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فأعوذ بالله من  .نحمده و نصىل عىل رسوله الكريم، أما بعد

 الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

نَاَها َوأَلأَقيأنَا ِفيَها َرَواِِسَ  َرأَض َمَددأ قال الله تبارک و تعالی: َواْلأ

ُزونٍ  ٍء َموأ  ظيمصدق الله الع .َوأَنأبَتأَنا ِفيَها ِمنأ كُلِّ ََشأ

په تاالر کې ناستو درنو پوهانو، څېړونکو، مېلمنو، خویندو او  

 ورونو !

 !برکاته رحمة الله و السالم علیکم و

هګر ىلګ   علمي څېړنيز  سمينار ته ستاسو د راتګ ننني تر هرڅه وړاندې 

علومګو اىلګاۍمپ  ګه اسګتاب توڅ درڅ ګه د بړک مګه ىلګومي كوم او د  افغانستان د 

 مننه ىلوم.

 درنو حضارو: 

، چګ  د مد چا ېریګا  یګوم مهمګه سګتونزم درشي ژونګد ګبګ د اقلیم بدمون د

انسانانو د مخ  ر ب اتېدونکي فشار مه امله  ه ىل  ۍېر بدمونونګه رامګنت تګه  ګوي 

وروسګتي  نهګه ىللونګه د  ،دي. د هوا ېژندن  د نړیوا  سابمان د ر وټ مه م ګ 

اقلګیم  وهګانو  ګه دې اړم اندې ګنه ، چګ  ځمک  د ىلُګرې تګر لومګو هرمګه دورم وم
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 څرهندم ىلړې او د دې د ناوړو  ا لو خربداری ورىلوي.

اقلیمي سناریوهانو وړاندو نه ىلړې چګ  مروګوب  سګیم  ر مروګوبېوي او 

ه سګمندرونو وچ  سیم  ر وچېوي. د ځمک  د ىلُرې هرموامی، د وچ اقلیم او م

 ونګه وچکګامپ خرر  د  څ ه  ګه مګرې  رتګو سګیمو ىلګ  د سګېان بګارانونو ورېګد

 ب اتوي چ  افغانستان هم  ه دې ۍمبندۍ ىل  راځي.

ۍېګګګرې  -مکګګګه افغانسګګګتان -وچګګګ  او مګګګه  ګګګاړېدو سم م ګګګامخ سګګګیم 

ۍېروي. تر اوسه  ورې  ېد  رد هغو وچ هرمېد بیامننېدونک  دي او د ځمک  

ځګګو  ګګمېر د هېګګواد  ګګه سګګوېې، سګګوې  موېګګدیهو او موېګګدیهو د ىلګګا  د وچګګو ور 

وریتونو ىل  ب ات  وی دی. منجمد اورښتونه  ګا ژمنګپ واورې  ګه ځینګو سګيمو 

بګ   ىل  ىلم  او  ه ځینو سيمو ىل  ۍېرې  وې دي؛ خو مګه سګېابونو سم مګ 

موسمه ناڅګا ي اورښګتونه ۍېګر  ګوي دي. د هنګدوىلمل  ګه  نګو ىلګ  د هېګواد 

بو مه  ام وړ ىلم ت سم م ګامخ دي.  ګه  ګوال وریتونګو ىلګ  د ځایونه د او ړ څ

باران ىلم ت د دې رم   وی، چ  د  ومو د ىل ت ستونزې رامګنت تګه ىلګړي. 

همدارنګه  ه وروسګتيو وچکګاميو ىلګ  د هېګواد  ګه  ګوال ور تونګو ىلګ  ځينګ  

څاروي مه منهه ورړ . ۍېرې ىلرنيزې ځمک  وچ  او ب  حاصله  ګات   ګوې او 

 .رامنت ته  و  ه بېابېلو سيمو ىل  اقلیمي مهاجرتونه  د هېواد

اقلیمی بدمونونه نګه یګواځ  د وبی ګي چا ېر ګا  د بدمېګدو رمګ  هرځګي، 

او  ګګګو د سګګ تو تو ګګانونو، سګګېابونو او  هردونګګو الکلګګه  ې ګګو مکګګه د بلکګګ  د نګګا

