماندۀ با آنهم با در نظر داشت بودجۀ  . فتیا خواهد افزایش

ز ( در سراسر سکتور های اقتصادی، اLEDSمالی اضافی و سایر کمک های مورد نیاز برای تطبیق موفقانۀ ) منابع میکند که

                                                 
1 CSO 2015 estimation 
2 IMF 2013 estimate for Afghanistan 
3 NEPA (2009), National Capacity Needs Self-Assessment for Global Environmental Management (NCSA) and National Adaptation 

Programme of Action for Climate Change (NAPA( 

3. (GIRoA, 2012) 
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وجوه ق وصند(، GEF، تسهیالت جهانی محیط زیست )(UNFCCCچارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر اقلیم ) ریقط

 به افغانستان فراهم گردد. ( و سایر نهاد های بین المللی،GCFاقلیم سبز )

 

 اهداف انکشافی ملی

است. در طول  نایل گردیدهچندین دهه بی ثباتی و جنگ، افغانستان، به پیشرفت های قابل توجهی نیز ویرانی های تحمل وجود با 

اقتصاد و ارائه سایر خدمات  در بخش های محیط زیست، زراعت، صحت، تعلیم و تربیه، زیربنا ها،ستان سال گذشته، افغان 20

 .4داشته است دستاورد های قابل مالحظه ای مهم،

محیط زیست را  می باشد.( استوار MDGs( بر بنیاد اهداف انکشافی هزارۀ کشور )ANDSی انکشافی افغانستان )ستراتیژی ملا

منحیث "یک موضوع متداخل/مشترک شناسایی نموده است که تمام چهارچوب انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور را تقویت 

جهت شامل نمودن مالحظات محیط زیستی و تغییر اقلیم در چهارچوب ( NEPA). ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست "مینماید

اداره ملی به فعالیت های خویش ادامه میدهد. ( GIRoAکشور، با سایر بخش های دولت جمهوری اسالمی افغانستان)انکشاف ملی 

 تی و تغییر اقلیم را ضمنمحیط زیسبهترتأمین دستآورد های  حفاظت محیط زیست، بعنوان ارگان مربوطه مسایل محیط زیستی، 

 INDCافغانستان اهداف معین مشارکت ملی . حمایت مینماید تطبیق پالیسی ها و اقدامات الزم که مستلزم انکشاف سریع کشور اند،

 کشورها تمام و عزم یک تعهدمستلزم تغییرات اقلیم  مبارزه در برابر تأثیراتطرح نموده است، که  بر اساس این اصلخویش را 

 .می باشد سازگاری و کاهش دهی موردر د را

به چارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر اقلیم  2991اقلیم، افغانستان در سال  بین المللی پیرامون تغییر اتتعهددر مورد 

(UNFCCC ) برای تغییر اقلیم  افغانستان پالن ملی عمل سازگاری ، تصویب نمود.1120پیوست، و پروتوکول کیوتو را در سال

(NAPAو خود )-ارزیابی نیاز مندی های ظرفیت ملی  برای مدیریت جهانی محیط زیستی(NCSA)  1119در سال خویش را ،

( UNFCCC( تحت چارچوب کنوانسیون ملل متحد در مورد تغییر اقلیم )INCارش ملی )زافغانستان اولین گتکمیل نموده است. 

 .112( خویش میباشد تا در سال SNCمود، و اکنون در حال تهیه نمودن دومین گزارش ملی )، تسلیم ن1121خویش را در سال 

( ACCSAPافغانستان در حال نهایی ساختن ستراتیژی و پالن عمل ملی تغییر اقلیم ) تسلیم نماید. در حال حاضر،  UNFCCC به 

  می باشد. (NAP)برنامه ملی سازگاری  همچنان و

( یک سلسله NEPAادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ) (1122) 2093در سال ، INDCآمادگی برای  بخشی از پروسۀ بمثابۀ

اعم از  خل ید دولتی و طرف های ذ تصمیم گیرندگان نهاد هایرا دایر نمود تا  مشورتی و افزایش آگاهی و نشست های ورکشاپها

انستان، پایدار برای افغ ایجاد یک دورنمای انکشاف وموجوده  INDC برای طرحسازمان های غیر دولتی را  ادارات حکومتی و

