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تقویت تاب آوری محیط زیستی

سپاسگزاری ها
این گزارش توسط یک تیم از ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست( )NEPAدولت جمهوری
اسالمی افغانستان تحت رهربی جاللتآمب محرتم مصطفی ظاهر ،رئیس عمومی و محرتم
غالم محمد ملکیار ،معین تخنیکی  ، NEPAتهیه گردیده است.
خیلی از دوست ها اعم از رشکاء دولتی و غیر دولتی در این گزارش سهم گرفته اند که
تعداد آنها آنقدر زیاد است که ذکر نام هر یک آنها در اینجا مقدور نیست ،اما سپاس
گزاری ویژه از محرتم عزت الله صدیقی رئیس دفرت ،و ریاست تحفظ میراث طبیعی
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست  ،که مرحلۀ ویرایش را با شکیبایی هآمهنگ منودند،
و سپاسگزاری از ریاست تنظیم منابع طبیعی در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری که
مسؤولیت مدیریت برنامه های تنوع بیولوژیکی در دولت را به عهده دارد.
کمک مالی برای این پروژه توسط صندوق وجهی برای فعالیت های توامنند سازی تحت
پروژۀ تسهیالت جهانی محیط زیست ( “ )GEFتسوید پنجمین گزارش ملی به CBD
و تجدید سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل افغانستان ( ،”)NBSAPبه همرای
کمک های ادارۀ انکشاف بین املللی کشور انگلستان/بخش مدیریت حوادث بعد از
جنگ پروگرام محیط زیست ملل متحد ( )UNEPبرای “ایجاد تاب آوری/تحمل پذیری
محیط زیستی در افغانستان” ،فراهم گردیده است.

پیشگفتار
منحیث رئیس عمومی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAدولت جمهوری اسالمی افغانستان ،افتخار رسوی انواع مختلف
و ایکو سیستم های افغانستان را شخصاً بدوش داشتم .این تجربه در ساحه ،عشق و عالقۀ دیرینه ام را با تنوع بیولوژیکی و
منابع رسشار طبیعی افغانستان  ،نیروی مزید بخشیده است.
تنوع بیولوژیکی طیف وسیعی از نباتات ،حیوانات و سایر مواد که برای امرار حیات ما خیلی مهم اند ،فراهم می مناید .مزید بر
آن ،تنوع بیولوژیکی سکتور های حیاتی ،مانند زراعت ،را تقویت می مناید و با فراهم منودن بنیاد برای خدمات ایکوسیستم ،زمین
ها و دریا های ما را تحفظ و خطرات حوادث طبیعی را کاهش می دهد.
بلند بردن سطح آگاهی در مورد مسائل تنوع بیولوژیکی برای دستیابی به اهداف جلوگیری از تخریب مزید تنوع بیولوژیکی و
تحفظ ایکوسیستم کشور ما  ،یک قدم اساسی به شامر می رود .اگر بتوانیم طرف های ذیدخل کلیدی خویش اعم از دهقانان و
سکتور تجارت و مردم عام را از پیوند در بین تنوع بیولوژیکی و خدمات ،که همۀ ما به آن اتکاء داریم ،آگاه بسازیم ،ما موفقیت
فعالیت های خویش را که جهت تحفظ تنوع بیولوژیکی کشور انجام می دهیم ،بهبود خواهیم بخشید .بنا برآن ،افزایش آگاهی
 ،بخصوص از جوانان و اطفال ،خیلی مهم می باشد ،زیرا اینها اند که این پیام ها را در طول حیات خویش با خود حمل منوده به
خانواده های خود و نسل های آینده ،انتقال می دهند.
حفاظت محیط زیست طبیعی ما  ،بویژه با در نظر داشت اولویت های پر چالش دیگر در افغانستان امروزی ،کار آسان منی باشد.
معلومات کنونی که ما در دسرتس داریم ،نشان می دهد که ایکوسیستم های کشور همواره در حال تخریب و تعداد انواع رو به
کاهش است .به هر حال ،برای تغییر دادن این گرایش ها تالش های زیادی صورت گرفته است که ما را به آیندۀ درخشان امید
وار می سازد .با افزایش مضامین جدید در بخش مدیریت محیط زیستی در پوهنتون ها ،آموزش دهی های جدید تخنیکی برای
جوانان ،رهربان حفاظت ،پالیسی سازان و دست اندر کاران حفاظت محیط زیست ،و شهروندان ما ،به محیط زیست بحیث کل،
عالقمندی و دلچسپی فزاینده به مشاهده می رسد اینجاست که ما با برداشنت گام های استوارتر و پر اعتامد ،به جلو می رویم.
پنجمین گزارش ملی به کنوانسیون تنوع بیولوژیکی ملل متحد ،یک تجدید مهم در تالش های ملی ما در تحفظ تنوع بیولوژیکی
بیش بهای کشور ،می باشد .طوریکه از این گزارش هویداست ،برای دستیابی به اهداف کشور خود ما و همچنان اهداف تنوع
بیولوژیکی جهانی آی چی ،راه طویل را در پیرشو داریم که باید پیمود؛ با وجود این همه چالش ها ،یک نور نوین تحفظ بر
افغانستان در حال تابیدن است ،و ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با رشکاء کلیدی خویش برای مطرح منودن حفاظت
تنوع بیولوژیکی در سطوح بلند و شمولیت آن در اجندا های ملی و محلی ،به تالش های خویش ادامه خواهد داد.
با راه اندازی این گزارش مرست دارم و از متام آنهای که این گزارش را می خوانند و از آن در حامیت امر مهم و حیاتی تحفظ و
مدیریت تنوع بیولوژیکی فوق العادۀ کشور ،استفاده می منایند ،انتظار داریم تا از نظریات خویش ما را آگاه سازند.
					
			

مصطفی ظاهر -رئیس عمومی
اداره ملی حفاظت محیط زیست
جمهوری اسالمی افغانستان
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خالصه
جامعۀ افغانی دایامً با محیط زیست رابطه عمیق داشته است.

© James Gordon

افغانستان یکی از مراکز مهم رسچشمه و انکشاف گیاه های محصوالت زراعتی در جهان می باشد .در حال حارض ،انواع متعدد گندم و سایر
محصوالت زراعتی مورد استفادۀ کشاورزان قرار دارد .تخمیناً  %20زمین زراعتی افغانستان در حال حارض تحت آبیاری و بقیه خشک و للمی
می باشد .در افغانستان سه منطقۀ ایکو سیستم “جهانی  ”200وجود دارد که همۀ آنها در مناطق کوهستانی شامل رشق کشور می باشد .از
جمله این مناطق ایکوسیستم %38 ،ساحات زمین در معرض تهدید و  %61آن آسیب پذیر و تنها  %1آن ثابت دسته بندی گردیده است .مناطق
ایکوسیستم ایکه از همه بیشرت در معرض تهدید قرار دارند ،در ساحات کوهستانی کشور و اطراف ساحات مذکور موقعــیت دارد که بر
جنگلزار های بسته و باز مشتمل می باشد و تخمیناً  49,124 km²یا  %8مساحت کشور را احتوا میکند .صندق جهانی برای طبیعت)WWF( ،
 % 70این بایوم (زیست بوم) را در معرض تهدید جهانی %26 ،را آسیب پذیر و  %4را ثابت دسته بندی منوده است .جنگل های بسته اکنون تنها
 %3از پوشش جنگل اصلی منایندگی میکند که  %0.25کل ساحۀ کشور را نشان میدهد .تصاویر ماهواره ای اخیر توانسته است موجودیت جنگل
را تنها در دو والیت نشان دهد و گذارش منوده است که دوامپذیری جنگل های باز منحیث یک ایکوسیستم ،در بیشرت بخش های کشور در
معرض تهدید شدید قرار دارد .با افزایش رسیع جمعیت ،چرا گاه های نزدیک ساحات مسکونی از پوشش گیاهی برهنه میگردد ،چون بته ها و
مدفوع حیوانی (رسگین) در ساحات روستایی منبع سوخت بیشرت مردم را تشکیل میدهد .الی سال  ،2013پیرامون گرایش ها و میزان خسارات
زیستگاه های طبیعی افغانستان ،معلومات اندکی در دست است ،اما یک پروژۀ جدید وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در مورد پوشش زمین
در نشان دادن تغییرات و تنوع ،توقع میرود که مبرور زمان ،فوق العاده ارزشمند باشد.
در افغانستان  9نوع گوسفند و  8نوع حیوانات اهلی (مواشی) و  7نوع بز ،پرورده می شود .همچنان  150-137نوع پستانداران 515-428 ،نوع
پرنده 112-92 ،نوع خزنده 8-6 ،نوع ذوحیاتین 139-101 ،نوع ماهی 245 ،نوع پروانه و  4000 -3500نوع گیاه های رگدار بومی ،افغانستان
می باشند .درجه بندی های ارقام فوق در مورد هر یک از انواع احتامالً دقیق نبوده و اعتبار برخی از اسناد تحقیقات مزید را ایجاب مینامید.
جمعیت بزکوهی سایربیایی ( )Capra sibiricaدر درۀ آجر از تخمیناً  5000رأس در اواخر سال های  ،1970اکنون به کمرت از  250رأس کاهش
یافته است .از اواخر سال های  1970بدینوسیله ،تعداد گوسفند مارکوپولو تا حدی ثابت مانده و تعداد ناچیز در پامیر خورد کاهش یافته
است و یا ساالنه به میزان تقریباً  %5در پامیر بزرگ در حال کاهش است .با آنهم رسوی های اخیر در واخان نشان میدهد که تعداد آنها تا
حدی افزایش یافته است .در مجموع ،شواهد حکایتی نشان میدهد که در  30سال اخیر جمعیت اکرث انواع بطور شگفت انگیز کاهش یافته
است اما میزان ضیاع این گونه ها ،در سطح ملی واضح نیست .چنان به نظر میرسد که بیشرت انواع و محیط زیست آنها در حال کاهش بوده
و میزان این کاهش از آغاز جنگ ها در اپریل سال  ،1978افزایش یافته است .اندازۀ ضیاع بعضی از تنوع بیولوژیکی و تخریب ایکولوژیکی
افغانستان تا حدی عمیق و وسیع است که جلوگیری از کاهش مزید و احیاء مجدد متامیت ایکولوژیکی در کشور ،تالش های گسرتده و دراز
مدت را ایجاب می مناید.

در مورد تنوع بیولوژیکی سال های  2002-1979معلومات خیلی اندک وجود دارد و معلومات تنوع بیولوژیکی از آن به بعد ،تا حد زیاد به بخش
های نسبتاً امن شامل رشق کشور محدود می باشد .در سال  2013/2012یک سلسله مشاهدات ساحوی بار دیگر آغاز گردیده است و توقع میرود
که معلومات جدید الی اواخر سال  2014آماده گردد .در نتیجه ،گرایش ها در تنوع بیولوژیکی را تنها بر بنیاد سنجش های مبتکرانه ،سنجش از دور،
احصائیه های منترش شده ،توضیحات بدیهی و معلومات حکایتی ،میتوان ارزیابی منود .برای درک بهرت وضعیت های مرتبط به تنوع بیولوژیکی در
کشور ،به رسوی های مزید اساسی بیولوژیکی و کار مشرتک نیاز است .گزارش پالن شدۀ وضعیت محیط زیست  2015و اطلس پوشش زمین سازمان
غذا و زراعت ملل متحد ( )FAOدر این مورد تا حد زیاد ممد خواهند بود.

فشار های اصلی باالی محیط زیست و محرکات تغییر باالی تنوع بیولوژیکی (مستقیم و غیر مستقیم)
تهدید های عمده در برابر تنوع بیولوژیکی افغانستان عبارت از تبدیل منودن زمین به زراعت و اعامر مساکن ،شکار غیر قانونی ،جنگل زدایی/قطع
جنگالت ،چرش بیش از حد ،جمع آوری بته ها ،زراعت للمی ،تغییر دادن مسیر آب و تغییر اقلیم می باشند .متام این تهدید ها در سه دهۀ اخیر
افزایش یافته اند .بطور مثال ،جنگل زدایی (قطع جنگالت) به نظر میرسد که هنوز جریان دارد و تخمین میگردد که تنها جمع آوری چوب سوخت
برای مارکیت شهر کابل در هر سال باعث نابودی  10.000هکتار جنگل درخت های بلوط و  15.000هکتار جنگل چوب رسو کوهی از جنگالت والیات
پکتیا و خوست می گردد .صادرات غیر قانونی چوب چارتراش به کشور های همسایه خیلی زیاد است ،اما به سبب چالش های امنیتی و عدم دسرتسی
به ساحات مورد نظر ،ثبت مقدار دقیق آن ممکن منی باشد .مطابق اظهارات کارشناسان ملی ،لغزش های تباه کن زمین ،لغزش سنگها و رسازیر شدن
گل ،سیالب های ناگهانی با بارندگی های بهاری و آب شدن برف ها ،اقدامات نا کافی حفاظت پوشش سطح زمین ،در پنجاه سال اخیر ،فوق العاده
افزایش یافته است .طرح/برنامه های آب و خشکسالی های منظم تاالب ها را متأثر و دریا ها باعث تأثیر نامحدود باالی تنوع بیولــــوژیکی آبــزی
می گردد .بیابان سازی در افغانستان بیشرت از  %75مجموع ساحۀ زمین را در مناطق شاملی ،غربی و جنوبی کشور به سبب چراء مفرط و جنگل زدایی/
قطع جنگالت و احتامالً تغییر اقلیم ،از قبل مترضر ساخته است .مطابق مطالعات جهانی  UNFCCCو وزارت زراعت ایاالت متحدۀ امریکا ()USDA
بیشرت افغانستان در کتگوری “خطر خیلی زیاد قطع جنگالت” قرار دارد.
شکار ،بدام انداخنت و تخریب زیستگاه ها ،بزرگرتین تهدید در برابر پستانداران بزرگ و پرندگان افغانستان می باشد .در گذشته ،شکار پرنده های آبزی
بطور گسرتده صورت میگرفت ،در حالیکه شکار پستانداران بزرگ توسط بعضی افراد غیر مسؤول و در بعضی جا ها توسط مردم محل برای ورزش
و هم برای خوراک انجام می گرفت .اما در سال های اخیر ،حاکمیت قانون و ظرفیت تنفیذ دولت تدریجاً بهبود یافته است ،هر چند چالش ها بجای
خود باقی اند اما پیرشفت نیز صورت میگیرد که باید به آن اعرتاف شود .در حالیکه تعداد پستانداران بزرگ اکنون خیلی کاهش یافته و به سبب کرثت
سالح و شکار غیر قانونی ،و آنهم در مناطق بیرون از تسلط قانون محدود شده اند .دسرتسی دولت و آگاهی محیط زیستی مردم محل در حال حارض
خیلی افزایش یافته و بیشرت بهبود خواهد یافت .تهدید عمده در برابر تنوع بیولوژیکی موضوع زمان و فوریت اجراء برنامه های حفاظت می باشد،
در یک وضعیتی که بیشرت شهروندان کشور برای معیشت و بقاء اقتصادی خویش باالی منابع طبیعی و تنوع بیولوژیکی اتکاء دارند .جمعیت انسانی
رسیعاً رو به افزایش ،یک چالش بزرگ دیگری در برابر حفاظت تنوع بیولوژیکی و کیفیت زندگی مردم می باشد .در حالیکه تالش ها برای بهبودی
در وضعیت تنوع بیولوژیکی جریان دارد اما زمان به نفع آن نیست .یک فرمان ریاست جمهوری منع شکار در حال حارض نافذ است و ضمناً پروسۀ
تدوین قانون مدیریت حیات وحش در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.

اقدامات جهت بهبود بخشیدن تطبیق کنوانسیون تنوع بیولوژیکی
تطبیق سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل ()NBSAP

افغانستان برای تهیه منودن سرتاتیژی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل ( )NBSAPخویش که بتاریخ  30اپریل  2012به کنوانسیون تنوع بیولوژیکی تسلیم
منوده ،بودجه دریافت منود .یک پیشنهاد تخصیص  GEF 5-STARبرای ( 7.400000هفت میلیون و چهار صد هزار) دالر امریکایی منظور گردیده است
و از طرف ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAدولت جمهوری اسالمی افغانستان و  UNDPدر  2017 - 2014داده خواهد شد.
یک پروژۀ دیگر سایز متوسط برای تقویت ظرفیت ملی برای موافقتنامه های چندین جانبۀ محیط زیستی( ،2017 - 2014 )MEAاز طرف  GEFنیز
منظور گردیده است .پروژۀ مذکور بطور خاص باالی کنوانسیون های ریو ،که شامل  CBDمیباشد ،ترکیز مینامید .این پروژه توسط ادارۀ ملی حفاظت
محیط زیست ( )NEPAو پروگرام محیط زیست ملل متحد ( )UNEPاجراء خواهد گردید .عالوه برآن ،تاکنون ،برنامۀ ملی عمل سازگاری( )NAPAو
خود-ارزیابی ظرفیت ملی( )NCSAدو پروژه دیگر اند که بطور مشخص برای رسیدگی به  CBDاجراء گردیده اند.
پنجمین گزارش ملی افغانستان 2014

ص7

اقداماتیکه برای حصول اهداف تنوع بیولوژیکی آی چی  2020صورت گرفته اند
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAتجدید سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل ( )NBSAPموجوده را رهربی می مناید که
شامل اهداف تنوع بیولوژیکی آی چی  2020نیز خواهد بود .بعضی اقدامات عملی نیز در محل اصلی( )in situانجام میگردد .ادارۀ ملی
حفاظت محیط زیست ( )NEPAبا وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( )MAILو انجمن تحفظ حیات وحش ( )WCSو مقامات دولتی در
سطح والیات و ولسوالی و مردم محل ،در ایجاد اولین پارک ملی افغانستان ،بند امیر در والیت بامیان ،که در  22ماه جون سال  2010اعالن
گردیده ،با هم کار می مناید .دستاورد ها شامل :فراهم منودن تعلیامت حفاظتی ،اعامر و بازسازی پیاده رو های موجود و مدیریت پارک
ملی ،می باشد .تقویت معیشت های مردم  14قریه در /و اطراف ساحۀ بند امیر جهت کاهش فشار باالی صحرا سازی و جمع آوری بته ها،
یک سرتاتیژی کلیدی بوده است .در سال  ،2009پروگرام محیط زیست ملل متحد ( )UNEPدر همکاری با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست
( )NEPAو وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( )MAILتالشی را برای ایجاد یک ساحۀ حفاظت شده در شاه فوالدی در سلسله جبال کوه بابا
را آغاز منود .این ساحۀ حفاظت مجتمع ،پالن مرحلۀ مقدماتی پالنگذاری را تکمیل منوده است و تأسیس رسمی آن در ماه جنوری سال ،2014
آغاز گردید .ولسوالی واخان در والیت بدخشان ،که یکی از مهمرتین منظرۀ وسیع طبیعی افغانستان است ،زیستگاه  17نوع پستانداران ،سم
داران و پرندگان می باشد ،بتاریخ  30مارچ  ، 2014رسامً بطور پارک ملی اعالن گردید و دارای مقررات تحفظ اکرث زیستگاه ها و منظرۀ طبیعی
در رسارس دره های طبیعی مختلف می باشد .اقدامات در جهت حفاظت هدف  %2ساحۀ مجموعی کشور تا سال  2015جریان دارد .ادارۀ
ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAو وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( )MAILدر حال شناسایی ساحات احتاملی حفاظت در بقیۀ 29
والیت از  34والیت کشور ،می باشند.
دولت جمهوری اسالمی افغانستان در حال وسعت دادن مترکز عملی ساحوی در بخش های حفاظت محیط زیست و تنوع بیولوژیکی از طریق
برنامۀ اولویت ملی در مورد حفاظت محیط زیستی و مدیریت منابع طبیعی ،می باشد .با درک نیاز به رسیدگی به هر دو :فقر و استفادۀ از
منابع ،تعدادی از سازمان های غیر دولتی ( )NGOsبرنامه های فقر و محیط زیست را تقریباً در متام والیات کشور ،روی دست گرفته اند.
عالوه برآن ،ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( ،)NEPAبرنامه های کم هزینه ( )SGPمربوط  GEFرا رهربی/رسپرستی مینامید که هدف آن
تقویت سازمان های می باشد که در افغانستان پروژه های محیط زیستی را اجراء مینامیند .اینها شامل برنامه های مدیریت پایدار زمین اند
که هدف آن توحید فعالیت های بازسازی آبخیزه های بیو-فزیکی در جهت تقویت ایجاد عواید و فراهم منودن خدمات زراعتی ،می باشد.
این برنامه ها اعامر سیستم ذخیرۀ آب و برنامه های اعادۀ پوشش گیاهی توسط مردم محل در جهت تقویت فعالیت های زراعتی را در بر
میگیرد .برنامه های کم هزینه ( )SGPمربوط  ،GEFبرای اولین بار سازمان های غیر دولتی داخلی ( )NGOsرا در جهت پیشربد فعالیت
های حفاظت محیط زیستی و همچنان کار منودن با مردم محل و ادارات دولتی دخیل منوده است .هدف این کار تشویق و کمک با فعالیت
های مدیریت منابع طبیعی در سطح محل است که شامل بخش های تحفظ تنوع بیولوژیکی در آبخیزه های کوچک در ساحات کوهستانات
مرکزی و شامل رشق کشور ،می باشد.
به حفاظت تنوع بیولوژیکی و تطبیق کنوانسیون تنوع بیولوژیکی ( )CBDاز طرف دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،توجه جدی صورت
گرفته است ،با وجود این حقیقت که بیشرت مردم افغانستان به نسبت حفاظت طبیعت به بقاء خویش نگران اند .مردم روستایی اهمیت آنرا
عمیقاً درک مینامیند هرچند ،در مورد بلند بردن آگاهی در رسارس کشور هم در سطح محل و هم در سطح دولت ،پیرشفت زیادی صورت
گرفته است .این کار بشمول تعهد قابل ذکر منابع اضافی ،ایجاب مینامید که ادامه یابد و تقویت گردد.

میکانیزم های تقویتی برای تطبیق ملی (قوانین ،بودجه ،ظرفیت سازی ،هآمهنگی ،شامل سازی)
بزرگرتین موفقیت در سال های اخیر ،ایجاد/طرح پالیسی های محیط زیستی ،قوانین و طرزالعمل ها و طرح پالن های ملی بوده است که
بهرتین روش ها را بطور مؤثر شامل می مناید .بطور مثال ،در هفت سال گذشته ،افغانستان قانون محیط زیست را منترش منوده است که اولین
قانون بود که ولسی جرگه منتخب به اتفاق آراء آنرا تصویب منود .عالوه برآن ،قانون جنگالت و مقرره های ارزیابی اثرات محیط زیستی
( ،)EIAرهنمود ها و طرزالعمل ها و چندین قانون و مقررات دیگر اند که در حال طی مراحل قانونی اند مانند (مقررۀ ساحات حفاظت شده،
قانون مدیریت حیات وحش و قانون چرا گاه) .
در مجموع ،پروژه های مرتبط به حفاظت در  14سال اخیر تخمیناً ( USD 70.000.000هفتاد میلیون) دالر امریکایی را بدست آوردند و بیشرت
از ( USD 20.000.000بیست میلیون) دالر امریکایی دیگر توقع میرود فراهم گردد .همچنان در مورد ایجاد یک چارچوب نهادی شایسته که
در تطبیق مؤثر کمک میکند ،پیرشفت خوبی صورت گرفته است.
قانون اساسی افغانستان به متام اتباع کشور حقوق کامل عطا مینامید .مادۀ  15قانون اساسی چنین ترصیح مینامید“ :دولت ملکف است در
مورد بازسازی و حفظ جنگالت و محیط زیست و متام جنبه های مرتبط به آن ،تدابیر الزم را اتخاذ مناید” .نقش تنظیم ،پالیسی سازی و نقش
تخنیکی برای مدیریت منابع طبیعی با اداره ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAدر همکاری با وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری (،)MAIL
و سایر طرف های ذیدخل ،می باشد.

نیاز به تقویت ظرفیت اداری و تخنیکی و متویل کافی به دولت ،تطبیق پالیسی های تنوع بیولوژیکی و برنامه ها در سطح ساحه را برای
دولت دشوار ساخته است .نهاد ها و سازمان های غیر دولتی برای پر کردن این خالء پرداختند اما  ،بنا به رضورت ،بیشرت وقت و منابع را در
ایجاد ساختار های ذهنی ،قانونی و پالیسی که برای تطبیق آینده بنیاد فراهم مناید ،رصف منودند که در حفاظت تنوع بیولوژیکی در سطح
ساحه مفقود بوده است.

میکانیزم ها برای نظارت و بازبینی تطبیق
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAو وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( )MAILدر متام  34والیت کشور دارای دفاتر می باشند.
با پروسۀ غیر متمرکز سازی که از طریق کمسیون اصالحات اداری ادامه دارد ،تقویت این دفاتر والیتی ادامه خواهد داشت .این دفاتر برای
نظارت و بازبینی تطبیق پروژه های مرتبط به تنوع بیولوژیکی مانند سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل ،پالن های چرا گاه ،پالن ملی
جنگالت و سرتاتیژی ملی آب ،فرصت های فوق العاده را فراهم می منایند .عالوه برآن ،سیستم پوهنتون ها در رسارس افغانستان با علوم زمین
علوم زراعتی و علوم محیط زیستی رشیک مهم علمی می باشد .سهم گرفنت پوهنځی ها و محصلین در کار های نظارت و ارزیابی ،ضمن
آموخنت و تریننگ ،یک زمینه اضافی می باشد .این به رسمایه گذاری قابل مالحظه نیاز خواهد داشت چون سیستم پوهنتون ها هنوز در حال
تجدید و ارتقاء می باشد.
در سطح پروژه مقرره های ارزیابی اثرات محیط زیستی ( )EIAتحت قانون محیط زیست  ،2007مبنظور فراهم منودن تحفظ محیط زیستی
در مراحل ابتدائی ایجاد پروژه در افغانستان می باشد .اینها در مورد تحفظ میراث طبیعی و تنوع بیولوژیکی دارای بخش های قابل مالحظه
می باشد .ارزیابی اثرات محیط زیستی ( )EIAو ارزیابی سرتاتیژیکی محیط زیستی اکنون در پالنگذاری انکشافی در افغانستان ،تحت رهربی
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAبطور رسمی شامل می گردد.
در بعضی ساحات کشور ،نظارت و ارزیابی و دسرتسی فزیکی ،یک چالش مهم می باشد .کارمندان دولتی در جریان سفرهای ساحوی در بعضی
مناطق همواره مورد هدف قرار میگیرند ،اما مؤثریت و نظم نیروی های ملی امنیتی تدریجاً تقویت میگردد و پروسه های ملی و سیاسی تأمین
صلح مثمر واقع میگردد .این گرایش مثبت می باشد و امید است که میکانیزم های کامل ملی برای پیرشفت نظارت در مورد تنوع بیولوژیکی
و بازبینی تطبیق سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و برنامۀ عمل با در نظر داشت وقت و زمان صورت بگیرد.
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تجدید وضعیت تنوع بیولوژیکی،
گرایش ها ،تهدید ها و پی آمد ها
برای رفاه انسانی

در حالیکه یک محل تراکم جهانی نیست ،تنوع
بیولوژیکی در معیشت خیلی از مردم افغانستان،
نقش مهمی را ایفاء می مناید

© Anssi Kullberg

چرا تنوع بیولوژیکی برای افغانستان مهم است؟
افغانستان با ( ) 652,230 km2مساحت یک کشور محاط به خشکه و در بین شش کشور همسایه :ایران ،ترکمنستان ،ازبکستان ،تاجکستان،
چین و پاکستان ،موقعیت دارد .سلسله کوه های هندوکش از رشق بطرف مناطق مرکزی کشور امتداد یافته که زمین های نسبتاً هموار را در
شامل رشق و جنوب غرب و دره های آبی محدود میسازد .ارتفاعات در بین  258مرت الی  7485مرت متفاوت بوده و بلند ترین قله بنام نو شاخ
در رشق دور در نزدیکی های رسحد با چین در کوه های پامیر(که یخچال ها و برف دایمی آنرا پوشانده است) قرار دارد .اقلیم افغاستان
نیمه خشک با زمستان های رسد و تابستان های گرم می باشد .تنها  %12زمین آن قابل زراعت تخمین گردیده است .جمعیت کشور ،مطابق
(دفرت مرکزی احصائیۀ افغانستان) در ماه جوالی  2013در حدود  27میلون تخمین شده است که تقریباً دو برابر جمعیت در آغاز جنگها در
سال  1978می باشد .این رقـــــم تخمین پیش بینی جمعیت برای سال  2005بانک جهـــــانی میباشد که در ســال  1978صـــورت گرفته بود
(.)Sayer and Van der Zon 1981; p .13
بیشرت نفوس افغانســـــتان هنوز روستا نشین بوده اما شهر نشینی رسیعاً در حال افزایش است .در سال  ،1970تنها  %11جمعیت شهر نشین
بود .این رونــــــد در ســــــال  2003به  %23.3افزایـــش یافت و پیـــــش بینــی میشـــــود کــــه در ســــال  2030به  %41.9برســــــد
( .)United Nations Population Division, 2006در مقایسه با رشد جهانی ساالنه  ،%1.4میزان رشد طبیعی افغانستان ،ســــاالنه %2.6
می باشد ( .)Population Reference Bureau, 2005عالوه بر آن %46 ،جمعیت کمرت از  15سال عمر دارد (دفرت مرکزی احصائیۀ افغانستان
 ،)2013که میزان رشد رسیع در آینده را نشان میدهد .مدت دو برابر شدن جمعیت افغانستان کمرت از  30سال تخمین گردیده است .از سال
 2001بدینسو ،بیشرت از  3.5میلیون مهاجرین به کشور عودت منوده اند در حال حارض بیشرت از  2میلیون مهاجر هنوز در خارج از کشور
زندگی میکند ( .)UNHCR 2013افزایش در جمعیت فشار بیشرت را باالی منابع طبیعی وارد مینامید ،در نتیجه باعث کاهش تنوع بیولوژیکی
میگردد .رشد رسیع جمعیت ،در برابر حفاظت تنوع بیولوژیکی ،و در نهایت کیفیت زندگی ،یک چالش جدی در افغانستان بشامر میرود.
ارزش اساسی تنوع بیولوژیکی برای شهروندان افغانستان ،از طریق ایکوسیستم های فعال ،کاال و خدمات ملموس فراهم میگردد .واضحرتین
مثال آن ،استفادۀ مستقیم از اجزاء تنوع بیولوژیکی محصوالت متداول زراعتی ،میوه ها ،چرا ،سوخت ،چوب تیر ،ماهی گیری و شکار می باشد
و آنکه کمرت آشکار است عبارت از“ ،خدمات غیر مستقیم ایکوسیستم” می باشد که تنوع بیولوژیکی فراهم می مناید .این ها شامل :غنامندی
خاک ،کنرتول فرسایش ،گرده افشانی محصوالت ،و ثبات اقلیمی و غیره می باشد .خدمات ایکوسیستم که توسط تنوع بیولوژیکی فراهم میگردد
خیلی مهم می باشد و مطالعات بیشرت را ایجاب می مناید.
تنوع بیولوژیکی بنام “ثروت فقراء” یاد گردیده است ( )World Resources Institute, 2005چون مردم فقیر اکرثا ً روستایی بوده و در کنار
منابع طبیعی زندگی میکنند و باالی کاال و خدماتی متکی می باشند که تنوع بیولوژیکی فراهم می مناید ،بطور مثال ،زمین های حاصلخیز و
چرا گاه ها ،سوخت ،مواد ساختامنی ،ماهی گیری و شکار وغیره .زمین ایکه از لحاظ تنوع بیولوژیکی غنی باشد ،یک نوع ثروت است ،هر
چند این ثروت به شکل پول اندازه منی گردد .بدون استفاده از کاال و خدمات اساسی که تنوع بیولوژیکی فراهم می مناید ،برای مردم روستایی
ممکن نیست که امرار معاش منایند .اگر افغانستان خواهان انکشاف و از لحاظ اقتصادی یک کشور مصؤون باشد ،باید نخست از همه ضیاع
تنوع بیولوژیکی خویش را کنرتول مناید.
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سکتور زراعت و انکشاف دهات برنامۀ اولویت ملی  :1برنامه ملی آب و انکشاف منابع طبیعی هدف خویش را “اطمینانی ساخنت استفادۀ
مؤثر ،با مدیریت شایستۀ آب و سایر منابع طبیعی موجود برای ترسیع و افزایش حاصالت زراعتی و فراهم منودن آب آشامیدنی پاک و یک
محیط زیست سامل ،با گزینه های دوامپذیر انرژی برای رفاه مردم روستایی” وضع منوده است (دولت افغانستان  .)2012بر مبنای آن ،دارای
اهداف سه گانۀ جامع ذیل می باشد:
 .1سیستم بهرت آبیاری که آب را حفظ ،زراعت را توسعه ،و دسرتسی به آب آشامیدنی صحی را افزایش دهد
 .2احیاء و حفاظت آب ،جنگالت و چرا گاه از طریق دادن مشوقات و کمک تخنیکی به مردم محل
 .3بهبودی در معیشت روستایی از طریق افزایش دسرتسی به انرژی روستایی و مساعد منودن فرصت ها برای تجارت
حاصالت زراعتی جدید جهت ایجاد اشتغال قابل دوام

		

از طریق جمع آوری و تحلیل معلومات/ارقام موجوده ،هدف این پروگرام انکشاف آینده حفاظت و مدیریت محیط زیستی همراه با تقویت
میکانیزم های حکومت داری ،دیزاین و تطبیق مدیریت منابع طبیعی با مشارکت مردم محل ( ،)CBNRMحفاظت محیط زیستی و فعالیت
های مدیریتی ،می باشد .بنا برآن ،در نظر دارد که حد اقل  %15جنگالت تخریب شده موجوده و ساحات چرا ( 195.000هکتار ] ) 1.950 km²
و  4.5میلیون هکتار ( )45.000 km²جنگالت یا چرا گاه ،را اعاده مناید .همچنان توقع میرود که یک افزایش متداوم در شبکۀ ساحات حفاظت
شده ،با حد اقل  8ساحه حفاظت شدۀ جدید با ساختار های مدیریتی کامالً فعال و آغاز برنامه های حفاظت تنوع بیولوژیکی ،ایجاد گردد
(دولت افغانستان .)2012

کدام تغییرات عمده در وضعیت و گرایش های تنوع بیولوژیکی در افغانستان رومنا گردیده است؟
افغانستان در سطح جهان یک «محل تراکم» تنوع بیولوژیکی منی باشد )1994( Groombridge and Jenkins .یک شاخص مقایسوی تنوع
بیولوژِیکی را برای متام کشور ها در  5.000 km²بر بنیاد تعداد پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،ذوحیاتین ،نباتات رگدار و انواع بومی ،محاسبه
منودند .این شاخص برای توضیح سایز های مختلف کشور ها بکار میرود .یک منرۀ (صفر) وسط است و نصف کشور ها دارای شاخص بلندتر
و نصف دیگر آن شاخص پایین تر دارند .شاخص افغانستان (  )-0.296است که نشاندهندۀ شاخص تنوع بیولوژیکی تا حدی پایینرت از وسط
است .شاخص های کشور های همسایه پاکستان ( )-0.121و ایران ( )-0.194تا حدی باالتر ،اما هنوز پایینرت از وسط می باشد .شاخص ها
برای ترکمنستان ( ،)-0.572تاجکستان ( ،)-0.536ازبکستان ( )-0.413و قزاقستان ( )-0.581است که همۀ آنها پایینرت از شاخص افغانستان می
باشد .شاخص نسبتاً پایین افغانستان ناشی از نبود حیوانات فقاریۀ بومی می باشد.
یکتعداد لست دیتابیس های بین املللی تعداد انواع افغانستان را فهرست منوده اند ،اما آنها با همدیگر فرق دارند و اکرثا ً منبع ارقام آنها نیز
واضح منی باشد .فهرست حیوانات فقاریه خیلی محتاطانه بوده و تنها شامل هامن انواع اند که در مورد ساحۀ موجودیت آنها در افغانستان
منبع قابل ذکر وجود دارد .موجودیت انواع زیاد دیگر در افغانستان مشکوک بوده و شواهد قابل اعتامد دست اول نیز معدوم است .این نشان
میدهد که  916 -789نوع حیوانات فقاریه و  3.500الی  4.000نوع نباتات رگدار در افغانستان وجود دارد .تالش های جدید در بهبود بخشیدن
و جمع آوری ارقام و گنجانیدن در داتابیس ،در سال های بعدی به نتایج واقعی منتج خواهد گردید.
تحلیل های اسناد انواع از  )2009( NEPA/UNEPنشان میدهد که به تعداد  150-137نوع پستاندار 515-428 ،نوع پرنده (بشمول انواع
مهاجر) 112-92 ،نوع خزنده 8-6 ،نوع حیوانات فقاریه 139-101 ،نوع ماهی 245 ،نوع پروانه ،و  4.000-3.500نوع نباتات رگدار ،بومی
افغانستان می باشند .گسرته بین تعداد انواع ،ناشی از ابهام در رده بندی و صحت و درستی بعضی از این اسناد قابل سؤال است .تنها  7نوع از
حیوانات فقاریه (پستاندار ،هیچ؛ پرندگان ،گنجشک برفی افغانی []Montifringilla theresae؛ خزنده ها ،مارمولک Asiocolotes levitoni،
 ،Eremias aria، Cyrtopodion voraginosusبزمجۀ خرطوم دار]Eremias afghanistanica[ ،؛ ذومعیشتین ،مارمولک کوه های پغامن
[]Batrachuperus mustersi؛ ماهی ،نوع (  )Triplophysa farwelliبومی افغانستان شناخته شده اند ،اما تخمین ها برای گیاه های انواع
بومی الی  %30بلند می باشد( .)2007 Breckleبرای درک کافی از تنوع بیولوژیکی کشور به کار های زیاد و تلفیق در بخش رسوی اساسی
تنوع بیولوژیکی ،نیاز است.
پروسه های مختلف وضعیت انواع در افغانستان را بررسی و یک سطح خطر را تعیین می مناید .فهرست رسخ اتحادیه بین املللی حفاظت
طبیعت ( ، )IUCNبا استفاده از معیار های کمی ،خطر را در سطح جهانی ارزیابی می مناید .افغانستان اخیرا ً کمیتۀ اجرائیوی حیات وحش
( )AWECرا ایجاد منوده که یک بخش علمی مستقل ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAمی باشد ،تا با استفاده از معیار های
منطقوی اتحادیۀ بین املللی حفاظت طبیعت ( )IUCNخطر متوجه به انواع بومی افغانستان را در سطح ملی بررسی مناید .کمیتۀ اجرائیوی
حیات وحش ( )AWECبه ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAپیشنهاد منود که آیا انواع مطابق مادۀ ( )37قانون محیط زیست ،به
طور قانونی در دو کتگوری :قابل جمع آوری برای استفاده و حفاظت شده ،باید فهرست گردد یا خیر .کمیتۀ اجرائیوی حیات وحش ()AWEC
تاکنون سه فهرست انواع حفاظت شده راه تهیه منوده است و فهرست چهارم قرار است در ماه اپریل  ،2014آماده گردد .کنوانسیون بین املللی
تجارت انواع در معرض تهدید ( )CITESانواعی را در ضمیمه ها فهرست می مناید که در معرض تهدید تجارت بین املللی قرار داشته باشد.
پروگرام محیط زیست ملل متحد -مرکز جهانی برای نظارت حفاظت ( )2009 UNEP-WCMCیک فهرست انواع افغانستان «انواع آسیب
پذیر که باید حفاظت گردد» را فراهم منود ،اما این فهرست خیلی گسرتده و معیار برای شامل منودن در فهرست آنقدر مبهم است که برای
مقاصد اولویت بندی ،دارای ارزش منی باشد.

بطور یک نتیجه گیری کلی ،تنوع بیولوژیکی چنین به نظر می رسد که در رسارس افغانستان رسیعاً در حال کاهش باشد .تحلیل های تصاویر
ماهواره ای و بررسی های چوب تجارتی نشان میدهد که جنگالت مرتاکم و جنگالت کم درخت ،به رسعت در حال نابود شدن است .چرای
مفرط و جمع آوری بته ها برای سوخت ،مواد عضوی گیاهی را بطور قابل مالحظه کاهش و مجتمعات نباتات مختلف را تغییر میدهد.
تغییر مسیر دادن آب و خشکسالی های پیاپی ،تاالب ها و دریا ها را خشک می سازد که اثرات نا مشخص باالی تنوع بیولوژیکی وارد مینامید.
موجودیت سالح های وافر در همه جا ،به تعقیب سال های جنگ باعث از بین رفنت پستانداران بزرگ در رسارس کشور گردیده است .تحلیل
های نقش پا نشان میدهد که تنوع بیولوژیکی رسانۀ افغانستان در حال رو به کاهش است .تحلیل های تصاویر ماهواره ای نشان میدهد که
تقریباً  8.000 km2زمین افغانستان در بین سالهای  1981و  2003خیلی تخریب گردیده است.
کوه های شدیدا ً متفاوت افغانستان و ویژگی های صحرا ها ،اقسام متعدد زیستگاه ها را برای انواع مختلف فراهم می منایند .تغییرات درجۀ
حرارت و بارندگی با تفاوت های قابل مالحظۀ ارتفاعات ،نیز زیستگاه های متخلف با مجموعه های مختلف انواع سازگار با هامن محیط،
را فراهم مینامید .کوه های افغانستان همچنان منحیث موانع بارندگی عمل میکنند که باعث رطوبت زیاد در بخش رشقی کشور ،برفباری
قابل مالحظه در ارتفاعات بلند ،و باران در شامل رشق می گردد .در نتیجه ،انواع مختلف با این حیطۀ رطوبتی ،از صحرا گرفته الی جنگالت
مونسون ،سازگاری منوده امرار حیات مینامیند.
افغانســـــتان در مــــرز های زون پلی آرکتک ( Palaearcticیــــکی از هشــــت زون ایکوسیســـــتم) قرار دارد .گوســـفند مارکـــوپولو
( )Ovis ammon poliدر ساحات کوهستانی آسیای مرکزی در ارتفاعات باالتر از  1.000مرت زیست مینامید .گوسـفند مارکوپولو یکی از انواع
آسیب پذیر می باشد( )2013، IUCNکه به سبب شاخ های خیلی پربهاء و نیز به سبب از دست دادن چراگاه گوسفندان اهلی در حیطۀ
هندو ماالیی ،شدیدا ً در معرض تهدید شکارچیان قرار دارد .هرچند اکرثیت انواع پلی ارکتکی تبار اند ،امکان دارد که انواع هندو ماالیی در
افغانستان پخش و گسرتش یافته باشند ،اما شواهد معترب در این مورد هنوز در دست نیست.
تعداد انواع در یک ایکوسیستم معموالً در سطوح متوسط حاصلدهی زیاد می باشد ،و در ساحات حاصلدهی خیلی پایین یا خیلی باال ،تعداد
معدودی از انواع زندگی میکنند .افغانستان یک کشور خشک و در ارتفاع بلند موقعیت دارد که به سبب مزاحمت انسانی دارای حاصلدهی
اساسی پایین می باشد .یک کشور قاره ای بدون موانع عمده کوهی در شامل و غرب است که زمینۀ اختالط انواع پلی ارکتک تبار با کشور
های همسایه را فراهم می سازد .در نتیجه ،افغانستان دارای نسبتاً انواع حیوانات بومی کم می باشد .افغانستان یک کشور محاط به خشکه
است بنا برآن ،دارای تنوع بیولوژیکی آبی منی باشد.