که برای ایدید جامع /دورنماو پالیسی ها و ستراتیژی ها، (  INDCاهداف معین مشارکت ملی ) پروسۀ گرد هم آورد. از طریق 

برابر  در پذیری زراعت، محیط زیست و جمعیت افغانستان تحملافزایش ظرفیت سازگاری و  هدف آند، میگرد طرحافغانستان 

 میباشد.LEDS و تطبیق  طرحتغییر اقلیم و در عین حال، 
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 گرایش های تغییر اقلیم، تأثیرات و آسیب پذیری ها

. اولین گزارش ملی 2افغانستان در برابر تأثیرات تغییر اقلیم در ردیف آسیب پذیر ترین کشور های جهان دسته بندی گردیده است

بنیاد مشاهدات اخیر را ثبت نموده است. بر  C°1.9افزایش  در اوسط درجۀ حرارت ساالنه، ، 2991(، از سال INCافغانستان )

کاهش یافته است؛ اما، بارندگی کلی ساالنه تنها اندکی کمتر  mm41.2می(، تقریباً  -اقلیم، نمونه های بارندگی فصل بهار )مارچ

ماه جون الی نومبر اندکی افزایش یافته است. این نشان میدهد که افغانستان  کاهش یافته در حالیکه بارندگی ها از mm01از 

 تجربه نمودن تأثیرات منفی ابتدائی تغییر اقلیم را از قبل آغاز نموده است.

، نشان میدهد که ممکن است 9(RCPsینده تمرکز ) و راه های نما Cordex پیش بینی های اخیر اقلیم، بر بنیاد نمونه های منطقوی

مقایسه گردد،   1119 – 2989سالهای  وقتیکه با، میگردد سراسری اوسط درجۀ حرارات مواجه  جدیافغانستان با افزایش 

موع مجاوسط ، (RCP4.5)نۀ" بیناتحت سناریوی "خوش  تر بطور مشخص .الحظه نسبت به پیشگویی های جهانیقابل م افزایش

برای  پیش گویی مینماید. را ،1211را الی  C°1.2و گرم شدن تقریباً  1121را الی سال  C°2.2ریباً گرم شدن تق های نمونه

الی سال  C°1الی  بیشتر ازآنبا  1121را الی سال  C°0(، نمونه ها هشدار خیلی جدی تقریباً RCP8.5نۀ" ) بینا سناریو "بد

تر در  هر دو سناریو، تفاوت های منطقوی وجود دارد، با افزایش درجۀ حرات در ارتفاعات بلند در، پیش بینی می نماید. 1211

 ارتفاع پایین. دارای مقایسه با ساحات 

می( برای شمال، مناطق مرتفع  –در ایام فصل بهار )مارچ ( α=0.05)در مورد بارندگی یک کاهش قابل توجه اوسط بارندگی 

یک افزیش اندک بارندگی  با دیده شده. این کاهش %21 – 2، بین  1121الی  1119اریو از سال مرکزی و شرق برای هر دو سن

برای ساحۀ هندوکش، یک افزایش فوق العاده در  در این مناطق، متعادل میگردد. دسبمر( -در فصل خزان و ایام زمستان )اکتوبر

. برای در حالیکه در جریان فصل بهار بارندگی ثابت پیش بینی شده است دیده شده %21 بارندگی در جریان فصل زمستان تقریبا

مناطق بی آب جنوب کشور، نمونه ها گرایش های قابل توجه برای بارندگی را پیش بینی نمی کنند. کاهش در بارندگی در جریان 

الوه برآن، کاهش بارندگی در مناطق ع فوق العاده رشد مینمایند.فصل بهار خیلی مهم است چون در جریان این ماه ها نباتات 

دارای بیشترین حاصالت زراعتی افغانستان )شرق، شمال و مناطق مرتفع مرکزی(، پیش بینی گردیده است. با افزایش کلی در 

درجۀ حرارت و افزایش مرتبط در بخارات در سراسر کشور، خیلی احتمال دارد که باالی دوران هایدرولوژیکی، حاصلدهی 

 تغییرات اقلیم نیز بر شیوع  بیماری های ناشی از آب، غذا واحتمال دارد که موجودیت منابع آب تأثیرات منفی بگذارد. زراعتی و 

قابل توجه به صحت جمعیت شهری و روستایی خواهد گردید. باآلخره، خطر های  اتخطربروز تأثیر نماید که باعث حشرات 

میتواند نا برابرای های اجتماعی، فقر و عدم مصؤونیت غذایی را افزایش دهد که ناشی از تغییر اقلیم و چالش های متذکره فوق 

یادی را به حیات انسانی، معیشت، دارایی، ثبات سیاسی، اقتصاد و محیط زیست در افغانستان متوجه قابل توجه و بن های تهدید

 سازد.