شکل  .1 . 1تغییر در
پوشش جنگل در والیات
نورستان ،کرن و ننگرهار
در سال های  1977و
 2002را نشان میدهد.
تصور بر آنست که
این گرایش بدون وقفه
تاکنون ادامه داشته
باشد( سرتاتیژی ملی
محیط زیستی .) 2007
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تهدید های عمده در برابر تنوع بیولوژیکی کدام ها اند؟
رشد رسیع جمعیت انســـانی افغانستان در برابر حفاظت تنوع بیولـــوژیکی و در نهایت کیفیت زندگی مردم افغانــستان ،یک چالش جدی
می باشد .در افغانستان هیچگاه احصائیۀ کامل جمعیت صورت نگرفته است بنا برآن تخمین ها وسیعاً با هم متفاوت اند .احصائیه رسمی
دولت افغانستان (دفرت مرکزی احصائیۀ  )2013جمعیت کشور را تقریباً  26.4میلیون نشان میدهد .تفاوت ها در این محاسبه ممکن است به
سبب مهاجرین ثبت شده و غیر ثبت شده و همچنان کارگران افغانی در کشور های ایران و پاکستان و جا های دیگر باشد.
در حال حارض میزان رشد طبیعی جمعیت ساالنه  %2.29تخمین گردیده است ،و میزان واقعی رشد جمعیت با شامل منودن مهاجرین،
ساالنه  %3.85تخمین شده است ( .)UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2014رقم اول الذکر،
افغانستان را در ردیف بیست و هفتمین کشور های دارای رشد رسیع در جهان و اخیرالذکر را در ردیف سوم کشور های دارای رسیعرتین رشد،
قرار میدهد .اوسط سن  18.1سال است که پایینرتین سن در جهان است و این حاکی از آنست که رشد رسیع جمعیت کشور ادامه خواهد
یافت .توقع میرود که جمعیت افغانستان در سال  ،2050به  56.1میلیون افزایش یابد (UN Department of Economic and Social, 2014
 .)Affairs, Population Divisionمطابق این منابع ،بیشرت از  %60جمعیت پایینرت از  24سال عمر دارد .گرایشات جمعیت شناسی پیش بینی
می مناید که در مدت زمان  15سال %72-69 ،جمعیت کشور تحت سن  18سال خواهد بود .این بدین معنی است که این کشور دارای جوان
ترین جمعیت در جهان خواهد بود .اوسط کنونی تعداد یک خانوادۀ افغان  7.3نفر می باشد .این رقم در ساحات دور دست کشور اندکی
باالتر است و حاشیۀ اشتباه/غلطی  %3±حساب شده است.
در کنار رشد رسیع جمعیت ،سطح نسبتاً پایین انکشاف اقتصادی موجوده نیز یک تهدید جدی برای تنوع بیولوژیکی افغانستان می باشد.
افغانستان یکی از فقیر ترین کشور های جهان است که شاخص انکشاف برشی در میان  186کشور در ردیف  175قرار دارد (.)2013, UNDP
حد اوسط استهالک در بین  150کشور رسوی شده در پایین ترین سطح بوده و در بیشرت از  40سال گذشته کاهش قابل مالحظه را نشان
میدهد .عاید رسانه فی نفر بطور گسرتده متفاوت می باشد ،اما یک گزارش اخیر نشان میدهد که  %42مردم افغانستان روزانه با کمرت از
یک دالر امریکایی زندگی میکند ( .)2009 Chatterjeeجمعیت مواجه با فقر و نبود بدیل برای منابع طبیعی ،به استفاده نا پایدار از تنوع
بیولوژیکی ادامه خواهد داد که این کار در بین استفاده کنندگان از منابع طبیعی به منازعات منتج گردیده باعث تخریب مزید زیستگاه ها،
شکار نا پایدار و تجارت غیر قانونی خواهد گردید .تا آنکه به این موضوع بطور مؤثرتر و رسیعرت رسیدگی نشود ،تنوع بیولوژیکی در افغانستان
با آیندۀ خیلی چالش برانگیز مواجه خواهد گردید.
مدیریت عنعنوی منابع دارای یک تاریخچۀ طویل در افغانستان می باشد که با ســــیســــتم های طبیعی در تعادل قرار داشــــت .پالن ها
و شیوه های فوق العاده ایجاد گردیده اند اما به تجدید ،پالنگذاری مسلکی و آموزش نیاز خواهد بود .عالوه بر آن نبود مصؤونیت اجتامعی
به تنفیذ و تطبیق ضعیف قوانین منتج گردیده است .محدودیت های اقتصادی و سایر نگرانی های ملی منجر به فقدان تعلیامت و آگاهی
پیرامون تنوع بیولوژیکی و منابع طبیعی در بین مردم عام گردیده است .دسرتسی به ساحات روستایی هنوز برای کارمندان دولتی دشوار
است بنا بر آن در بین ادارات دولتی هآمهنگی محدود وجود دارد .در عین وقت ،در مورد نقش رهربان محلی آگاهی رو به افزایش بوده و
مجتمعات محلی در مدیریت تنوع بیولوژیکی ،با موفقیت زیاد در تعدادی از والیات که ،مردم محل و دولت پالنها و فعالیت های مشرتک
را ایجاد و پیش میربند.
عالوه بر تهدید های گسرتده که شامل حوادث طبیعی مانند رسازیر شدن سیالبها ،خشکسالی و زمستان های ناهنجار می باشد ،و از جمله
بزرگرتین تهدید در برابر تنوع بیولوژیکی افغانستان :شکار بیش از حد ،جنگل زدایی/قطع جنگالت ،چرای مفرط ،جمع آوری بته ها ،زراعت
للمی ،تغییر مسیر دادن آب ،تغییر اقلیم و صحرا سازی ،می باشد.
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شکار ،به دام اندازی و تجارت
با وجود افزایش ظرفیت دولت مرکزی و
مجتمعات محلی ،شکار و به دام انداخنت
پستانداران بزرگ و پرنده ها تا هنوز ادامه دارد.
قبل از سال  ،1979سالح ناری در مجموع خیلی
کم بودند آنهم کهنه و تفنگ ها دارای قطر کم.
بیشرت تفنگ ها یک تکه بودند ،معروفرتین سالح
ناری مدرن“ ،تفنگ موش کش” کم نیرو  .22بود.
مهامت بطور عام در دسرتس مردم طبقۀ متوسط
افغانستان قرار نداشت .با آغاز جنگ روند
موجودیت سالح و مهامت در همه جا عام شد.
طوریکه الکوزی ( )2013از یک نفر در بدخشان
نقل قول می کند که “شامرش گوسفندان در
بدخشان شاید مشکل باشد مگر فیر باالی آنها با
سالح مورد پسند ،کالشنکوف خیلی آسان است”.
در سال های جنگ ،حیات وحش از همه بیشرت
مترضر شدند چون افراد تا دندان مسلح به
رسارس نقاط کشور وسیعاً پراگنده شدند که
برای بقاء حیات خویش تا حدی باالی گوشت
حیوانات متکی بودند .شکار مرغان آبزی،
خصوصاً در ماه های زمستان ،هنوز ادامه دارد
اما شکار پستانداران بزرگ توسط افراد نخبه و
گاه گاه توسط مردم محل برای ساعت تیری و
گوشت ،نیز ادامه دارد .هرچند پستانداران بزرگ
اآلن خیلی کاهش یافته اند و بیشرت شکاری ها
که زمانی در شکار شهرت داشتند ،اکنون ترک
کرده اند.
تجارت پوستین (حیات وحش) در کابل ،مزار
رشیف و سایر شهر ها هنوز پر رونق می باشد.
خیلی ازین پوستین ها که عرضه میگردد ،از
انواع بومی نبوده بلکه وارد می گردد .اینکه
تا کدام تناسب از این انواع بومی افغانستان
اند ،واضح نیست .یکی از فروشگاه عمدۀ
این پوستین ها در مارکیت های داخل پایگاه
محفوظ نظامی می باشد .تالش های مشرتک
نظامی ،وزارت خارجۀ ایاالت متحده و انجمن
تحفظ حیات وحش ( )WCSدر دور منودن انواع
شامل فهرست ( )CITESاز بیشرت این محل ها
موفق بوده است.
در شهر های کابل و مزار رشیف و همچنان
سایر شهر های افغانستان بازار های فعال فروش
پرندگان وجود دارد(Ostrowski et al. b, 2008
 .)Ostrowski 2006a andدر این مارکیت ها
انواع مختلف انواع بومی دستگیر شده و انواع
نسل های در قید -از بیرون وارد ،و فروخته
می شود .دستگیری باز ها خیلی با ارزش است
که نوع خیلی معروف و مطلوب آن [Falco
 ،]cherrugشاهین تیزپر[]Falco peregrinus
به دالالن در کشور های همسایه به فروش

می رسد که آنها این پرنده ها را سپس باالیی
بعضی افراد متمول در کشور های خلیج می
فروشند .شکار پرندگان در افغانستان با انواع کم
بهاء مانند شاهین کوچک ()Accipter nissus
انجام میگردد .کبک ها ()Alectoris chukar
بطور گسرتده برای جنگ اندازی و منایش توسط
تلک/دام گرفته میشود .پرنده های کوچک برای
خوراک با تور/جالی گرفتار می شود.
بتاریخ  20مارچ  ،2005حامد کرزی رئیس جمهور
دولت اسالمی افغانستان ضمن صدور فرمان
شامره  53هر نوع شکار پرندگان را برای پنج سال
ممنوع قرار داد .هرچند تدابیر قابل مالحظۀ
برای انفاذ این فرمان اتخاذ گردیده اما اکرث مردم
عام از آن آگاهی ندارند در حالیکه نخبه گان و
اشخاص قدرمتند آنر نادیده میگیرند .مقررۀ منع
شکار و حفاظت حیات وحش در حال تدوین
است که شکار را کنرتول خواهد منود اما برای
تصویب آن از پارملان (ولسی جرگه) چند سال
سپری خواهد گردید تا بطور مؤثر تطبیق گردد.

جنگل زدایی/قطع جنگالت
افغانستان دارای دو نوع اســــاسی جنــــگل
می باشد :جنگالت مرتاکم/بستۀ بلوط و ناجو
مخروطی شکل در ساحات متأثره از باران های
مونسون در رشق کشور ،و جنگالت از هم دور
سوانا -مانند ،جنگالت باز پسته که در اصل در/
و اطراف ساحات کوهی موقعیت دارد.
جنگالت مرتاکم/بسته (بدون جمعیت های رسو
کوهی شاملی) شاید زمانی  %5ساحۀ کشور یا
تقریباً  34.000 km2را احتوا می منود .در سال
های  1970تقریباً از  3,600 km2جنگالت بسته
سایبان باقی مانده یعنی تقریباً  %11آن پوشش
جنگل دست نخورده بود .بر بنیاد تعدادی از
مفروضه ها ،از سال  1980به اینطرف ،نصف آن
از بین رفته و تنها  1,800 km2آن باقی مانده
است ،هر چند ابهامات زیادی وجود دارد ،و
در افغانستان اکنون تخمیناً  %5پوشش جنگالت
دست نخورده باقی مانده که  %0.25از کل
ساحۀ کشور می باشد(.)2009 UNEP
جنگالت طبیعی باز افغانستان در ابتداء بر
تقریباً  )250,000km2( %38مشتمل بود .در
اواخر سال های  ،1970تقریباً 32,000 km2
باقی مانده بود که  %13از جنگالت باز اصلی
و  %5از منظره طبیعی افغانستان را تشکیل
میداد(.)2009 UNEP
چنین به نظر میرسد که جنگل زدایی/قطع
جنگالت هنوز ادامه دارد.Wingard et al .

( )2008تخمین منود که برداشت چوب تنها
برای مارکیت شهر کابل ،باعث از بین رفنت
 10.000هکتار جنگل درخت بلوط و 15.000
هزار هکتار جنگل رسو کوهی در والیات پکتیا
و خوست ،می گردد .قاچاق چوب چارتراش به
پاکستان از طریق ساحات قبایلی خیلی زیــاد
می باشد ،اما به سبب مسائل امنیتی ،مقدار آن
قابل اندازه گیری منی باشد .از فرمان ریاست
جمهوری در مورد منع قطع جنگالت در سطح
ولسوالی ها و محل ،آگاهی ندراند یا کامالً
نادیده گرفته میشود.

چرای بیش از حد/مفرط
در چرا گاه های افغانستان ،گوسفندان ،مواشی،
بزها در بیشرت از  5.000 – 4.000سال به اینطرف
می چرند و مجتمعات گیاهی با وضع چرا گاه ها
سازگاری منوده اند .علف ها و بته های همیشه
سبز خصوصیات را منایان میسازند مانند گیاه
پیاز ،ساقۀ زیر زمین ،ریشه های زیر زمینی ،تخم
های خوابیده ،داسه یا ریشک و خاردار .خیلی
از انواع پهن برگ یکساله می باشد .بته معموالً
دارای خار و یک ترکیب سمی محافظوی بسطح
بلند می باشد.
در افغانستان  9نوع گوسفند محلی در کنار 8
نوع مواشی و  7نوع بز پروده می شود (Zaher
 .)n.dیک احصائیۀ مفصل حیوانات افغانستان
در سال  2003/2002انجام گردیده بود که
 3.7میلیون مواشی 8.8 ،میلیون گوسفند7.3 ،
میلیون بز 1.6 ،میلیون مرکب (االغ) 0.2 ،میلیون
شرت و  0.1میلیون اسب را در افغانستان نشان
داد ( .)2008، FAOبر بنیاد این ارقام ،میزان
استهالک ساالنه برای  300000 km2چرا گاه های
افغانستان در یکامه در حدود  0.15رأس حیوان
در فی هکتار ( )AUMsمی باشد .این یک سطح
پایین مقایسه به نسبت محیط زیست مشابه
در کشور های دیگر جهان است که کاهش قابل
مالحظه از  18.4میلیون گوسفند در سال 1991
گزارش شده ،می باشد( .)2008، FAOاین ارقام،
بشمول عدم افزایش رمه به تعقیب خشکسالی
بطور کلی پیشنهاد مینامید که :الف) چرا گاه
های افغانستان در نزدیکی ظرفیت قابل تحمل
اند ،و ب) هزاران سال چرش این ظرفیت تحمل
را کاهش داده است .نتیجۀ ظاهری اینست که
حیوانات اهلی/مواشی تقریباً متام مواد عضوی
علف موجوده را استهالک مینامیند که یک تأثیر
عمیق را باالی تنوع بیولوژیکی میگذارد ،اما نبود
ارقام بیس الین این تأثیر را دشوار میسازد که
مستند گردد.
پنجمین گزارش ملی افغانستان 2014
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جمع آوری بته ها
بیشرت ساحات افغانستان را بته های خاردار و
بالشت مانند پوشانیده است .این مجتمع گیاهی
به خودی خود از هزاران سال چرش مواشی
در یک ساحۀ طبیعی که ممکن است در ابتداء
بیشرت آن علف بوده باشد ،بوجود آمده است.
در کنار رسگین خشکیده ،بته ها در بیشرت
ساحات روستایی افغانستان یک منبع عمدۀ
سوخت می باشد .بته را با ریشه از بیخ کنده
در نان پزی و پخت و پز های عام استفاده
مینامیند .با افزایش رسیع جمعیت ،ساحات در
نزدیکی مناطق رهایشی از پوشش گیاهی بته ها
عاری میگردد و جمع کننده های بته ها مجبور
میشوند تا جهت جمع آوری بته ها ،به فاصله
های دورتر بروند .در مورد میزان رشد مجدد
بته ها معلومات خیلی اندکی در دست است .از
دست دادن پوشش گیاهی و بته ها یک نگرانی
مهم می باشد زیرا محیط انبوه و پر از خار این
بته ها ،تعداد کثیری از انواع گیاه ها وعلف را که
بیشرت آنها بومی اند ،از چرش محافظت مینامید.
از دست رفنت پوشش گیاهی همچنان فرسایش
خاک توسط باد و آب را افزایش میدهد .مطابق
اظهارات بعضی از مردم محل ،لغزش زمین و
رسازیر شدن سیالب ها مرتبط با بارندگی های
بهاری و آب شدن برفها ،در سالهای اخیر خیلی
افزایش یافته است.

زراعت للمی
به اساس بعضی تخمین ها ،تنها  %25زمین
زراعتی افغانستان تحت آبیاری می باشد ،و
باقیامندۀ آن زمین خشک و یا زمین های زراعت
للمی می باشد(بانک جهانی  .)2007هر چند
سازمان غذا و زراعت ملل متحد )2013( FAO
گزارش میدهد که این رقم  %59می باشد .در
ساحات خشک و نیمه خشک افغانستان ،زراعت
للمی اکرثا ً یک امر پرخطر است که به سبب نیاز
و عدم امنیت غذایی انجام میگیرد .کشت بار
اول در زمین للمی ،خیلی پرحاصل می باشد و
برای مدت طویل بدون کشت گذاشته میشود،
در نتیجه مقدار زیاد زمین حاصلخیز علفچر به
زمین های زراعتی تبدیل میشود که دایامً در
معرض فرسایش قرار میگیرد.

تغییر دادن مســیر آب و از دســـت
دادن تاالب ها

افغانستان به تناسب کشور های همسایه ،دارای
جهیل ها ،دریاچه ها و تاالب های کمرت بوده،
و آنهاییکه موجود اند شدیدا ً در معرض تهدید
تغییر دادن مسیر آب و خشکیدن قرار دارند.
در مورد تعیین وسعت این تهدید ها ،ارقام یا
معلومات اندکی در دست است ،اما در مورد
تاالب های معروف افغانستان ،شواهد حکایتی/
روایتی وجود دارد.

کول حشمت خان یک تاالب موسمی می باشد
که در داخل شهر کابل موقعیت دارد .این یک
ساحۀ مهم توقفگاه مرغان آبزی بود و در طول
مدت تقریباً  500سال ،منحیث یک شکارگاه
خانواده های سلطنتی افغانستان استفاده
می گردید .تغییر دادن مسیر آب دریای لوگر
مقدار آبی را که به این تاالب رسازیر می شد،
کاهش داده است ،بنا برآن ،هر دو :پر شدن
و مدت نگهداری آب این تاالب ،کاهش یافته
اند( .)2006 Petoczادارۀ ملی حفاظت محیط
زیست ( )NEPAگزارش میدهد که از آن به بعد
این کاهش در هشت سال اخیر بطور مسلسل
ادامه داشته است.
بند ها باالی دریای غزنی و گردیز و چاه های
عمیق ،دوامپذیری آب ایستاده ،یک تاالب شور
در وسعت  290 km2واقع در والیت غزنی را
تهدید می مناید ( .)2006 Khanآب ایستاده
زمانی توقفگاه کلنگ سایربیایی در معرض تهدید
شـــدیـد ( )Grus leucogeranusبــود؛ اما یک
جورۀ تولید نسل این پرنده برای آخرین بار در
سال  1986مبشاهده رسیده بود .جنس نر این
پرنده توسط شکاریان کشته شده و از سال
 2006بدینسو ،هیچ کلنگ سایربیایی دیده نشده
است(G. Archibald, International Crane
.).Foundation, pers. Comm
هرچند ارقام/معلومات جدید در دست نیست،
آب ایستاده زمانی یک ساحه مهم تولید نسل
( )Phoenicopterus roseusفالمینگو (مرغان
آبزی پا و گردن دراز) بود .تاالب های سیستان
در بین مرز افغانستان و ایران یک ساحۀ مرغان
آبزی دارای اهمیت بین املللی می باشد .متام
جهیل های کم عمق در بین سالهای -2000
 2004خشک گردیدند (UNEP Post-Conflict
.)2006، Branch
در آینده ،اگر افغانستان برای مقاصد آبیاری،
ایجاد برق آبی و کنرتول سیالب ها ،مسیر آب ها
را بیشرت تغییر دهد و اگر آب تاالب ها برای رفع
نیازمندی های شهری ،استفاده و به سبب تغییر
اقلیم خشکسالی ها افزایش یابد ،امکان دارد که
تاالب ها به رسعت از بین بروند.

تغییر اقلیم و بیابان سازی
اوسط ساالنۀ درجۀ حرارات در افغانستان از سال
 1960بدینسو ،تقریبا  0.13°Cدرجه سنتی گرید
در هر ده سال افزایش یافته است .افزایش درجۀ
حرارت بیشرت در فصل خزان با افزایش 0.29°C
در هر ده سال مبشاهده رسیده است .اوسط
بارندگی به میزان اوسط  %2در هر ده سال،
عمدتاً به سبب کاهش در بارندگی های بهاری،
اندکی کاهش یافته است(.)2008 .Savage et al
افغانستان از لحاظ تاریخی دوره های اقلیمی
تقریباً  15ساله را سپری منوده است که  3-2آن
معموالً خشکسالی بوده است .هرچند ،در سال
های اخیر یک گرایش قابل مالحظه برای این
دوران خشکسالی ،به تناسب پیش گویی منونه
های تاریخی بیشرت بوده است .از سال 1960
بدینسو ،این کشور خشکسالی های شدید را
متحمل شده است مانند خشکسالی های -1904
،1964-1963 ،1949-1946 ،1927-1923 ،1908
 1973-1971 ،1967-1966و  2006-1987و در
میان این سالها احیاناً خشکسالی های جزئی و
تا حدی سال ها خشکرت بوده اند .خشکسالی
سال های  1998الی  ، 2006/2005یکی از طویل
ترین و شدید ترین خشکسالی در تاریخ اقلیمی
افغانستان بوده است (ECHO ,1973 Shah
 .)2006این افزایش تکرار خشکسالی در سال
های اخیر به نظر می رسد که نتیجۀ افزایش
درجۀ حرارت و کاهش بارندگی های بهاری باشد
(.)2008 .Savage et al
منونه سازی که توسط ()2008 .Savage et al
گزارش گردیده نشان میدهد که احتامل دارد در
سال  ،2030با تغییر اندک در بارندگی ،اوسط
درجۀ حرارات ساالنه تقریباَ  1.4°Cافزایش یابد.
در سال  ،2090افزایش احتاملی اوسط درجۀ
حرارت ،نظر به سناریو های انتشارات جهانی،
از  6-2°Cدرجۀ سنتی گرید باالتر خواهد بود.
وضعیت هوا ،خصوصاً در فصل بهار با کاهش
بارندگی بین  40-10ملی مرت ،با وضعیت خشکرت
در جنوب ،خشکرت خواهد گردید .
مطابق نقشه برداری جهانی وزارت زراعت
ایاالت متحدۀ امریکا که تهدید صحرا سازی
ناشی از فعالیت انسانی را نشان میدهد ،خاطر
نشان میسازد که بیشرت ساحات افغانستان در
کتگوری خطر خیلی باال خواهد بود .مطابق
گزارش ملی سال  2006وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری ( ،)MAILبیابان سازی در افغانستان
بیشرت از  %75ساحۀ زمین در مناطق شاملی،
غربی و جنوبی کشور را مترضر ساخته است
جاییکه چرا گسرتده و بیابان سازی پوشش نباتی

را کاهش داده باعث تخریب رسیع زمین گردیده
است.
 )2008( .Savage et alپیش بینی مینامید که
افغانستان با یک سلسله خطرات زیاد اقلیمی
مواجه خواهد گردید .این خطر ها اساساٌ مرتبط
به خشکسالی ،و ناشی از بیابان سازی گسرتده
و تخریب زمین خواهد بود .در سال  2030به
احتامل زیاد ،خشکسالی یک نورم تلقی خواهد
گردید نه منحیث یک رخداد موقت .آنها خاطر
نشان می سازند که احتامل دارد اثرات سیالب ها
ناشی از آب شدن رسیع برف در بهار و جریان
تند آب در کنار تخریب زمین ،از بین رفنت
پوشش نباتی و مدیریت ناقص زمین ،چند برابر
افزایش یابد.
تبخیر فزایندۀ خاک ،جریان کم آب ناشی از
آب شدن قبل از وقت برف ،و بارندگی کم در
اوج موسم کاشت ،همه اینها ،باالی حاصلدهی
محصوالت زراعتی و مهیا بودن گزینش محصول،
تأثیر خواهند گذاشت .کاستی محصوالت احتامالً
در ساحات مرتوکه /زمین های کشت نشده،
بطور مکرر افزایش خواهد یافت .در سال ،2060
به سبب نبود رسمایه گزاری قابل مالحظه در
مدیریت آب و آبیاری ،زراعت در حاشیه قرار
خواهد گرفت(.)2008 .Savage et al

تغییر اقلیم می تواند معیشت های متام مردم
شهری و روستایی افغانستان را شدیدا ً متأثر
سازد .به همین طور ،تعدادی از فعالیت های
ملی پالنگذاری بشمول پالن عمل ملی سازگاری،
خود ارزیابی نیاز مندی های ظرفیت ملی در
مورد تغییر اقلیم روی دست گرفته شده اند.
در سال  ،2013یک پروژۀ بزرگ سازگاری با
تغییر اقلیم به کمک تسهیالت جهانی محیط
زیست ( )GEFآغاز گردید .این پروژه توسط
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ()NEPA
با وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری (،)MAIL
وزارت احیاء و انکشاف دهات (،)MRRD
وزارت انرژی و آب ( ،)MEWادارۀ ملی مبارزه
با حوادث طبیعی ( )ANDMAو ادارۀ هوا
شناسی افغانستان ( )AMAتطبیق میگردد که
هدف آن تطبیق یک روش ایکوسیستم در جهت
ایجاد تاب آوری و سازگاری در برابر تغییر اقلیم
در پالن ها و فعالیت های ملی در چهار والیت
می باشد .منحیث یکی از اولین برنامه های
محیط زیستی از سلسلۀ پروژه های افغانستان
که به سطح جهانی متویل میگردد ،توقع میرود
که پیوند دادن تغییر اقلیم و تنوع بیولوژیکی
منحیث مسائل ملی باهم مرتبط ،در آینده ،به
ایجاد ظرفیت های مهم و نتایج مثبت تنوع
بیولوژیکی ،منتج گردد.

اسکان در شهر

جمعیت رو به افزایش و گرایش شهر نشینی
در افغانستان شدیدا ً باعث از بین رفنت انواع و
زیستگاه ها گردیده است .مطابق گزارش 2014
بانک جهانی ،میزان شهر نشینی در افغانستان
تقریبا در حدود  %5-3در سال می باشد .تبدیل
منودن زمین های زراعتی در اطرف ساحات
شهری ،و تقاضا برای چوب ،آب و سایر منابع
برای ساختامن ،سوخت ،نیازمندی های اساسی،
باعث از بین رفنت جنگالت ،تاالب ها ،و همچنان
سایر زیستگاه های طبیعی و نیمه طبیعی در
رسارس کشور گردیده است .در نتیجه ،گامن
میرود که ایکوسیستم های شکنندۀ کوه ها نیز
مترضر شده باشد.
عــلــل همــچو مــهاجرت ها باعث پیامد های
اجتامعی (تالش برای اشتغال و نا امنی) و طبیعی
(رسازیر شدن سیالبها ،خشکسالی ها و زلزله ها)
قلمداد شده اند .در مورد گرایشات کنونی از
بین رفنت زیستگاه ها و استفاده از منابع مرتبط
به شهر سازی در افغانستان ،ارقام و معلومات
در دست منی باشد ،اما گامن میرود که بیسابقه
باشند (.)2007 FMO
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اثرات تغییر در تنوع بیولوژیکی برای خدمات ایکوسیستم و پیآمد های اجتامعی -اقتصادی و فرهنگی
این اثرات ،کدام ها اند؟
منابع طبیعی افغانستان -زمین ،آب و جنگالت و ذخایر معدن های افغانستان برای دور منای صلح و رفاه آیندۀ کشور خیلی مهم می باشد.
تخمیناً  %80-70جمعیت افغانستان برای امرار معاش خود باالی زراعت ،مالداری و صنایع دستی اتکاء دارند .این کشور برای فراهمی اشتغال،
ایجاد عواید و متویل خدمات اساسی دولت و بلند بردن موقعیت کشور به شاخص انکشاف برشی که در پاینرتین سطح قرار دارد ،باید این
ثروت های ملی را بکار اندازد.
از لحاظ عنعنوی ،تنوع بیولوژیکی و خدمات ایکوسیـــستم ،با وجود اســـتفادۀ بی رویۀ آنها ،منبع عمدۀ معیشت مردم روستایی افغانــستان
می باشد .تخریب و یا از بین رفنت این منابع ،برای مردم این کشور میتواند فاجعه آور باشد .در نتیجه ،دولت در تالش است تا یک روش
ایکوسیستم را منحیث ابزار برای انکشاف پایدار اقتصادی ،اتخاذ مناید.

خدمات اساسی
اقتصاد روستا های افغانستان بیشرت به وسایل امرار حیات متکی بوده و فعالیت های عمدۀ اقتصادی عبارت از کشاورزی آبیاری و للمی و
همچنان مالداری می باشد .بنا ًء خدمات اساسی که توسط سیستم فعال ایکوسیستم ها فراهم میگردد ،برای رفاه مردم مــحلی نهایت مــهم
می باشد .از دست رفنت تنوع بیولوژیکی دسرتسی به این خدمات را متأثر می سازد.

جمع آوری چوب و بته ها
جنگالت شاید مهمرتین منبع قابل تجدید در افغانستان باشد طوریکه تولیدات جنگالت عبارت اند از(چوب سوخت ،چوب ساختامنی ،علوفۀ
حیوانات ،و محصوالت درختها) معیشت میلیون ها نفر را فراهم می مناید .جنگالت طیفی از خدمات ایکوسیستم؛ منبع حیاتی برای انرژی
روستایی بوده و ضمناً خطر فرسایش خاک ،تخریب و لغزش زمین را نیز کاهش می دهد.
در طی  30سال گذشته تقریباً جنگ های متواتر و تقاضای روز افزون برای چوب ساختامنی و چوب سوخت باعث کاهش شدید پوشش جنگل
گردیده است .در عین وقت ،قاچاق چوب چارتراش ،هر چند محدود به چند والیات مرشقی است ،در بی امنیتی جاری در این ساحات نقش
عمده را ایفاء می مناید .این امر یک اقتصاد پر منفعت متبادل را ایجاد منوده است که الی ساحات وسیع مرزی با پاکستان را احتوا منوده
مشوقاتی را به گروپ های نیرومند فراهم مینامید که با ادامه بی ثباتی در منطقه از قاچاق چارتراش بهره می برند.
بته ها اکرثا ً از بیخ کنده می شوند و منیتوانند مجددا ً رشد مناید و جمعیت رو به افزایش نیز باالی وفرت بته ها فشار بیشرت وارد می مناید .با
آنهم ،میتود های متبادل برای جمع آوری بته امکان دارد .در عین حال ،صنعت جنگلداری در بخش مرشقی کشور ،اگر بصورت معقول و پایدار
مدیریت گردد ،در ایجاد عواید مورد نیاز برای دولت و ایجاد اشتغال برای جمعیت روستایی ،دارای ظرفیت کافی می باشد .بطور عنعنوی،
مردم محل گروه محافظین جنگل (جنگلدار) را انتخاب و یا می گامرند تا از جنگالت حفاظت منایند.
سکتور جنگلداری افغانستان با دو چالش کامالً متفاوت مواجه می باشد .اول آن کاهش میزان قطع جنگل /جنگل زدایی برای چوب سوخت (با
افزایش تهیه و تدارک از طریق غرس درختان و سهیم ساخنت مردم محل در مدیریت جنگالت مربوطه) می باشد .دوم جلوگیری و مبارزه علیه
قاچاق چارتراش های دارای کیفیت عالی می باشد .یک طریقۀ رسیدگی و جلوگیری از قاچاق چوب چارتراش هامنا افزایش آگاهی در مورد
اثراث سوء قاچاق می باشد .در اقدامات آینده میتواند اجرای یک برنامۀ توزیع جواز شامل باشد که از طریق آن چوب چارتراش غیر متنازعه
را بطور پایدار تولید و به بازار عرضه مناید.

خوراک برای مردم و مواشی
تقریباً  %50اقتصاد افغانستان بر زراعت استوار است (بانک جهانی  ،)2014ایکوسیستم های زراعتی فعال برای رفاه اقتصادی متام کشور،
خیلی مهم می باشد .بخصوص ،از دست رفنت تنوع بیولوژیکی میتواند ساملیت همچو ایکوسیستم ها ،و همچنان رفاه و آسایش مجتمعات را
که برای رفع نیازمندی های اساسی خویش به آن متکی می باشند ،نیز شدیدا ً مترضر سازد .بطور مثال ،در ساحات کوهستانی ،زمین زراعتی
محدود می باشد و تنها در ساحات تنگ در کنار دره ها وجود دارد ( .)2012 UNEPمحصوالت غذایی (گندم و کچالو) و سبزیجات (پیاز،
زردک ،مولی رسخک) از جمله منابع مهم خوراکی این ساحات می باشد .در حالیکه کچـــالو منحیــث محصول فروشی جهت ایجاد عواید

اکرثا ً فروختـــه می شود و سایر محصوالت در محل مبرصف می رسند .همچنان ،مواشی نیز متکی به موجودیت زمین زراعتی در محل میباشد.
محصوالت علوفوی (بونجه و شبدر) توسط دهقانان کشت و برای ماه های زمستان منحیث علوفه ذخیره می شود .در ماه های تابستان
مواشی برای چرا اکرثا ً به ایالق های ساحات مرتفع برده می شوند و پوشش نباتی طبیعی در چرا گاه ها برای مواشی در این ماه ها خوراک
فراهم مینامید .زنان مراقبان اصلی مواشی بوده و ماه ها را در ایالق های سپری می منایند .هر نوع تهدید در فراهم منودن این خدمات با از
دست دادن تنوع بیولوژیکی احتامل دارد باالی همچو منعفت های اقتصادی و همچنان در ساختار های اجتامعی که در این مجتمعات وجود
دارد ،شدیدا ً صدمه وارد مناید.
چرا گاه ها برای چرش مواشی ایکوسیستم های کلیدی می باشد ،باالخص در تابستان ،اما تا حدی کم ارزش تلقی میگردد .این چرا گاه در حدود
 30میلیون هکتار ساحه را که تقریباً  %45متام مساحت کشور می شود ،احتوا میکند ،اما منحیث زمین غیر قابل کشت یا زمین بی حاصل
تلقی میگردد با وجود اینکه برای بیشرت از  35میلیون مواشی و همچنان تعداد زیاد حیوانات وحشی ،علوفه فراهم مینامید .هر چند آنها به
سبب چرای مفرط که یک مشکل عام است ،در وضعیت خوبی قرار ندارند ،در حالیکه رقابت در بین مالدارای بر استفاده از چرا گاه ها در
حال افزایش است ( NEPAو .)2008 UNEP

آب پاک/آشامیدنی
افغانستان عموماً یک کشور خشک است و تهیۀ آب پاک آشامیدنی خیلی مهم میباشد .تولیدات زراعتی افغانستان بنا بر اتکاء خیلی زیاد باالی
آب ناشی از برف ،یخچال ها و باران ها می باشد( NEPAو  .)2008، UNEPدر نتیجه ،حاصل برداری محصوالت با در نظرداشت آب و هوا
از یکسال به سال دیگر خیلی فرق می کند .بیشرت از  %80منابع آبی افغانستان از کوه های هندوکش در ارتفاع  2000مرت رسچشمه میگیرد.
کوه هندوکش با تراکم برف در ماه های زمستان ،آب شدن برف و بارندگی ها در فصل بهار ،منحیث یک ذخیرۀ طبیعی منابع آب عمل منوده
آب های منجمد یخچال ها را در فصل تابستان رها مینامید که باعث تداوم جریان آب می شود .حوزۀ آبی دریای آمو که با کشور تاجکستان،
ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است ،تقریباً  %15زمین افغانستان را پوشش منوده بیشرت از  %55منابع آب کشور را فراهم مینامید .این حوزۀ
دریایی دارای بیشرتین ظرفیت زراعت آبی و برق آبی می باشد .بر عکس ،حوزۀ آبی هلمند که در حدود  %45مساحت کشور را تحت پوشش
دارد ،تنها  %10از مجموع منابع آبی کشور را فراهم مینامید( NEPAو .)2008 ،UNEP
عالوه برآن ،همکاری بهرت بین کشور های همجوار در دو طرف مرز نیاز است تا هر نوع استخراج یا ساختار باالی سیستم دریا ها مجتمعات
محلی را در افغانستان یا کشور همجوار مترضر نسازد.

گیاه های طبی و معطر و خوراک وحشی
چرا گاه ها همچنان در ایجاد عواید برای مردم روستایی از طریق گیاه های طبی (مانند ،رازیانه ،زیره ،گل رز) ،دارای ظرفیت قابل مالحظه
می باشد ،هرچند فشار باالی ایکوسیستم که در باال فهرست گردیده نیز در این مورد تأثیر منفی دارد ( NEPAو .)2008 UNEP
یک مثال از کوه بابا اینست که قریب ترین کلینک در فاصلۀ چند کیلومرت از مرکز بامیان موقعیت دارد و دسرتسی به کلینک در ماه های
زمستان خیلی مشکل می باشد .در نتیجه مردم محل به تعداد زیاد انواع مختلف گیاه های طبی متکی می شوند که برای استفادۀ خانگی
جمع آوری میگردد .خیلی از گیاه های معطر و خوراک وحشی (مانند قارچ یا سامرق) نیز در این ساحات می روید که مردم آنرا برای استفادۀ
خانگی جمع آوری می منایند .زنان جمع کنندگان عمدۀ این گیاهان اند و اگر بازاری برای فروش میرس شود ،گیاهان معطر مانند زیره میتواند
یک منبع عاید متبادل برای زنان باشد(.)2012 UNEP

تنظیم کردن خدمات
حفاظت خاک:
مطابق ارزیابی جهانی در مورد تخریب زمین( )GLASODدر حدود  %16ساحۀ افغانستان به سبب فعالیت های انسانی شدیدا ً مترضر گردیده
است ،در حالیکه آسیب پذیری کشور در برابر بیابان سازی یکی از بلندترین در جهان است ( %75افغانستان در برابر بیابان سازی آسیب
پذیر میباشد) ( NEPAو  .)2008 UNEPمشخصه های جیولوژیکی ،توپوگرافیکی و اقلیمی افغانستان ،آسیب پذیری کشور را در برابر پروسۀ
فرسایش خاک بطور طبیعی افزایش میدهد ،هرچند فعالیت های انسانی از طریق زراعت در ساحات نشیبی ،بیابان سازی و تهی سازی زمین
از پوشش نباتی و استفادۀ ناپایدار از بته ها و علفزار ها ،وضعیت آنها را بدتر میسازد.
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در ساحات مختلف کوه بابا ،فرسایش خاک یک موضوع مهم می باشد .چراء مفرط ،روش های جمع آوری بی رویۀ بته ها و زراعت للمی در
نشیب ها باعث فرسایش خیلی زیاد خاک گردیده است .زراعت للمی برای حفظ و نگهداشت خاک خیلی زیانبار است اما به سبب نبود زمین
های زراعتی آبی ،این کار انجام میگیرد .در خیلی از دهات ،دهقانان مجبور می شوند که خاک سطحی را از فاصلۀ دور بیاورند .نگهداری
پوشش نباتی طبیعی در نشیب ها از فرسایش خاک جلوگیری منوده حاصلخیزی زمین را افزایش میدهد که منبع اصلی معیشت را فراهم
مینامید.

کاهش احتامل خطر از حوادث طبیعی
در افغانستان بیشرت از  %80جمعیت برای رفع نیازمندی های روزمرۀ خویش مستقیامً باالی منابع طبیعی متکی می باشد .در نتیجه ،تخریب
وسیع محیط زیستی معیشت را در معرض تهدید جدی قرار میدهد .رسازیر شدن سیالب ها و ریزش گل و الی در ساحات کوهی و دره ها یک
خطر جدی می باشد ،بخصوص در فصل بهار و تابستان که آب شدن برف و یخچال ها باعث رسازیر شدن سیالبهای ناگهانی ویران کننده می
گردد .خشکسالی طویل و طوفان گرد و خاک نیز میتوانند باعث تخریبات وسیع گردد .خشکسالی شدید میتواند ساالنه تقریباً به  10.000نفر
تلفات وارد مناید .عالوه برآن ،افغانستان در یک منطقۀ فعالیت های شدیدا ً زلزله خیز موقعیت دارد NEPA( .و .)2008 UNEP
تخریب منابع طبیعی و رشد رسیع شهری دو عامل عمده می باشند که در بیشرت بخش های جهان آسیب پذیری را در برابر خطرات افزایش
میدهد که افغانستان نیز در آن شامل است .فقر و فشار های اجتامعی -اقتصادی ،مانند مهاجرت ها ،نبود اشتغال و معامالت اجاره داری
زمین آسیب پذیری خیلی از مردم را افزایش داده تا در ساحات پرخطر ،زمین و پناه گاه های غیر مصؤون یا مساکن کم بهاء ،امرار حیات منایند.

تلقیح یا گرده افشانی
در افغانستان ،گرده افشانی یک عمل مهم قابل مهار می باشد .خیلی از درختان میوه دار برای باروری به گرده افشانی اتکاء دارند و بدین
منظور ،برای نگهداری زنبور عسل منحیث یک منبع عایداتی متبادل ،تالش ها آغاز گردیده است.