، محیط زیست افغانستان تغییرات قابل مالحظه را تجربه ضرسالهای بعدی قرن حابر بنیاد این پیش بینی های تغییر اقلیم، در مدت 

باید در پالنگذاری های سکتوری شامل ساخته  خواهد نمود. تغییر اقلیم، بر اساس تحلیل های سالم علمی تغییرات اقلیمی و ابهامات،

 یی افزایش یابد.شود تا تأثیرات منفی تغییر اقلیم در افغانستان کاهش و تحمل پذیری در ساحات شهری و روستا
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 . سازگاری در برابر تغییر اقلیم2

 

 دورنماها، مقاصد و اهداف سازگاری کوتاه و درازمدت

و  ریافزایش ظرفیت سازگا عبارت ازاز طریق سازگاری  مثیرات منفی تغییر اقلی دور نمای افغانستان برای رسیدگی به تأهدف و 

تغییر اقلیم را در نگرانی های شامل سازی و  سکتور های مربوطه،رسیدگی مؤثر به آسیب پذیری های  انعطاف پذیری جهت

ستراتیژی ملی برای سازگاری با ایک  ،دستیابی به این هدف. بمنظور ، میباشندستراتیژی ها و پالن های انکشافیاپالیسی ها، 

نموده با سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه و دراز مدت ظرفیت های را شامل  تغییر اقلیم باید آسیب پذیری های در سطح مجتمع

یا پالن ملی سازگاری، پالن ها و  NAPرا تشکیل داده و  NAPAمدت قسمت از  کوتاه های پالن سازگاری مردم را افزایش دهد.

 شامل موارد ذیل می باشند: ستراتیژی های کوتاه و دراز مدت را تطبیق خواهد نمود.این اهداف

  کاهش دادن آسیب پذیری کشور و جمعیت آن از طریق افزایش ظرفیت سازگاری و تحمل پذیری، و کاربرد روش های

 کاهش خطر حوادث

  تغییر اقلیم در پروسه های ملی پالنگذاری نگرانی هایشامل نمودن 

 از طریق مدیریت پایدار منابع محیط زیستی و افزایش دسترسی به  تقویت انکشاف اقتصادی و معیشت پایدار روستایی

 انرژی با کیفیت و پایدار مدرنخدمات 

 بهبود بخشیدن ظرفیت تخنیکی در نهاد های دولتی 

 مدیریت سازگار و منسجم زمین و آب 

 محصوالت ی در و بهبودین غذا، کاهش فقر بهبود بخشیدن دسترسی مجتمعات محلی و دهقانان به آب جهت تقویت تأم

 زراعتی

 ثیرات تغییر اقلیم و اقدامات سازگاری بلند بردن آگاهی مردم افغانستان در مورد تأ  

 

 

 یاقدامات کنونی سازگاری و کمک

اقدامات را روی دست گرفته است. در بخش پالیسی ها، پالن های ملی انکشاف پایدار کشور، تعدادی از  افغانستان برای تقویه

تأمین انکشاف و چارچوب های قانونی، تالش های قابل توجه جهت رسیدگی به چالش های محیط زیستی، کاهش خطر حوادث، 

با سازگاری تغییر اقلیم  ، تأمین آب، حفاظت جنگالت و چرا گاه ها، و تحفظ تنوع بیولوژیکی صورت گرفته است که همۀ اینهاغذا

ارتباط صریح دارند. برخی از مثال های قابل ذکر از همچو پالیسی ها و پالن ها که تغییر اقلیم را بطور واضح و موفقانه شامل 

 نموده ، عبارت اند از:

 برنامۀ اولویتی ملی مدیریت آب و منابع طبیعی 

 ( پالن عمل ملی محیط زیستیNEAP) 

 دات زراعتی و انکشاف مارکیتبرنامۀ جامع ملی تولی 

 ( انرژی برای انکشاف روستاییERDA) 
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 ستراتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل(NBSAP)  