خدمات حامیوی
خدمات حامیوی مانند موجودیت زیستگاه ها و تنوع جنیتکی باعث فعال ساخنت متام خدمات دیگر میگردد .در حالیکه چند بررسی که انجام
شده نقش خدمات حامیوی را در افغانستان تحت آزمایش قرار داده است )2012 UNEP( ،اهمیت تنوع بیولوژیکی کوه بابا را در حامیت از
فراهمی متام خدمات ایکوسیستم در ساحه ،برجسته منوده است .عالوه بر بودن مسکن تعداد زیادی از پرندگان ایکه تولید نسل مینامیند و
پرندگان مهاجر ،و انواع مختلف گیاه ها ،و حیات وحش مانند گرگها ،روباه ،گربه های وحشی ،خرگوش ها ،آهو ،خفاش ها و پرندگان متعدد
دیگر ،تنوع جنیتکی قابل مالحظه خانواده های گندم و سایر نباتات میتوانند جین های تاب آور و مقاوم در برابر امراض فراهم منایند .همچو
یک خدمت ایکوسیستم در یک ساحۀ زراعتی بطور خاص اهمیت دارد.

خدمات فرهنگی
خدمات فرهنگی عبارت از منعفت های غیر مادی از طبیعت مانند افزایش زیبایی و تفریح می باشد .خیلی از ساحات افغانستان برای مردم
محل دارای ارزش فرهنگی می باشد .بطور مثال ،در مورد خطوط برفی باالی قله های کوه الله ،عقیده بر این است که کلمه “الله” را آهسته
تلفظ میکند بنا بر آن دارای اهمیت بزرگ فرهنگی میباشد .همچنان یک چشمه گرم طبیعی فراتر از استفادۀ مستقیم ،برای مردم محل اهمیت
زیاد دارد .در گذشته ،این ساحه برای مردم سایر نقاط افغانستان فرصت های تفریح را فراهم می منود .مردم محل بخاطر دارند که قبل از آغاز
جنگ ها ،مهامنخانه ها یا هوتل ها مملو از سیاحین می بودند .این ساحه اکنون نیز فرصت های زیاد برای کوه نوردی و سکی بازی و همچنان
برای مردم محل و سیاحین زمینه های زیاد ایکو توریزم را فراهم می مناید .همچو فرصت ها برای مردم منفعت های زیاد فراهم می مناید.

مغاره های زیادی وجود دارد که اشکال حیوانات در آن حکاکی گردیده و مردم محل از آنها دیدن مینامیند .یکی از چشمه ها در محل دارای
اهمیت فرهنگی می باشد .در این کوه ها قبور و زیارتگاه های نیز وجود دارد که باز گو کنندۀ رویداد های مهم می باشد .از این زیارتگاه ها
بخوبی حفاظت میگردد و بخشی مهم منظرۀ طبیعی را تشکیل داده اند و در پالنگذاری های آینده حفاظت آنها باید در نظر گرفته شود.
یک ترکیب مختلط نهاد های رسمی و عنعنوی باالی سیستم متزلزل ملکیت زمین حاکم می باشد .دولت افغانستان تالش منوده است تا سیستم
مدیریت زمین را عرصی مناید و از سال  2011بدینسو  ،یک سیستم جدید برای مدیریت حقوق زمین به شکل ادارۀ مستقل زمین ،در کشور
موجود است اما هنوز در مراحل ابتدائی می باشد.
چون زمین طبیعی بطور متداوم در حال تخریب است ،تقاضا برای زمین بارور و حاصلخیز در حال افزایش است .در نهایت موفقیت ساختار
های مختلف رسمی و سنتی مدیریت زمین مستقیامً به این بستگی دارد که به این سه چالش ها تا چه حد به درستی رسیدگی میگردد.
نخستین چالش عبارت از مدیریت تقاضاء رو به افزایش برای زمین می باشد :رشد رسیع جمعیت ،مهاجرین عودت کننده و تخریب زمین که
مقدار زمین حاصلخیز موجود و رقابت رو به افزایش باالی هردو در ساحات روستایی (برای زراعت) و در مراکز شهری (برای اعامر منازل) را
همزمان محدود می سازد .و دومین چالش عبارت از جلوگیری از غصب زمین است :مدیریت ضعیف و نا هآمهنگ و فساد و بی امنیتی زمینۀ
غصب غیر قانونی زمین را برای بعضی افراد با نفوذ و قدرمتند مساعد منوده است که حاکمیت قانون را زیر سؤال برده رنجش و تنفر را در
بین مردم عام افزایش مید هد .و باآلخره ،سومین چالش عبارت است از ایجاد ساختار ها در جهت حل منازعات بر رس زمین است :افغانستان
برای حل منازعات زمین به ایجاد میکانیزم های مؤثرتر نیاز دارد در غیر آن منازعات مانع انکشاف گردیده و باالی روابط مجتمعات اثرات
منفی میگذارد.
ایجاد یک سیستم فعال و عادالنه برای برقراری صلح و ثبات دراز مدت افغانستان یک عنرص مهم بشامر میرود .این سیستم باید سه چیز را
انجام دهد )1( :تهیه منودن زمین بیشرت برای استفادۀ مثمر از طریق سیستم بهرت آبیاری ،تخنیک های حفاظت خاک ،و خدمات گسرتده برای
دهاقین و مالداران؛ ( )2ظرفیت سازی برای حل منازعات؛ و ( )3آوردن متام پروژه های عمده تحت یک پروسۀ تصفیه”ارزیابی صلح و منازعه”
که اثرات منفی احتاملی پروژه را ارزیابی منوده تضمینات حفاظتی الزم را وضع مناید.
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سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی
و پالن عمل ،تطبیق آن ،و شامل
سازی تنوع بیولوژیکی

هر نوع فعالیت حفاظتی باید دارای احکام مناسب خدمات
برای مجتمعات محلی نیز باشد

اهداف تنوع بیولوژیکی را که افغانستان تعیین منوده ،کدام اند؟
سرتاتیژی برای حفاظت و استفادۀ پایدار از تنوع بیولوژیکی در آیندۀ نزدیک ،رسیدگی به متام اهداف مرتبط  ،CBDبه یک شکل خیلی منظم،
می باشد .با در نظر داشت ظرفیت نسبتاً نا کافی و محدود دولت ،احتامل دارد که تطبیق فعالیت های حفاظت تنوع بیولوژیکی الی آیندۀ
قابل پیش بینی ،به برنامه های متکی خواهد بود که از طرف دونر ها متویل میگردد .این برنامه ریزی تا کنون در مجموع متمرکز و مناسب
بوده و از لحاظ مواد در انکشاف دانش و حفظ منابع تنوع بیولوژیکی افغانستان ،کمک منوده است.
یک هدف کلیدی  NBSAPفراهم منودن و تعیین اولویت های آینده و دراز مدت می باشد ،و اینکه منابع موجود باالی مربم ترین مسائل و
مرتبط به حفاظت تنوع بیولوژیکی متمرکز باشد .در زیر  11هدف اساسی ملی مبتنی بر اولویت های کنونی برای حفاظت تنوع بیولوژیکی و
اقدامات مدیریتی در افغانستان فهرست گردیده اند .اقدامات تحفظ و مدیریت از یک فهرست طویل و جامع که از پالنگذاری قبلی ،گزارش
های ساحوی ،مشوره های کارشناسان و مشاورت های در سطح ملی و محلی ،اولویت بندی گردیده است .این تأیید گردیده است که برای
 NBSAPسالهای  ، 2020-2014جهت وضع منودن ( SMARTمشخص ،قابل سنجش ،قابل حصول ،مرتبط ،در وقت معین) اهداف ملی بر
بنیاد این فهرست اساسی می باشد.

هدف ابتدایی افغانستان  :1حفاظت مؤثر حد اقل  %10از هر منطقۀ ایکولوژیکی و ساحات دارای اهمیت خاص به تنوع
بیولوژیکی
هدف  11آی چی  :CBDتا سال  ،2020حفاظت کم از کم  %17آب زمینی و آب داخل کشور ،و  %10ساحات ساحلی و دریایی
از طریق سیستم های ساحات حفاظت شده
سرتاتیژی 1 . 1

تداوم ارزیابی های جاری مجتمعات نباتات و حیوانات افغانستان ،باهدف کلی دانسنت بهرت منابع تنوع
بیولوژیکی افغانستان و مقتضیات حفاظت آنها

سرتاتیژی 2 . 1

گسرتش سیستم ساحات حفاظت شده جهت اطمینان اینکه از متام ایکوسیستم های عمده و ساحات دارای
اولویت حفاظت فوق العاده و دارای ارزش میراث طبیعی منایندگی مناید

سرتاتیژی 3 . 1

ایجاد و تطبیق میکانیزم های حامیوی (مشوقات ،قواعد ،مقرره ها ،تعلیامت محیط زیستی ،آگاهی عامه)
که برای حفاظت مؤثر تنوع بیولوژیکی و سایر منابع طبیعی ،رضوری اند.
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هدف ابتدائی افغانستان  :2اعاده ،حفظ یا کاهش انحطاط جمعیت انواع انتخاب شده گروپ های رده بندی؛ بهبودی وضعیت
انواع در معرض تهدید
هدف  12آی چی  :CBDتا سال  2020جلوگیری از انقراض انواع شناخته شدۀ در معرض تهدید و وضعیت حفاظت آنها،
باألخص بهبودی و حفاظت آنهاییکه از همه بیشرت در حال کاهش اند
سرتاتیژی 1 .2

تداوم ارزیابی های جاری مجتمعات نباتات و حیوانات افغانستان سازگار با فعالیت های  1و  ،2بهدف کلی
دانسنت بهرت منابع تنوع بیولوژیکی افغانستان و مقتضیات حفاظت آنها

هدف ابتدائی افغانستان  :3حفاظت تنوع جنیتکی محصوالت ،مواشی و انواع درختان قابل استفاده ،ماهی و حیات وحش و
سایر انواع با ارزش و نگهداری دانش بومی محلی مرتبط
هدف  13آی چی  :CBDتا سال  ،2020نگهداری تنوع جنیتکی نباتات کشت شده ،فارمی شده و اهلی شدۀ حیوانات و
خانوادۀ وحشی آنها
سرتاتیژی 1 .3

ایجاد میکانیزم ها که برای حفاظت مؤثر انواع دارای اهمیت اقتصادی ،رضوری اند

هدف ابتدائی افغانستان  :4مدیریت پایدار تولیدات مرتبط به تنوع بیولوژیکی ناشی از منابع و مدیریت ساحات تولید سازگار
با حفاظت تنوع بیولوژیکی
هدف  7آی چی  :CBDتا سال  ،2020مدیریت پایدار ساحات تحت زراعت ،کشت آبی و جنگلداری ،با حفاظت مطمنئ تنوع
بیولوژیکی
سرتاتیژی 1 .4

ایجاد و تطبیق میکانیزم ها جهت اطمینانی کردن استفادۀ پایدار منابع تنوع بیولوژیکی ،بشمول متویل،
مالحظات ظرفیت و پالیسی

هدف ابتدائی افغانستان  :5کاهش میزان ضیاع و تخریب زیستگاه های طبیعی
هدف  5آی چی  :CBDتا سال  ،2020کم از کم به نصف رسانیدن میزان ضیاع متام زیستگاه های طبیعی ،بشمول جنگالت،
در صورت امکان تقرب به صفر کردن ،و کاهش قابل مالحظۀ تخریب و فروپاشی.
سرتاتیژی 1 .5

جلوگیری از استفادۀ غیر قانونی یا نا پایدار منابع تنوع بیولوژیکی

هدف ابتدائی افغانستان  :6کنرتول راه ها برای انواع عمدۀ بیگانۀ احتاملی و وضع پالن های مدیریت برای انواع عمدۀ
بیگانه که ایکو سیستم ها ،زیستگاه ها یا انواع موجود را تهدید مینامید
هدف  9آی چی  :CBDتا سال  ،2020شناسایی و اولویت دهی انواع مهاجم بیگانه و راه ها ،کنرتول یا از بین بردن انواع
اولویتی ،و وضع تدابیر برای مدیریت راه ها جهت جلوگیری تعارف و جابجا شدن آنها
سرتاتیژی 1 .6

ایجاد و تطبیق میکانیزم ها برای جلوگیری از تخریب ایکوسیستم های طبیعی از انواع مهاجم بیگانه

هدف ابتدائی افغانستان  :7حفظ و افزایش تاب آوری عنارص تنوع بیولوژیکی برای سازگاری در برابر تغییر اقلیم؛ کاهش
آلودگی و اثرات آن باالی تنوع بیولوژیکی
هدف  8آی چی  :CBDتا سال  ،2020پایین آوردن آلودگی ،بشمول آلودگی ناشی از مواد غذایی بیش از حد به یک سطح که
به وظایف و فعالیت های ایکوسیستم و تنوع بیولوژیکی زیانبار نباشد.
هدف  10آی چی  :CBDدر سال  ،2015به حد اقل رساندن فشار های متعدد برشی باالی تپه های مرجانی ،و سایر ایکو
سیستم های آسیب پذیر متأثره از تغییر اقلیم یا تیزابی شدن بحر ها ،جهت حفظ متامیت و فعالیت آنها
سرتاتیژی 7 .1

کنرتول اثرات باالی منابع تنوع بیولوژیکی از تغییر اقلیم ،بیابان سازی و آلودگی

هدف ابتدائی افغانستان  :8حفظ ظرفیت برای ارائه کاال و خدمات؛ منابع تنوع بیولوژیکی که با معیشت های پایدار ،امنیت
غذایی محلی و حفظ الصحه ،بخصوص مردم فقیر کمک میکند
هدف  14آی چی  :CBDتا سال  ،2020اعاده و حفاظت ایکوسیستم های که خدمات اساسی را فراهم مینامید ،بشمول
خدمات
سرتاتیژی 8 .1

ایجاد و تطبیق میکانیزم ها و پالنها برای حفظ کاال و خدمات حاصله از ایکوسیستم های مهم ،با ترکیز باالی
جنگالت و جنگلزار ها

هدف ابتدائی افغانستان  :9تحفظ دانش عنعنوی ،ابتکارات و عملکرد ها ،و همچنان تحفظ حقوق مردم بومی و مجتمعات
محلی باالی دانش عنعنوی ،ابتکار و عملکرد آنها ،بشمول حقوق آنها در ترشیک منفعت ها
هدف  18آی چی  :CBDتا سال  ،2020ارجگذاری به دانش عنعنوی ،ابتکارات و عملکرد های مردم بومی و مجتمعات
محلی و استفادۀ عنعنوی آنها
سرتاتیژی 9 .1

حفظ تنوع فرهنگی از طریق اعرتاف ارزیابی دانش عنعنوی و کاربرد زمین

هدف ابتدائی افغانستان  :10ترشیک متام دسرتسی به منابع جنیتکی در مطابقت با کنوانسیون تنوع بیولوژیکی و احکام
مرتبط به آن به یک شکل درست و متساویانه با کشور های که همچو منابع را در مطابقت با کنوانسیون تنوع بیولوژیکی و
احکام مرتبط به آنها فراهم مینامید.
هدف  16آی چی  :CBDتا سال  ،2015انفاذ و قابل اجراء شدن پروتوکول ناگویا پیرامون دسرتسی به ترشیک منفعت ها
سرتاتیژی 10 .1

مدیریت منابع جنیتکی (وراثتی) برای منفعت همه اتباع افغانستان

هدف ابتدائی افغانستان  :11انتقال منابع مالی جدید و اضافی و تکنالوژی به افغانستان ،برای مساعد منودن تطبیق مؤثر
تعهدات تحت کنوانسیون
هدف  20آی چی  :CBDتا سال  ،2020بسیج منودن منابع مالی برای تطبیق مؤثر پالن سرتاتیژیکی برای تنوع بیولوژیکی
 2020-2011از متام منابع ،باید بطور پایدار افزایش یابد
سرتاتیژی 11 .1

حصول اطمینان از داشنت ظرفیت و منابع کافی  NEPAو  MAILبرای انجام تعهدات افغانستان منحیث
امضاء کنندۀ  CBDو سایر  MEAها
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سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل برای گنجانیدن این اهداف چگونه تجدید صورت گرفته تا
تنوع بیولوژیکی منحیث یک وسیلۀ مؤثر عمل مناید؟
طرح اخیر سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی افغانستان و پالن عمل یک پروسۀ مشارکتی بود که تحت رهربی  NEPAو با رهنامیی تخنیکی
یک هیئت  19نفری “گروپ کاری تنوع بیولوژیکی” که بر منایندگان ارشد از  ،NEPA، MAILوزارت کار و امور اجتامعی ،معلولین و شهدا و
پوهنتون کابل مشتمل بود ،انجام یافت.
طرح سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی افغانستان و پالن عمل بر بنیاد پروسه ها و فعالیت های ذیل استوار بود:
|

|

|

|

|

|

|

یک تجدید نظر بر  CBDو رهنمون های آن پیرامون تهیه منودن NBSAP
یک تجدید نظر بر  NBSAPهای کشور های همسایه و  NBSAPهای مناینده از جا های دیگر ،جهت اقتباس دروس آمـــوخته
شده و رهنمود های مبتنی بر روش های بهرتین عملکرد ها و تخنیک ها
یک ارزیابی جامع از معلومات موجود در مورد وضعیت تنوع بیولوژیکی و تهدید ها در برابر تنوع بیولوژیکی در افغانستان ،بر
بنیاد یک بازبینی گزارش های موجود و مصاحبه ها با پرسونل دولتی ،متویل کنندگان بین املللی و سازمان های غیر دولتی .باز
بینی پیشنه و معلومات علمی بر مبنای گزارش های بزبان انگلیسی و معلومات خیلی اندک از زبان های خارجی دیگر و یا زبان
های رسمی کشور پشتو و دری استوار بود.
مشوره های در سطح والیات در بامیان ،بلخ ،هرات و کابل که عمدتاً پرسونل دفاتر والیتی  ،NEPAو همچنان اعضاء مجتمعات،
سازمان های غیر دولتی و ژورنالست ها انجام گرفته اســـت .هـــدف مشوره ها در سطح والیات توسل به معلومات پیرامون
وضــعیت تنوع بیولوژیکی ،تهدید ها و گزینه های مدیریت بود که بر منایندگان از  27والیت افغانستان مشتمل بود .مصاحبه
های تعقیبی تیلیفونی جهت حصول معلومات در مورد بقیه  7والیات توسط  NEPAانجام گردیده است.
یک بازبینی جامع و درجه بندی گزینه های مدیریتی (مطابق پروسۀ فوق الذکر) توسط گروپ کاری تنوع بیولوژیکی.
آماده سازی یک ارزیابی تهدید ،بشمول درجه بندی تهدید ها در برابر تنوع بیولوژیکی در افغانستان توسط گروپ کاری تنوع
بیولوژیکی.
آماده سازی و تجدید نظر بر چارچوب سرتاتیژیکی برای حفاظت آیندۀ منابع تنوع بیولوژیکی افغانستان ،شناسایی اقدامات
اولویتی که برای رسیدگی به  11از جمله  13هدف سرتاتیژیکی که در سرتاتیژی شامل ساخته شـــده اند ،جدول زمانی برای هر
اقدام ،سازمان مسؤول دولت ( )RGOتحت پالیسی قانون موجوده ،و سازمان تطبیق کنندۀ تعین شده (.)IGO

از چهارمین گزارش به بعد ،افغانستان جهت تطبیق کنوانسیون کدام اقدامات منوده است و نتایج این
اقدامات چه بوده اند؟

افغانستان برای تهیۀ سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل ( )NBSAPخویش که بتاریخ  30اپریل  2012تسلیم داده بود ،بودجه
دریافت منود .یک پیشنهاد تخصیص برای  7.4میلیون دالر امریکایی از طرف  NEPAیا  MAILبه سیستم  GEF 5برای تخصیص شفاف
منابع ( )GEF 5 STARتسلیم داده شده است ،در حالیکه یک میلیون دالر امریکایی اضافی برای کنوانسیون  Rioکه شامل ()CBD
است توسط  NEPAبه  GEFتسلیم داده شده است .از طرف دیگر ،تاکنون برنامۀ عمل ملی و پالن عمل و خود ارزیابی ظرفیت های
ملی یگانه برنامه های دیگر پالنگذاری می باشد که بطور مشخص جهت رسیدگی به  CBDانجام گردیده اند.
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAدر تجدید  NBSAPموجود نقش رهربی را ایفاء مینامید که شامل “اهداف تنوع بیولوژیکی
آی چی  ،”2020خواهد بود .برخی از اقدامات عملی نیز در محل اصلی در حال انجام می باشد .انجمن تحفظ حیات وحش ()WCS
همراه با مقامات دولت مرکزی ،والیتی و ولسوالی و مجتمعات در مورد اولین پارک ملی افغانستان ،بند امیر در فعالیت بوده است .از
جمله پیرشفت ها ،فراهم منودن تعلیامت تحفظ ،ایجاد و ترمیم راه های گشت و گذار موجوده ،و صفا کاری زباله ها در/و اطراف بند
شامل می باشد .بنا به دالیل مختلف نهادی ،دولت آنرا منحیث اولین پارک ملی بطور قانونی برگزید که کار آن هنوز جریان دارد .در
سال  NEPA ،2009و  MAILبا همکاری تخنیکی  UNEPبا هم کار منوده جهت تعیین شاه فوالدی در سلسله جبال کوه بابا ،منحیث
ساحۀ حفاظت شده منظرۀ طبیعی تالش های خویش را آغاز منودند .این ساحه حفاظت مجتمع ،مرحلۀ ابتدایی پالنگذاری را تکمیل
منوده است .تأسیس رسمی آن در جنوری  2014آغاز گردید .پنج ساحۀ دیگر در کشور در مراحل نهایی پیرشفت قرار دارند که عبارت
از والیات کابل ،بامیان ،بدخشان ،تخار و هرات می باشد که در وقت مناسب اعالن خواهند گردید.

شکل  :2 .1ساحات حافظت شده موجوده و پیشنهاد شده در افغانستان
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دولت جمهوری اسالمی افغانستان توجه عملی ساحوی خویش را از طریق برنامه ملی اولیت در مورد مدیریت و حفاظت محیط زیست و
منابع طبیعی به بخش های حفاظت محیط زیست و تنوع بیولوژیکی گسرتش داده است .این بنام برنامۀ اولویت ملی  16یاد می شود.

دخیل سازی جامعۀ مدنی

تحفظ تنوع بیولوژیکی و تطبیق  CBDدر افغانستان از مسائل مهم تلقی میگردد .پالیسی دولت این است که سکتور خصوصی و جامعۀ
مدنی را در حفاظت طبعیت ،محیط زیست و ایکوسیستم ،منحیث وسیلۀ انکشاف پایدار ،دخیل سازد .بررسی های  ،NEPAآگاهی عامه
پیرامون حفاظت محیط زیست و تنوع بیولوژیکی در رسارس کشور  %7افزایش را نشان میدهد .کار از طریق علامء دینی و نهاد های تعلیمی،
دارای تأثیر خیلی مثبت بوده است.
با درک رضورت به رسیدگی به مسائل فقر و استفادۀ مفرط از منابع ،تعدادی از سازمان های غیر دولتی تقریباً در متام والیات کشور برنامه
های فقر زدایی و حفاظت محیط زیست فعالیت دارند NEPA .برنامه های کم هزینه( )SGPاز تسهیالت جهانی محیط زیست ( )GEFرا
که هدف آن کمک با سازمان های غیر دولتی ملی و بین املللی که در پروژه های محیط زیستی در افغانستان فعالیت دارند ،رهربی مینامید.
این ها شامل برنامه های مدیریت پایدار زمین است که آمیخنت فعالیت های اعادۀ بیوفزیکی آبخیزه با هدف ایجاد عواید و فراهمی خدمات
زراعتی اجراء می گردد .در این برنامه ها از اعامر سکیم های ذخیره سازی آب گرفته تا برنامه های پوشش مجدد نباتی جهت حامیت فعالیت
های زارعت تجارتی ،شامل می باشد .برنامه های کم هزینۀ  GEFدر برنامه های مدیریت منابع توسط مردم محل که شامل تحفظ اجزاء
ترکیبی تنوع بیولوژیکی در ساحات مشخص آبریزه های کوچک ( )micro-watershedsساحات کوهستانات مرکزی و مناطق جنوب رشق
کشور در مطابقت با قوانین جدید آب و چرا گاه (تحت طی مراحل) ،جنگالت و حکومت محلی می باشد.
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برنامه های درسی پوهنتون ،تقویت پوهنتون ها و نهاد های افغانستان
به تعقیب تأسیس وزارت تحصیالت عالی( ،)MoHEتدریس مضامین حفاظت محیط زیستی در رسارس پوهنتون های افغانستان مجددا ً آغاز
گردیده است .در حقیقت ،الی سال های  ،1960سکتور تحصیالت عالی افغانستان برای امتیاز در تحقیق ،تدریس و پالنگذاری شهرت بسزای
داشت .برای تحفظ تنوع بیولوژیکی ،در مورد جنگالت ،زمین ،جیوساینس ،و مسائل آب ،با عرضۀ بیشرت از  11کورس درجۀ تحصیالت عالی،
مضامین گسرتده تدریس میگردد .این برای آموزش دهی رهربان نسل های آینده ،یک اقدام قابل ستایش بشامر میرود .عالوه بر دیپارمتنت ها
و کورس های انفرادی ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان اولین پوهنځی علوم محیط زیست را در پوهنتون کابل ایجاد منوده است .در حال
حارض ،در این پوهنځی بیشرت از  300محصل مشغول تحصیل می باشند.
عالوه بر آموزش در سطوح دیگر ،تاکنون ( )2014در کشور  80کالج زراعت وجود دارد که محیط زیست ،باغداری ،جنگالت ،مدیریت زمین و
آموزش های حرفوی در نصاب های آن شامل می باشد و به بیشرت از  10.000جوان مسلکی در بخش مدیریت منابع طبیعی به سطح دیپلوم
عملی آموزش میدهند.

بازدید ها و مشاهدات ساحوی در سطح والیات
در ماه جون  2013سپس در ماه اکتوبر -دسمرب  ،2013یک سلسله بازدید ها و مشاهدات ساحوی از طول و عرض دهلیز واخان توسط یک
هیئت بلند پایۀ دولت انجام گرفت که اولین سفر در نوع خود در  42سال اخیر بود .تخریبات وارده در یخچال ها در پامیر بزرگ و پامیر
خورد در طول و عرض دهلیز واخان ،و همچنان در منطقۀ یخچال ها هم مرز با کشور های تاجکستان ،پاکستان و چین ،بطور خاص یاد داشت
گردیدند(یاد داشت های مصطفی ظاهر و غالم محمد ملکیار).
تنوع بیولوژیکی به نظر میرسد که به سبب همکاری نزدیک مجتعامت واخی و قرغیز در واخان با دولت خیلی بهبود یافته است .در هر دو بار
بازدید از منطقه ،هیئت نه کدام نوع تفنگ را مشاهده منود و نه کدام فیر تفنگ شنید و گفته می شود که تعداد آهو های مارکوپولو بطور
قابل مالحظه افــزایش یافته است (یادداشــــت های مصــــطفی ظاهر و ملکیار) .این ساحه ایست که یکنوع گنجــشک کوچک آوازخوان
( )Iduna aedonدر این اواخر در منطقه دوباره دیده شده است که گامن میرود برای بیشرت از  138سال قبل از منطقه غایب شده بود.
بتاریخ  30مارچ  ،2014متام ولسوالی دهلیز واخان بنام دومین پارک ملی اعالن گردید که مشتمل بر کم از کم  18پناه گاه پرندگان ،ساحات
حفاظت شدۀ ذخیره گاه های حیات وحش ،می باشد .در مورد جهیل های یخچالی نیز مخترصا ً مطالعات انجام گردیده است .در مورد آهوی
ریش دار ،بز کوهی ،آهوی مارخور ،پلنگ برفی ،موش خرما و سایر سمداران و پستانداران در حدود  17مطالعۀ مخترص صورت گرفته است.
به مطالعات مزید پیرامون شناسایی پروانه ها ،حرشات ،خزنده ها ،ذو حیاتین و گیاه های طبی نایاب نیاز است.
آماتور های داخلی و خارجی و سایر عالقمندان در رشته های مربوطۀ خویش ،انواع حرشات ،خزنده ها ،گلها ،گیاه های طبی ،بته ها ،بته های
کوچک ،درخت ها و موجودات زندۀ آبی متعدد را در سایر ساحات کشور مشاهده منوده اند که بانک معلومات/دیتابیس و دانش موجود را
غنامند می سازد .سه تاالب دارای اهمیت بین املللی در کشور نیز صاحب ارقام/معلومات جدید شده اند .در بین سال های  2010و ، 2014
در مورد جمعیت پرندگان اعم از بومی و غیر بومی ،رشکاء پرواز و مهاجرت آنها ،محل تولید و گسرتش نسل و منونه های دیگر نیز مطالعات
مزید انجام گرفته است.

تولید/تکثیر نسل در اسارت
افغانستان دارای جمعیت بزرگ پرندگان بومی می باشد که بخش اعظم آن به سبب نبود فعالیت های حفاظتی و نیز امراض ،از بین رفته
است .مرکز تولید/تکثیر نسل و حفاظت والیت بلخ ،در اوایل سال  2012افتتاح گردید و اکنون شامل بخش های تولید نسل ،تخم گذاری و
چوچه کشی ،قفس های نگهداری/پرورش چوچه با البراتوار های عرصی و پیرشفته ،دفاتر و ساحه ای برای تولید غذای آنها ،مجهز می باشد.
ساختار های مزید شامل یک تعمیر برای مرکز نگهداری دایمی بشمول ساحات حفاظت و تعدادی از ساحات برای پرورش جوجه و آموزش
دهی ،می باشد.

شکل  :2 .2دسته بندی ذهنی اثرات انسانی باالی ترکیب ،ساختار و فعالیت برخی از مناطق ایکو سیستم  WWF-US Divisionدر افغانستان ()2008 UNEP
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جنگالت

جنگالت کوهستانی رسو کوهی رشق افغانستان
درختزار های خشک بلوچستان

درختزار های باز

تأثیرات خصوصیات مناطق ایکوسیستم افغانستان
وظیفه
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ترکیب
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بلند
خیلی بلند
خیلی بلند

درختزار های خشک کوهستان های مرکزی
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درختزار های خشک کوه های پاراپامیزاد
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نیمه صحرا ها

نیمه صحرا های کوه های افغانستان
نیمه صحرا های بادخیز(بادغیس) -کارابیل
حوزۀ صحرایی فارس مرکزی
صحرای ریگی -ریگستان پاکستان شاملی
علفزار ها و بوته زار های کوهستانی
دشت های بیدرخت (تندرا) ارتفاعات پامیر
علفزار های ارتفاعات هندوکش
علفزار های مرتفع غورات -هزاره جات
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تنوع بیولوژیکی در سرتاتیژی ها ،پالنها و برنامه های مرتبط به سکتوری و بین -سکتوری ،تا کدام حد
بطور مؤثر شامل ساخته شده است؟
در جهت شامل منودن مفاهیم محیط زیست و تنوع بیولوژیکی در سرتاتیژی ها و پالیسی های ملی ،تالش ها جریان دارد .برنامۀ ملی اولویت
مربوط سرتاتیژی ملی انکشاف افغانستان ،حفاظت تنوع بیولوژیکی را در برنامۀ عمل جدید  5ساله خویش( )NPPشامل منوده است .اولویت
های ملی ،بنا بر ماهیت آنها ،متداخل/مشرتک می باشند ،هرچند ،حفاظت تنوع بیولوژیکی در اولویت های ملی ( )NPPمنحیث مکلفیت
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( )MAILو وزارت احیاء و انکشاف دهات( )MRRDبا رهنامیی تخنیکی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست
( )NEPAو ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی ( )ANDMAقلمداد شده است.
پروگرام محیط زیست ملل متحد ( )UNEPدر طرح و تدوین چهارچوب عمل جدید انکشاف ملل متحد ( )UNDAFبرای افغانستان نقش
مهمی داشته است که از سال  2019-2015ادامه مینامید که در آن به مدیریت محیط زیستی ،پایداری و شیوه های ایکولوژیکی تأکید جدی
شده است .بعضی فعالیت های قبلی اکنون با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( ،)NEPAوزارت اقتصاد و وزارت خارجه پیرامون اقتصاد
ایکولوژیکی و روش های رسمایۀ طبیعی برای انکشاف ،به پیش برده می شود ،مانند “اقتصاد ایکوسیستم ها و تنوع بیولوژیکی ( )TEEBو
برنامۀ رسمایۀ طبیعی پروگرام محیط زیست ملل متحد (.)UNEP
همکاری های گسرتدۀ منطقوی در پروسۀ استانبول (افغانستان و شش همسایۀ آن) ،پروسۀ شانگهای پیرامون همکاری های امنیتی ،ادامه
دارند .در مورد حفاظت تنوع بیولوژیکی بطور مشخص هیچ تذکر داده نشده ،بنا ًء برای ارتقاء مناء آن به کار های مزید نیاز است .سازمان
همکاری منطقوی کشور های جنوب آسیا ( )SAARCفرصت های گسرتدۀ مشارکت منطقوی را عرضه می مناید .سازمان همکاری اقتصادی
( )ECOو برنامۀ همکاری آسیایی جنوبی پیرامون محیط زیست ( ،)SACEPدر این مورد خیلی مفید بوده اند.

سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل تا کدام حد درست و بطور کامل تطبیق گردیده است؟
افغانستان اولین سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی خویش را در این اواخر تدوین منوده است .برای تطبیق فعالیت های این سند ،هر چند فعالیت
های مقدماتی و پروگرام ها در افغانستان گرفته شده است (بخش  2را ببنید) ،اما ایجاب میکند که به طور مکمل پیش برده شود اقدامات
قبلی شامل مترکز باالی ظرفیت سازی ،تاسیس یک سیستم ساحات حفاظت شده ،انجام رسوی ها ،ساینس و تحقیقات بیشرت در سه ساحات
عمدۀ کوهستانات مرکزی و شامل رشقی کشور می باشد.

3

پیرشفت در مورد اهداف تنوع بیولوژیکی
آی چی  2020و همـــکاری ها/کمک های
مرتبط با مقاصد و اهـــداف انکشافی هزار
ساله 2015

در افغانستان ،تعدادی از ادارات ملی و بین املللی برای
بهبود وضعیت تنوع بیولژیکی کار می منایند.

© UNEP

در بخش تطبیق پالن سرتاتیژیکی برای تنوع بیولوژیکی  2020-2011و اهداف تنوع بیولوژیکی آی چی
آن ،افغانستان تا کدام حد پیرشفت منوده است؟
پیرشفت به سوی اهداف “آی چی”

کلیدی برای شاخص ارزیابی تغییر به مرور زمان:
= در حال بهبود
= تغییر کم یا تغییر هیچ
= بدتر شده است
= ارقام نا کافی یا غیر قابل مقایسه

اهداف مرتبط ابتدایی
#
اهداف آی چی
افغانستان
هدف سرتاتیژیکی الف :رسیدگی به اسباب اساسی از بین رفنت تنوع بیولوژیکی با شامل ساخنت تنوع بیولوژیکی در رسارس
دولت و جامعه

پیرشفت

1

تا سال  ، 2020مردم باید از ارزش تنوع بیولوژیکی و گام های که برای
حفاظت و استفادۀ پایدار ،برداشته میشود ،آگاه باشند.

غیر قابل تطبیق

2

تا سال  ، 2020شامل منودن ارزش های تنوع بیولوژیکی در پروسه ها
سرتاتیژی ها و پالنگذاری های ملی و محلی انکشاف و فقرزدایی و
گنجانیدن آنها در محاسبات ملی ،حسب اإلقتضاء ،و سیستم های گزارش
دهی

غیر قابل تطبیق

#

اهداف آی چی

اهداف مرتبط ابتدایی
افغانستان

3

تا سال  ،2020از بین بردن ،خامته دادن ،و یا اصالح در جهت به حد اقل
رسانیدن یا جلوگیری از اثرات منفی ،مشوقات بشمول کمک های مالی
(سبسیدی ها) که به تنوع بیولوژیکی زیانبار باشد ،و بر عکس ،ایجاد و
تطبیق مشوقات مثبت برای حفاظت و استفادۀ پایدار از تنوع بیولوژیکی،
در مطابقت با سازگاری و هآمهنگی با کنوانسیون و سایر تعهدات بین
املللی مرتبط ،با در نظر داشت رشایط اجتامعی و اقتصادی ملی.

غیر قابل تطبیق

4

تا سال  ،2020دولت ،رشکت ها و طرف های ذیدخل در همه سطوح،
جهت دستیابی یا تطبیق پالن ها برای تولید و استهالک پایدار اقدامات
منوده و اثرات ناشی از استفاده از منابع طبیعی را به داخل حدود مصؤون
ایکولوژیکی محدود سازند.

غیر قابل تطبیق

پیرشفت

هدف سرتاتیژیکی ب :کاهش فشار مستقیم باالی تنوع بیولوژیکی و تقویت/ترویج استفادۀ پایدار
5

 .5کاهش میزان از بین رفنت و
تا سال  ،2020میزان از بین رفنت متام زیستگاه های طبیعی ،بشمول
جنگالت ،حد اقل به نصف رسانیده شود و در صورت امکان ،قریب به صفر تخریب زیستگاه های طبیعی.
گردد ،و تخریب و متالشی شدن بطور قابل مالحظه کاهش یابد.
غیر قابل تطبیق

6

تا سال  ،2020مدیریت ،استفادۀ پایدار ،تطبیق قانونی روش های مرتبط
به ایکو سیستم باالی متام ذخایر ماهی و حیوانات غیر فقاریه و گیاه های
آبزی ،جهت جلوگیری از ماهیگیری بیش از حد ،وضع پالن های اعاده
و اقدامات برای متام انواع کاهش یافته ،نبود اثرات منفی باالی ماهی
گیری ،انواع در معرض تهدید و ایکوسیستم های آسیب پذیر و محدود
کردن اثرات ماهیگیری باالی ذخیره ،انواع و ایکوسیستم به داخل حدود
ایکولوژیکی.

7

تا سال  ،2020مدیریت پایدار ساحات تحت کشت ،کشت آبی و جنگلداری .4 ،تولیدات مرتبط به تنوع
بیولوژیکی ناشی از منابع که
با حفاظت تنوع بیولوژیکی مطمنئ.
بطور پایدار مدیریت شده،
و مدیریت ساحات تولید در
مطابقت با حفاظت تنوع
بیولوژیکی

8

تا سال  ،2020کاهش آلودگی ،بشمول آلودگی ناشی از استفاده بیش از حد  .7افزایش و حفظ تاب آوری
از غذا ها به سطحیکه که به فعالیت های ایکوسیستم و تنوع بیولوژیکی اجزاء ترکیبی تنوع بیولوژیکی؛
و کاهش آلودگی و اثرات آن
زیانبار نباشد.
باالی تنوع بیولوژیکی

9

تا سال  ،2020شناسایی و اولویت دهی ،کنرتول یا از بین بردن انواع مهاجم  .6کنرتول راه های نفوذ انواع
مهاجم بیگانۀ احتاملی ،و
بیگانه و راه های نفوذ آن ،و وضع اقدامات برای مدیریت مسیر انواع
پالن های مدیریت برای انواع
مهاجم جهت جلوگیری از انواع متعارف شده و جابجا شدن آنها
عمدۀ بیگانه که ایکو -سیستم،
زیستگاه ها و انواع موجود را
تهدید می منایند.

10

 .7افزایش و حفظ تاب آوری
تا سال  ،2015به حد اقل رسانیدن فشار های متعدد ناشی از فعالیتهای
انسانی باالی تپه های مرجانی ،و سایر ایکوسیستم های آسیب پذیر که از اجزاء ترکیبی تنوع بیولوژیکی
تغییر اقلیم یا اسیدی شدن بحر ها مترضر شده اند تا متامیت و فعالیت آنها جهت سازگاری با تغییر اقلیم؛
کاهش آلودگی و اثرات آن
حفظ گردد.
باالی تنوع بیولوژیکی
پنجمین گزارش ملی افغانستان 2014
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اهداف مرتبط ابتدایی
#
اهداف آی چی
افغانستان
هدف سرتاتیژیکی ج :جهت بهبود بخشیدن وضعیت تنوع بیولوژیکی از طریق حفاظت ایکوسیستم ،انواع و تنوع جنیتکی/
وراثتی

پیرشفت

 .1حفاظت مؤثر حد اقل %10
منطقۀ ایکولوژیکی ،و حفاظت
ساحات دارای اهمیت ویژه
تنوع بیولوژیکی

11

تا سال  ،2020حفاظت حد اقل  %17آب زمینی و داخلی کشور ،و %10
ساحات ساحلی و دریایی ،باألخص ،ساحات دارای اهمیت برای تنوع
بیولوژیکی و خدمات ایکو سیستم از طریق مدیریت مؤثر و درست و از
لحاظ ایکولوژیکی سیستم های مناینده و ساحات حفاظت شده و سایر
اقدامات مؤثر حفاظت ساحوی ،و شامل منودن آن در ساحه وسیعرت دورمناء
زمین و دورمنای دریایی.

12

 .2اعاده و نگهداری یا کاهش
تا سال  2020جلوگیری از انقراض انواع در معرض تهدید شناخته شده و
بهسازی و نگهداری وضعیت حفاظت آنها ،باألخص آنهاییکه بیشرت در حال جمعیت انواع مشخص گروپ
های رده بندی( )taxonomicو
کاهش اند.
بهبود بخشیدن وضعیت انواع
در معرض تهدید

13

تا سال  ،2020حفظ تنوع جنیتکی/وراثتی گیاه های کشت شده ،حیوانات  .3حفاظت تنوع جنیتکی
فارمی شده و اهلی شده و خانوادۀ وحشی آنها ،بشمول سایر انواع که از محصوالت ،مواشی و انواع
لحاظ اجتامعی -اقتصادی و نیز فرهنگی دارای ارزش اند ،و ایجاد و تطبیق درخت ها ،ماهی ،و حیات
وحش و سایر انواع با ارزش
سرتاتیژِی ها در جهت به حد اقل رسانیدن فرسایش جنیتکی/وراثتی و
مورد استفاده ،و حفظ دانش
تحفظ تنوع جنیتکی آنها.
بومی و محلی

هدف سرتاتیژیکی د :افزایش منفعت های ناشی از تنوع بیولوژیکی و خدمات ایکوسیستم به همه
14

تا سال  ،2020اعاده و حفاظت ایکوسیستم های که خدمات اساسی را
فراهم می مناید ،بشمول خدمات مرتبط به آب ،و آنهاییکه به صحت،
معیشت ها و رفاه کمک میکند ،با در نظر داشت نیازمندی های زنان،
مجتمعات بومی و محلی و مردم فقیر و آسیب پذیر .

 .8حفظ ظرفیت ایکوسیستم
ها تا کاال ها و خدمات را ارائه
منایند؛ حفظ منابع بیولوژیکی
که با معیشت های پایدار،
امنیت غذایی محلی و خدمات
بهداشتی ،خصوصاً مردم فقیر،
کمک می کنند.