 ( پالیسی ملی انرژی قابل تجدید افغانستانANREP) 

  پالن ستراتیژیکی عمل ملی برای کاهش خطر حوادث(SNAP) 

حال حاضر از تغییر اقلیم تذکر نمی دهند اما برای شامل نمودن مزید تغییر پالیسی ها، ستراتیژی ها و پالن های ملی اضافی که در 

 اقلیم در آینده دارای نقاط دخول می باشند:

  چارچوب ملی انکشاف زراعتی (NADF)   

  ستراتیژی ملی محیط زیستا 

  ستراتیژی سکتور انرژیا 

 پالن ملی مدیریت جنگالت 

 پالن مدیریت چرا گاه ها 

  تیژیکی برای سکتور آب تراسا چارچوب پالیسی 

ایجاد ظرفیت سازگاری و تحمل  جهت ،ن المللی و نهاد های چندین جانبهبرنامه ها و پروژه ها، با کمک های جامعۀ بی بخشدر 

از کمک دهندگان عمده: شرکاء دو جانبه چارچوب توکیو،  افغانستان در برابر تغییر اقلیم، کار اساسی صورت گرفته است. پذیری

( که کمک ها را از طریق فعالیت های توانمند سازی، پروژه های سایز در میانه و پروژه GEFت جهانی محیط زیستی )تسهیال

( تمویل میگردد، LDCFانکشاف یافته ) رینفراهم نموده که توسط صندوق کشور های کمتهای سایز بزرگ سازگاری تغییر اقلیم 

دو جانبه، سازمان های غیر دولتی، و ملل متحد، شامل می باشند. با میزان و فوریت نیاز مندی های  منابع تمویل کنندهو همچنان 

سازگاری افغانستان، به کمک مالی و سایر منابع اشد ضرورت است تا ظرفیت سازگاری و تحمل پذیری کشور و مردم آن قبل از 

 جاد گردد.اینکه تأثیرات شدید تغییر اقلیم احساس گردد، بطور مؤثر ای

   (MOIنیاز مندی های سازگاری و وسایل تطبیق )

مشخص مواجه می باشد. این چالش ها شامل، اما چالش های افغانستان در رسیدگی به تغییر اقلیم از طریق سازگاری با یک تعداد 

در مورد مسائل  ناچیزهی عامۀ کاستی ها در تمویل، نبود مهارتها، نبود معلومات/ارقام تاریخی قابل اعتبار، آگا :نه محدود به

، جهت رسیدگی NAPرا به عنوان بخشی از پالن ملی سازگاری اقدامات کلیدی ذیل افغانستان محیط زیستی، و امنیت، می باشند. 

 NAPبه کاستی ها و موانع در بخش سازگاری با تغییرات اقلیم، شناسایی نموده است. مجموع مقدار نیاز مالی جهت تطبیق کامل 

 میلیار دالر امریکای تخمین زده شده است.  21.182حدود در 

 عمل،-پالنگذاری نیاز مندی های 

  تکنالوژی و ظرفیت سازی

نیازمندی های 

 تکنالوژی
 نیازمندی های ظرفیت سازی

 نیازمندی های مالی به

 )دالر امریکایی(

 کمک خودی -- -- افغانستان CCSAPطرح و تصویب 

برای نظارت و  مناسب ایجاد سیستم

ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری 

 در برابر تغییر اقلیم

علوم اقلیم با انستیتیوت ها و  تکنالوژی علوم اقلیم

 پوهنتون ها 

 میلیارد   0.02
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شناسایی و شامل نمودن تکنالوژی 

های سازگاری تغییر اقلیم در پالیسی 

های سکتوری، ستراتیژی ها و پالن 

همکاری و های انکشافی و تقویت 

همآهنگی منطقوی و بین المللی 

 برای انتقال تکنالوژی سازگاری

تکنالوژی ها و میتود 

 های پالیسی اقلیم

 

 

آموزش دهی به کارشناسان 

 پالیسی اقلیم افغانستان

 میلیارد   0.01

 

تقویت و بسط شبکه ها و خدمات 

نظارت مترولوژیکی و 

شمول دیتابیس ملی بهایدرولوژیکی 

و حفظ  جهت آرشیف نمودن 

معلومات مترولوژیکی و 

 هایدرولوژیکی

تجهیزات 

هایدرولوژیکی، 

میترولوژیکی و 

معلومات و سیستم های 

 شدهمنسجم/توحید 

فعال کننده ها و تحلیل گران 

معلومات برای سستم های 

شده  توحید/منسجم

 و هایدرولوژیکی 

 ترولوژیکی  یم

 میلیار   0.1

نکشاف منابع آب از طریق ا

بازسازی و اعمار مجدد زیر بنا 

در میانه و  -های به سایز کوچک

 .بزرگ

دیزاین های بهتر و 

ترولوژی ها برای یم

مدیریت تکنالوژی 

 آبگیره

طرحریزی ایکولوژیکی و 

ری فضایی برای اپالنگذ

 منابع آبی

 میلیارد   0.75

پالنگذاری برای مدیریت شایسته 

آبخیزه و تقویت آن از طریق 

مشارکت  بامدیریت منابع طبیعی 

 مرد

تکنالوژی و نمونه های 

 پالنگذاری کامل آبگیره

کارکنان برای مدیریت 

 آبخیزه

  میلیارد  2.5

تحت  یافزایش زمین های زراعت

از طریق  M-ha 0.24آبیاری به 

اعاده و انکشاف سیستم آبیاری 

 افغانستان

 -انتقال تکنالوژی ایکو

زراعتی و تکنالوژی 

آبیاری مساعد اقلیم به 

 افغانستان

ظرفیت حرفوی و مهندسی 

برای دیزان، ایجاد و حفظ 

شبکه ها و برنامه های 

 .محلی

  میلیارد  4.5

ساحۀ زمین  %21حد اقل آوردن 

افغانستان و زیستگاه انواع معین 

  تحت یک سیستم حفاظت

میتود ها و حفاظت 

 ابزار  ایکالوژی

آموزش دهی به ایکالوجست 

ساحات حفاظت شده، و 

 .اقتصاد دان ایکولوژیکی

  میلیارد  0.3

تغییر سلوکی و فرصت ها برای 

تهیه و انکشاف منابع متبادل و قابل 

جمعیت روستایی  %12تجدید برای 

(، به %22سطح موجود) زباالتر ا

ر منظور کاهش در استفادۀ نا پایدا

انتقال تکنالوژی انرژی 

قابل تجدید و انرژی 

 پایدار

تقویت و بسط مرکز ملی 

انرژی پایدار. یکجا نمودن 

استعداد های خصوصی و 

 دولتی

  میلیارد  0.105
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منابع طبیعی و کاهش اتکاء شدید 

تمعات روستایی باالی سوخت جم

 فوسیلی

ساحات جنگل و  %41احیاء حد اقل 

شش چرا گاه ها )ساحۀ تحت پو

برای   ha 101,121تقریباً  

میلیون هکتار  2.02جنگالت؛ و 

 برای چرا گاه ها(

انتقال میتود ها و ابزار 

مدیریت جنگالت و چرا 

 گاه ها به افغانستان

ایجاد گروپ های مشارکتی 

در سطوح پوهنتون، دولت و 

 محلی  

  میلیارد  2.5

 میلیارد 01..58 مجموع نیازمندی های مالی:

 دهی تغییر اقلیم. کاهش 3

 ( و اقدامات کاهش دهیGHGگاز های گلخانه ای )

 2COک تن یمتر 1.1 حدود در 2991پایین دارد. در حالیکه انتشارات سال  بسیارافغانستان انتشارات سرانۀ گاز های گلخانه ای 

که افغانستان در سطح جهانی دارای  هدبو 1121برای سال  1.0انتشارات سرانه در حدود  فی نفر بود، معلومات نشان میدهد که

. اما این کشور در مسیر انکشاف روان است و توقع میرود که در سال های آینده 1پایین ترین انتشارات گاز های گلخانه ای بود

 تقلیل افزایش در برای LEDSد انتشارات گاز های گلخانه ای افزایش یابد. جهت انکشاف رپیشرفت مزید نماید که احتمال دا

 .می باشدانتشارات گاز های گلخانه ای، فراهم نمودن کمک ها به افغانستان خیلی ضروری 

از  عبارت ، 2COخیلی مهم انتشارات  منابع( نشان میدهد که 2ارقام انتشارات مجموعی گاز های گلخانه ای افغانستان، )جدول 

و نایترس اکساید  4CH مورد انتشارات گاز های میتان. در دن، می باش8"انرژی سکتور "تغییر کار برد زمین و جنگالت" و

O2Nبنا برآن خیلی مهم است که  توجه بیشتر باید باالی اقدامات کاهش دهی انتشارات 9، سکتور زراعت یک منبع عمده می باشد .