15

تا سال  ،2020افزایش تاب آوری ایکوسیستم و سهم تنوع بیولوژیکی در
ذخیره های کاربن ،از طریق اعاده و حفظ ،بشمول اعادۀ حد اقل %15
ایکوسیستم های تخریب شده ،تا بدین وسیله با کاهش تغییر اقلیم و
سازگاری و مبارزه علیه بیابان سازی کمک شود.

غیر قابل تطبیق

16

تا سال  ،2015در مطابقت با قوانین ملی ،تنفیذ و تطبیق پروتوکول ناگویا  .10ترشیک متام دسرتسی
پیرامون دسرتسی به منابع جنیتکی/وراثتی و ترشیک مساویانه منافع ناشی به منابع در مطابقت با
کنوانسیون تنوع بیولوژیکی
از بهره برداری از آنها.
( )CBDو احکام مرتبط آن،
و منافع ناشی از بهره برداری
تجارتی و غیرۀ منابع جنیتکی/
وراثتی ،به شکل درست و
مساویانه با کشور های که
همچو منابع را در مطابقت
با  CBDو احکام مرتبط آن
فراهم می منایند

اهداف مرتبط ابتدایی
#
اهداف آی چی
افغانستان
هدف سرتاتیژیکی هـ  :افزایش تطبیق از طریق پالنگذاری مشارکتی ،مدیریت دانش و ظرفیت سازی
17

تا سال  ،2015ایجاد ،تصویب و آغاز تطبیق یک سرتاتیژی ملی تنوع
بیولوژیکی و پالن عمل تجدید شده ،منحیث یک سند پالیسی توسط هر
عضو،

18

تا سال  ،2020ارجگذاری به دانش عنعنوی ،ابتکارات و روش های مجتمعات  .9تحفظ دانش ،ابتکارات و
روش های عنعنوی ،و تحفظ
بومی و محلی که برای حفاظت و استفادۀ پایدار از منابع بیولوژیکی
مرتبط اند ،تحت قوانین ملی و تعهدات بین املللی مرتبط ،و شامل سازی و حقوق مجتمعات بومی و
انعکاس کلی در تطبیق کنوانسیون با مشارکت تام و مؤثر مجتمعات بومی محلی باالی دانش عنعنوی،
ابتکارات و روش های آنها،
و محلی ،در متام سطوح مرتبط.
بشمول حقوق آنها در ترشیک
منافع.

19

تا سال  ،2020بهبود بخشیدن دانش ،اساس علم و تکنالوژی های مرتبط به غیر قابل تطبیق
تنوع بیولوژیکی ،ارزش ها ،فعالیت ،وضعیت و گرایش های آن  ،و پی آمد
های ضیاع.

20

تا از سال  ،2020بسیج منودن منابع مالی برای تطبیق مؤثر پالن سرتاتیژیکی  .11انتقال منابع مالی
برای تنوع بیولوژیکی  2020-2011از متام منابع ،و در مطابقت با پروسه اضافی جدید و تکنالوژی به
افغانستان ،در جهت تطبیق
های توحید شده و متفقه در سرتاتیژی برای بسیج منابع ،باید از سطح
کنونی بطور پایدار افزایش یابد .این هدف تابع تغییرات متکی به ارزیابی مؤثر تعهدات تحت کنوانسیون
نیازمندی های منابع که توسط اعضاء ایجاد و گزارش می شود ،خواهد بود.

پیرشفت

غیر قابل تطبیق

سهم اقدامات در تطبیق کنوانسیون جهت حصول مقاصد مرتبط اهداف انکشافی هزار ساله  2015در
افغانستان به کدام اندازه بوده است؟

اهداف انکشاف هزار ساله ( )MDGsگرد هم آوری اجراء کنندگان انکشافی را پیرامون اولویت های پالیسی متفق علیه و ترسیع بخشیدن
انرژی و منابع در دستیابی به اهداف ملموس و با کمیت ،کمک منوده است .هر چند ،افغانستان در زمرۀ  191کشور های عضو ملل متحد
در کنفرانس هزار ساله در سپتمرب  ،2000که اهداف هزار ساله را تصویب منودند ،حضور نداشت .بعد از سقوط رژیم قبلی ،دولت جدید
افغانستان ،در ماه مارچ سال  ،2004اعالمیۀ مذکور و نیز اهداف انکشاف هزار ساله ( )MDGsرا ضمن یک نامۀ رسمی از طرف جاللتآمب
حامد کرزی ،رئیس جمهور دولت جمهوری اسالمی افغانستان به رسمنشی عمومی سازمان ملل متحد ،تأیید منود.

به تعقیب تأیید آن ،در جهت ایجاد یک توافق وسیع ملی پیرامون اولویت های انکشافی یک پروسۀ گسرتدۀ مشوره آغاز گردید تا افغانستان از
اهداف مذکور به درستی مستفید گردد .با درک محدودیت های ظرفیت ،و تأیید به این نکته که سالهای  ،1990در بخش انکشاف افغانستان
یک “دهۀ ضایع شده” می باشد ،گروپ های کاری تخنیکی پیشنهاد منودند که دولت باید در جهت فایق آمدن بر اهدف هزار ساله ،مدت
الی  2020 -2015متدید مناید تا بتواند در حصول اهداف مذکور یک فرصت معقول داشته باشد .به تأسی از آن ،دولت برای دستیابی به بیشرت
اهداف هزار ساله ( )MDGsیک “دید  ”2020را تصویب منود.
عالوه برآن ،اهداف هزار ساله افغانستان ،با در نظر داشت محدودیت های مشخص در ساحات مانند تساوی جنسیت (جندر) و صحت مادران،
دارای اهداف اضافی دیگر نیز می باشد .باآلخره ،افغانستان تصمیم گرفت که یک هدف نهم انکشاف هزار ساله را  ،با تأیید بر اهمیت خاص
امنیت جهت دستیابی به انکشاف پایدار در افغانستان ،منحیث یک پیش رشط اضافه مناید.
از زمان نرش اولین گزارش  MDGافغانستات در سال  ،2005دولت جمهوری افغانستان در جهت راه اندازی و تحقق این اهداف ،اقدامات مهم
منوده است .اوالً ،پیامن افغانستان که در کنفرانس لندن در سال  2006به آن توافق گردید ،بطور مفصل واضح منود که با معیار های سنجیده،
جامعۀ بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای پیرشفت و تقویت انکشاف در کشور الی سال  ،2011اقداماتی را روی دست بگیرد.
ثانیاً ،سرتاتیژی ملی انکشاف افغانستان ( )ANDSطرح و پالیسی ها و پروگرام های اولویتی را شناسایی منود که برای دستیابی به اهداف
 ،MDGsدر  17بخش/سکتور ،بشمول امنیت ،تطبیق خواهد گردید .سرتاتیژی ملی انکشاف افغانستان ( )ANDSکه همرتاز دید  2020و معیار
های پیامن افغانستان می باشد ،در کنفرانس دونر ها در ماه جون سال  2008از طرف جامعۀ بین املللی تأیید گردید.
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 :1-MDGاز بین بردن گرسنگی شدید و فقر
اهداف  MDGsبه مسائل فقر شدید ،گرسنگی و سوء تغذیه می باشد که با معیشت و آسیب پذیدیری مردم رابطۀ نزدیک دارد .مردم روستایی
در افغانستان بخش بزرگ مواد غذایی و عواید خویش را از منابع بیولوژیکی بدست می آرند ،بنا برآن ،موجودیت و آسیب پذیری منابع
بیولوژیکی با فقرزدایی این مردم رابطۀ مستقیم دارد .عالوه برآن ،یک بخش بزرگ مردم فقیر در ساحات دارای حاصلخیزی کمرت یا اراضی
آسیب پذیر زندگی مینامید.
افغانستان در برنامۀ مقایسه بین املللی ( )ICPرشکت منی مناید بنا برآن هیچ تخمینۀ برابری قدرت خرید( )PPPوجود ندارد تا اولین
شاخص “تناسب فقر جمعیت پایینرت از یک دالر در یکروز” را محاسبه مناید .نظارت فقر در افغانستان بر مبنای “تناسب فقر جمعیت
پایینرت از خط فقر مطلق ملی” استوار می باشد .خط فقر مطلق ملی برای افغانستان در اول با استفاده از ارزیابی ملی خطر و آسیب
پذیری( 2008-2007)NRVAوضع گردیده بود و این با پیروی از روش هزینۀ نیازمندی های اساسی ( )CBNتخمین گردیده بود .مطابق تخمین
های  ،2008-2007خط فقر مطلق ملی در افغانستان  %36می باشد و این بدین معنی است که تقریباً  9میلیون نفوس کشور قادر به رفع
نیازمندی های اساسی خویش منی باشند .در حالیکه  %36نفوس کشور قادر به رفع نیاز مندی های اساسی خویش نیست ،بسی مردم دیگر
وجود دارد که که با فقر شدید مواجه اند .بالخصوص ،بیشرت از نصف جمعیت کشور در یک سطح پایینرت از  %120خط فقر مرصف می مناید.
یک رضبه کوچک منفی میتواند خیلی از افراد را به کام فقر فرو برد.
کار ساحوی رسوی جدید  2012-2011 NRVAدر اکتوبر  2012تکمیل و در ربع اول سال  2014منترش گردید .تحلیل های مقدماتی نشان
میدهد که از سال  2008/2007بدینسو ،منونه های استهالک بطور قابل مالحظه تغییر نه منوده اند ،و در فقر و آسیب پذیری احتامًالً تغییر
اندک رومنا گردیده است .اگر این نتیجه تأیید گردد ،با نرش رسمی رسوی جدید ،هدف کاهش سهم جمعیت پایینرت از خط فقر به  %24در
سال  ،2015مشکل خواهد بود که حاصل گردد .نگرانی ها در مورد پیرشفت در فقر زدایی با بررسی های دیگر مشابهت دارد .مطابق گزارش
بانک جهانی “افغانستان در حال گذر :با نگاه فراتر از  ،”2014مصارف به سطح باال بیرون از بودجه دولت باالی فقر یک تأثیر متوسط داشته
است ،وضعیتی که اگر پالیسی های مناسب اتخاذ نگردد ،مبجرد انتقال قدرت ،بدتر خواهد گردید(بانک جهانی  .)2014بر بنیاد این یافته های
مقدماتی ،افغانستان در تالش هایش برای کاهش فقر در سال های بعدی ،ممکن است با مشکالت فزاینده مواجه گردد ،که تالش های متمرکز
و فعالیت های مشخص پالیسی از طرف دونر ها و دولت ،را ایجاب خواهد منود.

 :2-MDGدستیابی به تعلیم ابتدایی جهانی
تنوع بیولوژیکی رسیدگی به تعلیم زنان (حارضی در مکاتب و پوهنتون ها) ،را به سبب وقت ایکه زنان در پیشربد کار های خانگی رصف
مینامیند ،مستقیامً متأثر می سازد .تخریب منابع بیولوژیکی و عدم موجودیت سوخت ،تولیدات جنگل بدون چوبهای ساختامنی ( )NTFPsو
آب آشامیدنی عواملی اند که برای جمع آوری همه روزۀ این منابع ،بیشرت وقت زنان مرصف/ضایع گردد.
پیرشفت در بخش تعلیم ،یکی از بخش های درخشان موفقیت های افغانستان بعد از سال  ،2001بوده است .پیرشفت در این بخش فوق
العاده بیسابقه بوده؛  8.6میلیون طفل و نوجوانان به مکتب میروند که (بیشرت از  5.29میلیون پرس و  3.35میلیون دخرت) را تشکیل میدهد،
در حالیکه صد ها هزار دیگر به پوهنتون ها می روند ،و همچنان ده ها هزار دیگر که نظر به دالیل مختلف از تعلیم منظم محروم شده
بودند ،کورس های سواد آموزی و آموزش های حرفوی را حاصل می منایند .در حالیکه تفاوت های جنسیت/جندر هنوز وجود دارد ،با آنهم
در طول سالها ،پیرشفت چشمگیری داشته است.
تناسب شمولیت در مکاتب ابتدایی در طول سالها بطور پیوسته افزایش یافته است که ارقام سال  2012نشان می دهد که نسبت شمولیت
خالص  %77و پیرشفت به سوی هدف  %82که برای سال  2015تعیین گردیده ،مطابق پالن می باشد .به همین ترتیب ،تناسب شمولیت در
مکاتب ابتدایی بهبود یافته است و این پیرشفت نیز مطابق پالن ادامه دارد که در ظرفیت جذب (از  )2012-2002و میزان حارضی در داخل
سیستم تعلیم و تربیه منعکس گردیده است .هر چند ،نسبت تناسب شاگردان که از صنف اول آغاز و آخرین صنف تعلیم ابتدایی برای سال
 ،2012در حدود  %64می باشد که نسبتاً پایین است و هدف  %76برای سال  ،2015مشکل است که حاصل گردد .مزید برآن ،میزان تکمیل
تعلیم ابتدایی نیز در حال پیرشفت است و هدف  %80برای سال  ،2020قابل حصول به نظر می رسد .میزان سواد نیز افزایش یافته است؛
هدف  %50برای سال  2015نیز قابل حصول می باشد.

 :3-MDGتقویت تساوی جنسیت/جندر و توامنند ساخنت زنان
تنوع بیولوژیکی توامنند ساخنت زنان ،را به سبب وقت ایکه زنان در پیشربد کار های خانگی رصف مینامیند ،مستقیامً متأثر می سازد .تخریب
منابع بیولوژیکی سوخت ،تولیدات جنگل بدون چوبهای ساختامنی ( )NTFPsو آب آشامیدنی عواملی اند که برای جمع آوری همه روزۀ این
منابع ،بیشرت وقت زنان مرصف/ضایع می گردد .در اجنداء دولت به تساوی جنسیت/جندر خیلی اهمیت داده شده است؛ که در سرتاتیژی
انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSبرای سال های  2013-2008مرتبط به اهداف انکشافی هزار ساله ( ،)MDGsمنحیث یک موضوع عمدۀ
متداخل/مشرتک تلقی گردیده که اکنون یکی از  22برنامه های اولویتی ( )NPPsتصویب گردیده است.
از سال  2001بدینسو ،وضعیت دسرتسی به تعلیم و تربیه برای طبقۀ إناث فوق العاده افزایش یافته است .در تعلیم ابتدایی ،تناسب دخرتان
در برابر پرسان  %71است و هدف برای سال  2015بهبود بخشیدن به این نسبت الی  %83است که حصول آن مشکل به نظر میرسد .تناسب
شمولیت دخرتان در مکاتب ثانوی در برابر پرسان از %30نیز بطور پیوسته افزایش یافته است و مطابق ارقام جمع آوری شده برای سال 2012
این رقم  %57می باشد .همچنان هدف برای سال  2015که  %70تعین گردیده ،دسرتسی به آن مشکل به نظر می رسد .با آنهم ،تناسب دخرتان
در برابر پرسان در تعلیامت عالی ،هنوز خالء وسیع وجود دارد.
کمیت ثبت شده برای سال  2012نشان میدهد که تناسب دخرتان در برابر پرسان در پوهنتون ها و سایر مؤسسات تعلیامت عالی  %36محاسبه
شده است ،در حالیکه محاسبه منودن تنها پوهنتون ها ،این تناسب کمرت از  %22میباشد .دستیابی به هدف  %70تا حدی مشکل به نظر می
رسد .تناسب زنان در برابر مردان در بخش میزان سواد آموزی ( 15الی 24سال) در حالیکه بهبود یافته است ،مطابق ارقام جمع آوری شده
برای سال  ،2012در حدود  %25می باشد در حالیکه دستیابی به هدف  ، %70برای سال  ،2015مشکل به نظر میرسد.
میزان حضور زنان در بخش نیروی کار کمرنگ می باشد و در مقایسه با کشور های منطقۀ جنوب آسیا خیلی پایین است .در حالیکه معلومات
در مورد تناسب منایندگی زنان در مجلسین (ولسی جرگه و سنا) در دست نیست ،احتامل دارد در بین  20الی  %25باشد .همچنان ،دقیق بودن
ارقام برای تقرر ،کرسی های سیاسی و دسرتسی به عدالت ،را منیتوان معلوم منود .حصول اهداف تعین شده برای سال  2015و  2020مشکل
خواهد بود.

 :4-MDGکاهش مرگ و میر کودکان
تنوع بیولوژیکی در دستیابی به اهداف  MDGsها  5 ،4و  6سهم قابل مالحظه دارد .بررسی های پوهنتون طبی هاروارد نشان میدهد که
تنوع بیولوژیکی نه تنها در فراهمی ادویه که به مسائل بهداشتی و سوء تغذی رسیدگی مناید نقش کلیدی دارد ،بلکه ایکوسیستم در رسیدگی
به امراض مانند مالریا و غیره ،نقش بسزای را ایفاء می مناید(.)2002 Chivian
از سال  2003بدینسو ،در کاهش مرگ و میر اطفال همه ساله بهبودی متداوم ثبت گردیده است .مرگ و میر اطفال زیر سنین  5سال از سال
 ،2003در حدود  257نفر در هر ( 1.000زایامن) بوده با تعداد وفیات که در سال  2012ثبت گردیده  102نفر در هر ( 1.000زایامن) است
که  %60کاهش را نشان میدهد .هدف تعین شده برای کاهش مرگ و میر  93نفر در هر ( 1.000زایامن) برای سال  2015و هدف کاهش مرگ
و میر  76نفر در هر ( 1.000زایامن) برای سال  ،2020هر دو قابل حصول می باشد .مطابق ارقام ثبت شده در سال  ،2012میزان مرگ و میر
نوزادان  165نفر در هر ( 1.000زایامن) به  74نفر در هر ( 1.000زایامن) کاهش یافته است ،در حالیکه هدف کاهش مزید به  70نفر در هر
( 1.000زایامن) برای سال  2015و هدف  46نفر در هر ( 1.000زایامن) برای سال  ،2020نیز قابل حصول می باشد.
هر چند تناسب پیرشفت در واکسین منودن اطفال یکساله در مقابل مرض رسخکان بطی ( %62در سال  )2012بوده و حصول هدف  %90برای
سال  ،2015شاید تا حدی مشکل باشد.

 :5-MDGبهبودی وضع صحی مادران
آخرین ارقام در مورد مرگ و میر مادران از سال  2010می باشد که تعداد مرگ و میر مادران دوران زایامن  327نفر ثبت گردیده که در مقایسه
با میزان مرگ و میر سال  2003در حدود  1600نفر در هر ( 100000زایامن) کاهش را نشان می دهد .هدف برای سال  2015که کاهش میزان
مرگ و میر مادران  320نفر احتامل دارد حاصل گردد و یا قبل از سال  ،2015بطور یقینی حاصل خواهد گردید.
هدف برای تناسب قابله های ماهر برای سال  2015به احتامل زیاد حاصل گردیده است ،هر چند ارقام را منیتوان بطور دقیق تأیید منود اما
حصول حد اقل هدف قبل از سال  ،2015درست به نظر میرسد .در بیشرت از %40واقعات زایامن قابله های ماهر حضور داشتند به مقایسه %6
حضور قابله ها حین زایامن در سال  ،2003یک بهبود خوب را نشان می دهد.
رسوی های مختلف گزارش منوده اند که میزان باروری(تعداد زایامن یک زن) مطابق ارقام موجود برای سال  ،2010رسوی مرگ ومیر افغانستان
( )AMSاز تعداد اساسی  6.2نفر به میزان  5.1نفر کاهش یافته است .میزان باروری در ساحات روستایی به نسبت ساحات شهری بیشــــرت
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می باشد و هدف  4.7نفر که برای سال  2015تعین گردیده با در نظر داشت کاهش در سال های گذشته ،میتواند قابل حصول باشد .در بخش
تیامرداری دوران قبل از زایامن ،پیرشفت قناعت بخش صورت گرفته است؛ هدف های  %/25و  %50برای سال های بالرتتیب  2015و ،2020
از قبل حاصل گردیده اند ،این هدف ها برای سالهای مذکور به  %65و  %100بازبینی گردیده اند و پیرشفت به سوی هدف بازبینی شده برای
سال  2015مطابق پالن می باشد.

 :6-MDGمبارزه علیه  ،HIV/AIDSمالریا و سایر امراض
سازمان صحت جهانی ( )WHOتخمین می مناید که  %80جمعیت جهان از کشور های رو به انکشاف ،جهت بهداشتی اساسی خویش عمدتاً
باالی ادویۀ عنعنوی اتکاء می مناید .از جمله  119ترکیبات کیمیاوی ناشی از  90نوع نباتات %74 ،آن منحیث دوا استعامل می گردد.
میزان شیوع بیامری  HIV/AIDSدر بین مردم عام خیلی پایین است (شاید پایینرتین در جهان) ،اما در دهۀ گذشته ،اندکی افزایش یافته
است .در مورد تعیین فیصدی مردم مصاب به بیامری  HIV/AIDSدر افغانستان ،کدام رسوی همه جانبه انجام نگردیده است ،اما شیوع آن
در بین اهداء کنندگان خون از  %0.13در سال  2005به  %0.01در سال  ،2012بطور پیهم کاهش یافته است .وزارت صحت عامه با ایجاد مراکز
متعدد در کشور ،برنامه های آگاهی عامه را براه انداخته است .برنامه های آگاهی مرتبط حتی به ساحات دور دست کشور مانند واخان نیز
رسیده است.
در بخش امراض مالریا و توبرکلوز (سل) نیز پیرشفت صورت گرفته است .در سال  ،2008تخمیناً  46مرگ و میر مرتبط به مرض مالریا گزارش
شده بود ،در حالیکه در سال  ،2012این تعداد به  36نفر کاهش یافته است ،با آنهم ،هدف کاهش این تعداد به  5نفر الی سال  2015شاید
سهل نباشد .همچنان ،در مورد میزان واقعات مرتبط به مالریا ،و کاهش تناسب جمعیت در ساحات در معرض مالریا با استفاده از اقدامات
مؤثر جلوگیری ،و توزیع پشه خانه های پنج نفری آغشته به دوا های ضد حرشات ،پیرشفت بطی ولی مداوم خواهد بود اما هدف های ایکه
برای سال  2015تعین گردیده ،به احتامل زیاد حاصل نخواهند شد.
در مورد شیوع بیامری توبرکلوز (سل) ،حصول هدف کاهش از  315نفر در هر ( )10.000به  224نفر در سال  ،2015شاید بلند پروازانه باشد،
در حالیکه کاهش در میزان مرگ و میر مرتبط به مرض توبرکلوز ،از  39نفر در هر ( )10.000در حال حارض ،به  36نفر در سال  ،2015مطابق
پالن پیش میرود.

 :7-MDGتأمین پایداری محیط زیستی
از تخریب منابع طبیعی و از دست رفنت تنوع بیولوژیکی ،مردم فقیر به دلیل ناداری و دسرتسی محدود خویش به نسبت مردم آسوده تر ،بیشرت
مترضر می شوند .جهت کاهش فقر ،بهبود بخشیدن مدیریت محیط زیستی ،آگاهی در مورد چگونگی رابطۀ وضعیت محیط زیستی با فقر،
و توانایی تشخیص و اولویت بندی گزینه های متبادل پالیسی ،و ارزیابی مؤثریت و پی آمد آنها را ایجاب می مناید.
از بدو تأسیس آن ،ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAبرای شامل ساخنت اصول انکشاف پایدار در قوانین ،مقرره ها ،پالیسی ها و
سرتاتیژی های کشور ،تالش منوده است .ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAنهاد تنظیم کنندۀ محیط زیست در کشور می باشد .در
مورد مسائل محیط زیستی 18 ،مجموعه قوانین ،مقرره ها ،رهنمود ها و طرزالعمل ها ،تدوین گردیده اند .افغانستان در  10موافقتنامۀ چندین
جانبۀ محیط زیستی ( )MEAو  3پروتوکول عضویت دارد ،و پروسه های رسمی کنوانسیون ها پیرامون انواع مهاجر و پروتوکول ناگویا نهایی
گردیده اند و اکنون در مرحلۀ پیشنهاد قرار دارند تا به سکرتریت های مربوطه ارسال گردد .شناسایی و فهرست منودن حد اقل  138نوع در
معرض تهدید ( %3از انواع بومی) ،صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر تحفظ حیوانات در معرض تهدید ،و گنجانیدن مسائل محیط زیستی
در نصاب های تعلیمی کشور ،منونه های چند از تالش های ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست برای شامل ساخنت اصول انکشاف پایدار در
قوانین ،پالیسی ها و سرتاتیژی های افغانستان می باشند.
تناسب ساحات زمین که آنرا جنگالت پوشانیده ،به سبب تالش های دولت ،مجتمعات محلی و دونر های بین املللی احداث جنگالت و غرس
مجدد درخت ها ،هرچند بطی اما در حال افزایش است .در سال  ،2012در حدود  %2ساحۀ افغانستان را جنگالت پوشانیده و تالش های قابل
مالحظه در ساحات مترضر شده جریان دارد .تناسب ساحات حفاظت شده جهت حفظ تنوع بیولوژیکی نیز در حال افزایش است ،و ادارۀ
ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAدر همکاری با وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری( ،)MAILیک پالن سیستم ملی ساحات حفاظت شده،
را طرح منوده است.
متأسفانه ،انتشارات کاربن دای اکساید افزایش یافته است؛ معهذا ،استهالک مواد کاهش دهندۀ اوزون ،با کاربرد گاز طبیعی و برق بعوض،
سوخت (تیل) ،کاهش یافته است.
تناسب مردم که به آب آشامیدنی بهرت و بهداشتی بهرت دسرتسی دارند ،اندکی افزایش یافته است؛ هرچند ،در مورد اهداف برای این شاخص
ها ،دست آورد خیلی اندک بوده و پیرشفت در این مورد در عقب توقعات و زمان بندی قرار دارد.
متأسفانه ،محالت فقیر نشین نیز افزایش یافته است .در حالیکه دلیل عمدۀ همچو محالت ،فقر و مشکالت اقتصادی قلمداد شده اما بیشرت

شکل  :3 .1حوزه های دریایی افغانستان

از  %75افراد این جمعیت را بیجا شدگان داخلی ( )IDPsناشی از نا امنی ها در برخی از مناطق کشور تشکیل میدهد .بیشرت این بیجا شدگان
( )IDPsدر محالت فقیر نشین در شهر های بزرگ بشمول پایتخت کابل مسکن گزیده اند که تعداد آن همواره رو به افزایش است .همچنان،
این افراد در زمین های بایر در اطراف شهر جابجا گردیده که باعث افزایش محالت فقیر نشین جدید میگردد.

 :8-MDGایجاد مشارکت جهانی برای انکشاف
هدف  ، MDG 8باالی طرق و وسایل حصول  7هدف اولی ،متمرکز می باشد .برای حصول این هدف ،ایجاب مینامید که کشور های پیرشفته
و رو به انکشاف در جهت رسیدگی به مسائل پایداری ،در مشارکت باهم کار منایند .افزایش مقدار کمک ها و توزیع مؤثر آن ،کشور های فقیر
را قادر می سازد که جهت نیل به اهداف حیاتی در بخش زیربنا ها ،تعلیم و صحت ،برای رسمایه گذاری مورد نیاز منابع مالی را حاصل منایند.
جهت اطمینانی منودن مؤثریت این کمک ها ،کشور های رو به انکشاف باید حکومت داری اقتصادی و دیموکراتیک خویش را بهبود بخشند
و برای کاهش فقر بطور مؤثر ،پالیسی ها را وضع و تطبیق منایند.
انتقال تکنالوژی و ترشیک منفعت ها نیز برای انکشاف پایدار در کشور های رو به انکشاف از جمله مسائل کلیدی می باشند .ابتکارات
تکنالوژیکی حاصلده در افزایش عواید خانگی کمک منوده برای خیلی از مشکالت انکشاف مانند امراض ،ترانسپورت ،انرژی ،فراهمی آب و
بهداشتی ،راه حل ها را فراهم می مناید .این خیلی رضوریست که کشور های انکشاف یافته پیرشفت های تکنالوژیکی خویش را با کشور
های رو به انکشاف رشیک سازند و در بخش انکشاف تکنالوژی که به مسائل کاهش فقر رسیدگی می مناید ،رسمایه گذاری کنند .ارجگذاری
به دانش/تجارب بومی ،بشمول دانش/تجارب پیرامون مواد جنیتکی/ارثی و تکنالوژی و ترشیک منفعت ها جهت دسرتسی به/و کاربرد این
دانش/تجارب برای نیل به حفاظت و اهداف انکشافی و نیز تطبیق احکام  CBDبرای ترشیک درست و مساویانۀ منفعت ها ناشی از کاربرد
منابع جنیتکی/ارثی ،خیلی مهم می باشد.
در حال حارض ،افغانستان یک کشور متکی به کمک ها می باشد ،و از لحاظ اقتصادی تنها میتواند  %60از بودجۀ عادی خویش را متویل مناید.
بقیه بودجۀ انکشافی کشور از طریق کمک های بال عوض و کمک های جامعۀ بین املللی و همچنان قرضه ها تأمین میگردد .در حالیکه کمک
های بین املللی در بخش های بازسازی ،ساختامنی و انکشاف افغانستان از سال  2001بدینسو حیثیت کلیدی داشته است و استفاده از این
کمکها ،هرچند به دلیل نبود ظرفیت الزم ،شفافیت و امنیت ،مؤثر و مطابق آرزو نبوده اند ،این کمکها ،در مجموع ،به سبب اجندا های مغلق
و متعدد ،اهداف مبهم و نبود هآمهنگی در بین دونر ها با/و در بین ادارات دولت افغانستان ،مؤثر نبوده اند.
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دولت افغانستان و جامعۀ بین املللی جهت مؤثریت بهرت و پاسخگویی بیشرت ،منحیث بخشی از تالش های اعالمیۀ پاریس ،بطور مستمر بحث
و مذاکره و تدابیر الزم را اتخاذ منوده اند.
مؤثریت پذیرفته شده و همچنان در کانفرنس های کابل و توکیو به مسائل کلیدی اجتامعی-اقتصادی و سیاسی رسیدگی و جهت بهبود
بخشیدن مؤثریت کمکها در افغانستان تعهدات واضح و قاطع داده شده است .چارچوب متقابل مسؤولیت پذیری توکیو ( )TMAFبر نظارت
شدیدتر مسائل مانند آوردن و تطبیق اصالحات حکومت داری خوب و مقابله با فساد؛ پالیسی مدیریت کمک ها ( )AMPدولت جمهوری
اسالمی افغانستان ،که بر اصول افزایش مالکیت دولت افغانستان باالی پروسه های انکشافی ،افزایش همرتازی کمکها با اولویت های ملی و
بهسازی پاسخگویی ،متمرکز بودند.
پاسخگویی دونر ها در مورد مقدار کمک و تخصیص سکتور در دولت افغانستان ،قناعت بخش نبوده است .با وجود بهبودی و پیرشفت ،رسمایه
گذاری با مقدار و ساحات نیازمندی در سکتور ها و سایر اولویت های دولت افغانستان در اهداف انکشاف هزار ساله ( )MDGsهمخوانی
ندارد .کمک ها باید مطابق نیازمندی های رشد جامع و پایدار افغانستان تنظیم گردد .یک مثال برجستۀ آن سکتور زراعت میباشد که ستون
و فقرات اقتصاد کشور را تشکیل میدهد ،مؤثریت و انکشاف این سکتور مانند هر کشور دیگر از کشور های کمرت انکشاف یافته ( )LDCکه
برای رشد پایدار و جامع خیلی مهم تلقی میگردد ،تنها  %5از کمک های بین املللی را دریافت مینامید .مطابق بعضی تخمین ها %40-35 ،از
متام کمک ها بطور “نادرست” مبرصف رسیده اند.
سطح کمک های که به بودجۀ دولت افغانستان فراهم میگردد افزایش یافته و دونر ها تعهد سپرده اند که بخش زیاد کمک های آنها با
“بودجه” و اولویت های ملی هآمهنگ باشد .کلید پالیسی های مذاکره و تأیید شده ،پیرامون مؤثریت کمک ها ،باألخص با تصویب پالیسی
مدیریت کمکها ( ،)AMPمیتوان بطور خوشبینانه قیاس آرایی منود که کمک ها در آینده به آسانی قابل پاسخگویی خواهد بود و برای بهبودی
وضع زندگی مردم عادی کشور به شکل بهرت از آن استفاده خواهد گردید .دولت از طریق پروگرام اولویت ملی( )NPPو پالیسی مدیریت کمکها
( )AMPخویش در جهت وضع مقررات مناسب ،افزایش مؤثریت ،همکاری بهرت و جوابگویی ،کار خواهد منود .از کمکها در افزایش انکشاف
کشور و بهبودی وضع زندگی شهروندان کشور ،بطور مؤثر استفاده خواهد گردید.

 :9-MDGافزایش امنیت
برای بازسازی افغانستان ،امنیت حیثیت کلیدی دارد .بدون یک سطح مناسب امنیت ،نه تنها کشور در حصول اهداف انکشافی هزار ساله
( )MDGsباز خواهد ماند ،بلکه پیرشفت حاصله در سال های گذشته نیز از بین رفته و احتامالً بی ثباتی در کشور عودت خواهد منود .سازمان
ملل متحد یک هدف  :9 MDGبهبودی وضع امنیتی را ،جهت حفظ و دستیابی به  8هدف دیگر  ،MDGاضافه منوده است.

از تطبیق کنوانسیون در افغانستان ،کدام درس ها آموخته شده اند؟
افغانستان در بین سالهای  1950الی  ،1980دارای مدیریت خیلی قوی منابع طبیعی و ظرفیت محیط زیستی بود .این ظرفیت سپس به سبب
وقوع جنگها و بی ثباتی در کشور الی اوایل سال  ،2000سیر نزولی را طی منود .در کشور های مانند افغانستان ،مرحلۀ بهبودی رسیع بعد از
جنگ ،ایجاد ظرفیت قوی و دقیق ،و ملکیت ملی باالی محتوای قابل عمل و پروسۀ گزارش دهی  ،CBDخیل مهم می باشد .ظرفیت سازی و
عالقمندی گروپ های مختلف قهرمانان ملی ،دانشمندان ،رهربان محلی و مجتمعات و تنظیم کنندگان ،تا اندازۀ پذیرش و محلی ساخنت مفکوره
های جدید “تنوع بیولوژیکی” و زبان بین املللی مرتبط به تنوع بیولوژیکی ،خیلی مهم می باشد.
خیلی از نهاد های دولتی و غیر دولتی افغانستان که در طی ده ها سال جنگ باقی مانده اند از سال  ،2000به بعد هنوز در مراحل ابتدائی
و انکشاف قرار دارند .ظرفیت ملی بطور قابل مالحظه رو به افزایش است و ،با اطمینان ،صالحیت و کنرتول ،رهربان ملی تنوع بیولوژیکی و
متخصصین فنی یکبار دیگر میتوانند انکشاف منایند .نیازمندی های ویژه کمک شامل معلامن و آموزگاران با تجربه ،تعهد قوی و پالن آموزش
دهی و ترکیز باالی جوانان ،می باشد.
با آنهم ،ظرفیت مالی و منابع برشی برای حفاظت و مدیریت مؤثر تنوع بیولوژیکی ،در مجموع نسبتاً پایین می باشد .بعضی از بزرگرتین چالش
ها در تطبیق ماده ها و تصامیم کنوانسیون از هآمهنگی مسؤولیت ها و فعالیت ها در رسارس طیف ادارات مرتبط در کشور مبیان می آید.
چون افغانستان کنوانسیون تنوع بیولوژیکی ( )CBDرا در سال  ،2002تصویب منوده مسؤولیت تطبیق آن در بین تعدادی از ادارات رشیک
می باشد که اختیارات برخی از این ادارات با مبیان آمدن ادارات جدید یا افزایش ظرفیت ،تغییر منوده است.
مسؤولیت برای مدیریت منابع تنوع بیولوژیکی در سطح ملی در حال حارض در بین دو اداره :ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ()NEPA
و وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ( )MAILمنقسم می باشد و هر دو اداره در سطح ملی و والیات موجود می باشند .مسؤولیت مدیریت
محیط زیست در افغانستان در نزد ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست ( )NEPAمی باشد ،در حالیکه مدیریت منابع طبیعی جنگالت ،چرا گاه
ها ،ساحات حفاظت شده و حیات وحش بدوش وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری( )MAILمی باشد .عالوه بر تعدادی از سازمان های غیر
دولتی ملی که بیشرت باالی مسائل انکشافی متمرکز اند ،تعدادی از سازمان ها در سطح مجتمعات نیز وجود دارد ،در حالیکه مترکز آنها مختص

به تنوع بیولوژیکی نیست ،در ایجاد سیستم های مدیریت محیط زیستی که در محل مناسب اند ،نیز فعال می باشد .مثال اینها شامل :شورا
های انکشافی محل ( )CDCsکه در سطح قریه ها انتخاب میگردد و به انکشاف معیشتها و حل منازعات محلی پیرامون دسرتسی به منابع
طبیعی رسیدگی می منایند.
عالوه بر ادارات ملی ،یک تعداد از سازمان های بین املللی بسیار بزرگ ،هم بین الدولتی و هم غیر دولتی نیز در افغانستان فعالیت می منایند.
در مورد حفاظت تنوع بیولوژیکی ،پروگرام محیط زیست ملل متحد ( )UNEPو پروگرام انکشافی ملل متحد ( )UNDPبه ادارات مرتبط
دولتی در مورد مدیریت حیات وحش و منظرۀ طبیعی ،کمک می منایند .عالوه بر آن ،تعدادی از سازمانهای غیر دولتی بین املللی ()NGOs
مانند انجمن حیات وحش(،)WCSمرکز بین املللی انکشافی جامع مناطق کوهستانی ( )ICIMODو غیره در افغانستان فعالیت دارند که در
تقویت ارزیابی و فعالیت های حفاظت تنوع بیولوژیکی نقش عمده را ایفاء می منایند.
باآلخره ،از طریق منابع دو جانبه و چندین جانبه ،بشمول تسهیالت جهانی محیط زیست ( )GEFباالی کمک های بین املللی اتکاء زیاد وجود
دارد .افغانستان با داشنت تعدادی از چالش های اجتامعی و اقتصادی عمده که باید به آنها رسیدگی گردد ،مدیریت تنوع بیولوژیکی از جمله
اولویت این کشور منی باشد .در حالیکه محیط زیست طبیعی در فایق آمدن بر این مسائل ،یک وسیلۀ خیلی مهم است ،اما از طرف خیلی از
ادارات دولتی هنوز بطور کافی تشخیص نگردیده است .بنا ًء کمک مالی دونر ها برای رسیدگی به همچو چالش ها ایجاب می مناید که تأثیرات
موفقانۀ پروژه های تحفظ به منایش گذاشته شود.
سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و پالن عمل افغانستان که اخیرا ً تدوین گردیده ،نیاز و فرصت ها برای همکاری و هآمهنگی بیشرت را برجسته
ساخته است تا متام طرف های ذیدخل نقش و مکلفیت های خویش را بدانند .جلوگیری از تکرار تالش ها و رقابت بر رس منابع محدود مالی،
و همچنان ظرفیت انسانی ،یک امر حتمی می باشد .همچنان وضع منودن اهداف مختص ،قابل سنجش ،قابل حصول ،مرتبط و محدود به
زمان ( )SMARTدر طرح پالنگذاری  CBDو بطور خاص در رسیدگی به ظرفت های محلی منحیث هدف اولی ،و با منابع کافی برای تأثیر
کارآ و پایدار ،خیلی مهم می باشد.
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PROCESS OF THE PREPARATION OF THE FIFTH NATIONAL REPORT
Primary responsibility and ownership of the report as well as extensive essential input has been
provided by Director-General Mostapha Zaher and Deputy Minister Ghulam Mohammad Malikyar as
well as their whole staff and technical experts in NEPA, MAIL, and other government and university
departments. The process was led by a joint team from the National Environmental Protection
Agency of the Islamic Republic of Afghanistan, with support from the UNEP consultant, Mr. Tristan
Tyrrell, working with the UNEP Afghanistan office under the guidance of UNEP Country Programme
Manager Mr. Andrew Scanlon.
Interviews with key national knowledge, planning and policy experts took place during JanuaryMarch 2014, in addition to extensive desk reviews and research. The contributions of Mr. Abdul Wali
Modaqiq, NEPA Deputy Director-General (Policy and International Relations), Mr. Ezatullah Sediqi,
NEPA Chief of Staff, Mr. Amanullah Hussaini, NEPA Executive Secretary, Mr. Sayed Naqib , National
Biodiversity Expert, and Dr. Stephane Ostrowski, WCS are also acknowledged.
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فهرست مخففات
AMP
AMS
ANDMA
ANDS
AWEC
CBD
CBN
CBNRM
CITES
ECO
EIA
ESIA
FAO
GEF
GLASOD
ICP
IDPs
IGO
IUCN
LDC
MAIL
MDG
MEW
MoHE
MoLSAMD
MRRD
NAPA
NBSAP
NEPA
NGO
NPP
NTFP
PPP
RGO
SAARC
SACEP
SGP
SMART
TEEB
TMAF
UNDAF
UNDP
UNEP
UNFCCC
USDA
WCS
WWF

Aid Management Policy
Afghanistan Mortality Survey
Afghan National Disaster Management Authority
Afghanistan National Development Strategy
Afghanistan Wildlife Executive Committee
Convention on Biological Diversity
Cost of Basic Needs
Community-Based Natural Resource Management
Convention on the International Trade in Endangered Species
Economic Co-operation Organization
Environmental Impact Assessment
Environmental and Social Impact Assessment
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Global Environment Facility
Global Assessment of Soil Degradation
International Comparison Programme
Internally Displaced Persons
Implementing Government Organization(s)
International Union for the Conservation of Nature
Least Developed Country
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock
Millennium Development Goal
Ministry of Environment and Water
Ministry of Higher Education
Ministry of Labour, Social Affairs, Martyr and Disabled
Ministry of Rural Rehabilitation and Development
National Adaptation Programme of Action for Climate Change
National Biodiversity Strategy and Action Plan
National Environmental Protection Agency
Non-Governmental Organization(s)
National Priority Programme
Non-Timber Forest Produce
Purchasing Power Parity
Responsible Government Organization(s)
South Asian Association for Regional Cooperation
South Asia Co-operative Environment Programme
GEF Small Grants Programme
Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound
The Economic of Ecosystems and Biodiversity
Tokyo Mutual Accountability Framework
United Nations Development Action Framework
United Nations Development Programme
United Nations Environment Programme
United Nations Framework Convention on Climate Change
United States Department of Agriculture
Wildlife Conservation Society
World Wide Fund for Nature

Building Environmental Resilience
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