 اخیرا  UNFCCC یافغانستان برای دسترسی به فرصت های انتقال تکنالوژ گاز های گلخانه ای در این سکتور ها متمرکز شود.

آغاز نموده است. گزینه های ذیل کاهش دهی جهت کمک به افغانستان دیزاین گردیده اند تا بتواند نیازمندی های مالی و تخنیکی 

 .21خویش را برآورده سازد

 

 

 

 

----------------------------------------- 

9  .CapitaCO2 Emissions (Metric Tons Per The World Bank, .) http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC 

1  .Afghanistan Greenhouse Gas Inventory ReportNEPA & ADB (2007), . 

8  .IBID 

9 .IBID 

21 .IBID 
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 2838سهمگیری در کاهشدهی 

نوعیت 

 سهمگیری

از طریق برآورده ساختن نیازمندی های  GHG گازات گلخانه ئی  کاهش نسبی انتشاراتهدف مشروط: 

مالی، تخنیکی و تکنالوژیکی در سکتور های انرژی، جنگالت و چرا گاه ها، پروسه های صنعتی و صنعت 

ترکیز عمده باالی پروسه های پایدار  استخراجی، زراعت، مالداری و مدیریت زباله، قابل حصول می باشد.

 می باشد. NAMAو  LEDSدر مورد  1122شورت های ملی و پروژه های انکشافی بر بنیاد نتایج م

 2(N(Oو نایترس اکساید   CH)4(میتان  ، CO)2کاربن دای اکساید )  گاز ها

تولید انرژی )برق آبی، سیستم های برق آفتابی، بادی و بایوماس، تجارتی، خانگی: بخاری های   سکتور ها

 پاک پخت و پز و سوخت، و انرژی آفتابی

  (انرژی) خانواده ها، ترانسپورت، صنعت، خدمات، معادن، زراعتمؤثریت 

  جنگالت و چرا گاه ها )جنگل کاری و احیای جنگل، جنگالت طبیعی، نزمی بهره برداری از ،

 چوب سوخت از جنگل و باغات، احیاء مجدد چرا گاه ها(

 )زراعت و مالداری )مدیریت کود حیوانی، کاربرد/تبدیل زمین برای زراعت 

 زیربناء های آبیاری 

  زراعتیسیستم بهبود یافتۀ 

 غال اجی ها، گاز و هایدرو کاربن ها، ذو استخر نپروسه های صنعتی و صنعت استخراجی )معاد

 و منرال ها( پس انداز کاربرد نهایی و تغییر سوخت ها

 دستگاه های تولید برق: تغییر سوخت به گاز و قابل تجدید ها 

 پاک و سوخت های متبادل یسوخت ها تر،ترانسپورت: وسایط مؤثر 

  به  تجزیه پذیرمدیریت زباله )مدیریت زبالۀ جامد و ریسایکل/ترکیب کردن فاضالب از زبالۀ

 عوض دفن زباله،  و بازیافت گاز میتان از دفن زباله(

 غالغال: بازیافت گاز از معدن ذذ عادنم 

  :های اصالح شدۀ برنج نوعشالیزار ها 

 اقدامات کاهش دهی بر( ای نایترس اکسایدN2Oبشمول کاهش کاربرد کود، وقت )  مطلوب دادن

 22(عضویانده ها، کاربرد کم هستوسول ها )خاک های رکود؛ نایتروجن گیری بازد

 

 

و بر بنیاد میزان  21محاسبه گردیده 1112برای   GHGبرای هر یک از سکتور انتشار 2افغانستان در جدول  GHGموجودی 

 ( پیش بینی گردیده.1101-1111رشد یک جدول زمانی میان مدت )
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 *2838- 2881در افغانستان در  02Nو  2CO ،4CH: انتشارات گاز های گلخانه ای 5جدول 

 سکتور انتشار

GHG   

Equivalent, Gg 2CO 2020 2025 2030 

2CO 4CH O2N 
Aggre

gated 

eq, -2CO

Gg 

eq, -2CO

Gg 

eq, -2CO

Gg 

 انرژی
2,910.0

4 
736.00 129.83 

3,775.8

7 
9,745.46 

10,849.0

2 

12,087.0

0 

 974.42 878.25 791.57 312.15 - - 312.15 صنعت

 - زراعت
9,296.4

9 

5,812.5

0 

15,108.

99 

24,665.3

0** 

29,578.7

7** 

35,471.0

4** 

کاربرد و تغییر 

  زمین و جنگل

9,341.1

3 
80.64 9.30 

9,431.0

7 

10,949.1

8 

11,507.7

0 

12,094.7

1 

 130.41 - 130.41 - زباله
330.70*

* 

366.91*

* 

407.09*

* 

 انتشار مجموعی 

GHG  بشمول  

LULUCF 

12,563.

32 

10,243.

54 

5,951.6

3 

28,758.

49 

46,482.2

0 

53,180.6

4 

61,034.2

5 

 GHG انتشار مجموعی  

 LULUCFبدون  

3,222.1

9 

10,162.

90 

5,942.3

3 

19,327.

42 

35,533.0

2 

41,672.9

5 

48,939.5

4 

 

 

موجودی گاز های گلخانه ای  از GACMO با استفاده از 1101-1111معلومات از گزارش و پیش بینی برای   *

ADB- افغانستان 

**  CH4  انتشارات(CH4 x 12 و )N2O  انتشارات(N2O x 021 که منحیث )CO2-eq .حساب گردیده 
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 مالی کاستی ها و موانع کاهش دهی اقلیم و نیاز مندی های 

  2828از سال  در سال میلیارد دالر امریکایی  991 

 نیاز مندی های تکنالوژی و ظرفیت سازی سکتور
نیاز مندی مالی به 

 دالر

مؤثریت انرژی در 

عمارات و در سکتور 

 ترانسپورت

 روژه.پ انکشافمهارت های هزینۀ کاربن و 

امور  یمعلومات در مورد تکنالوژی های موجود، اقدامات، و مهارت ها

 مالی

. ایجاد رمز ها ، و از طرف دولت قیمت گذاریتعیین گمرک های سنتی و 

 معیار ها در مورد اسباب و تجهیزات.

 پاک، تسخین و پروژه های برق ت وپزپخ

میلیون در  211

 سال

تکنالوژی پاکتر. مارکیت های ظرفیت انسانی و صنعتی برای پذیرش  انرژی

سرمایه که سرمایه گذاری را در سیستم های غیر متمرکز تشویق مینماید. 

ملکیت برای تکنالوژی های کاهش دهی. انرژی قابل  معلومات و حقوق

تجدید، هزینۀ کمک دخول، دسترسی به سرمایه، و سبسیدی ها. معیار 

 انه(های محیط زیستی برای تطبیق )انتشارات و داخل خ

میلیون در   288

 سال

 مدیریت زباله، تصفیۀ فاضالب غیر متمرکز.  مدیریت زباله

 اقلیمتغییر پروژۀ  انکشافمهارت های 

 میلیون در سال  14

جدا سازی کاربن در مورد جنگالت/چراگاه ها، و مهارت های کاربن  جنگالت و چرا گاه ها

 جنگل.

 پروژه.تمویل ظرفیت نهادی برای نظارت و وارسی 

 پالن گذاری فضایی بهتر برای مجتمع و زراعت تولیدی.

 کاهش اتکاء مردم محل باالی سوخت برای پخت و پز و تسخین

میلیون در   211

 سال

غال، شیوه های "در زمین بگذار" احتراق و معدن کاری پاک ذ صنعت و معادن

 ترانسپورت منرال ها.

 مدیریت ساحات هایدرو کاربن

نعتی جهت پیوند صنعتی اساس و سکتور معدنکاری ظرفیت تخنیکی ص

 با کارشناسان سکتور اقلیم خصوصی و عامه

میلیون در   211

 سال

 ملی، کاهش در کاربرد سوخت، یا تکنالوژی های پاکتر. گروه زراعت و مالداری

جنوب در زراعت دارای کاربن کم، سیاحت های –همکاری جنوب 

 مطالعاتی

 R&Dتمویل برای فعالیت های 

 ست ارقام/معلومات ملی در مورد ارقام/دیتای زراعت، تأمین غذا

میلیون در    211

 سال

 

ACKU