ىلګګا  د دون وېروونکګګو اورښګګتونو او  ر ګګز  1399وچکګګامپ رمګګ  هګګم هرځګګي. د 

 ګه ب ګاتو ور تونګو،  ګه ځګانګړي ۍو  د  ګروان ور ګت د  31سېابونو د هېواد تګر 

ب ات  و جاړۍ رامنت تګه او ځګات تاوانونګه  ګ  واړو .  ګه  ،چارېکارو  ه ښار ىل 
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د بېابېلو سیمو  ګه هرمېګدمو او د سګېابونو  ګه راوتلګو سم د ىلکګړو  همدې ۍو 

. د ىلرنيګزو ځمکګو او دي اوبو او سؤتغذی  مه امله ۍو  ۍو  ناروغپ ب ات   وي

استوهنيزو سيمو  ه و جاړېدو سم بموږ ځين  هېګوادوا  د بېګوبمپ، ىلګلوامپ او 

 قحرپ مه امله د لومن  د اوږو بار  وي دي. 

سړو څپو مه رات  سم  -یمي بدمونونو د توندو بارانونو او هرموهمدارنګه اقل

 ګاړېدو د ځمكګو م تلف   ایل  مکه: د څ ګا  او ىلرىليلګ  د اوبګو ىلم ګت، د 

او د استوهنيز چا ېر ا  ىلکړتيا، مګه ځګان  ل بهري  راختيا، د ځنګلونو مه منهه ت

ونو ۍېګر ۍېرښګت هګم  ګر اقلیمګي بګدمون وسم درمودم  دي. مه بل  خوا د نفوسګ

 .كړى دى چټک   دی او د استوهنيز چا ېریا  د ىلکړتيا بهري  كړىاغېز 

نو د ځمک  د تودوخ  د درج  د راليټېدو مپګارم لګوم  برشګي لګومن  با ګد د 

 يهل انګګه  ګګي هګګابونو د خپرېګګدو او د فوسګګيې سچينګګو د سوځوموګګګ چګګ  د اقليمګګ

ت تګګه ىلېګګدن  او سګګېابونو تغيرياتګګو، د ځنګلونګګو د اور اخيسګګتن ، د وچکګګاميو د رامګګن

د م نيګوي  روهګرام ومګري او د هغګو  ګر ځګای  ګه  ګاىلو او د تجد ګد وړ  -رم  هرځي

انرژ و، د  نو نبايت سيمو  ر ب ګاتواال، د ځمکګ  د س اوبګو د تن ګيم او د وبي ګ  

 انګونه، با د د دومتونو  ه ىلګاري مومړ توبونګو   ې و  ر وړاندې د مباربې  ر څرنګواال

 ىل  وي.

، چ  د دې تغيرياتو  ر وړانګدې د ماګابل  ېوبمه او وروسته  ات  هېوادونهب

مګه ۍېګر خرګر سم م ګامخ ، مپارم د  انګ  او لکناموژۍ مه اړخه مو امکانات مري

دي او با د د دې  ې و  ر وړاندې د مناسبو حګ  ررو  ګه مټګه ىلګ  وي. سم مګه 

افغانسګتان ونګلم د  دې چ   ه نړۍ ىل  د هل انه  ي هابونو  ه خپرېګدو ىلګ  د

 .هم  ونشت برابرم دم؛ خو د نړ وا  اقليم مه اغېزو ۍېر ب ات اغېزمن 
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 سګربا ګد د اقليمګي تغيګري د  ګا لو  ګر وړانګدې  ګه مبګاربم ىلګ   ونهحکومت

تغيريات رامنت ته ىلړي؛ خو د دې ترڅن  د لګومن  وهګړي هګم با ګد خپګ  رو  

 ه دې اند دي چ  د اقليم د تغيري  ر وړانګدې د مبګاربې مپګارم   وموبوي.  وهان

يش او هغه ف اميتونه راىلم   با د د مجل  ژوندانه سبک او مګ ت ته تغيري ورىلړ 

 يش چ  د ىلاربن ۍای اىلسا ل د توميد رم  هرځي.

د ځمک  د تودوخ   ر وړاندې مبګاربم، هغګه موعګوه دم چګ   ګه  سګانپ 

ۍېګرې حیګايت  ي، ځکه ىله دغه مړۍ دوام وموم ټوىلسم ورباندې سره  نشو 

سګیم  مګه منهګه ځګګي او ځمکګ  هګم و جګاړېوي چګګ  دا مسګومه انسګات ژونګګد 

، يش، چ  غذا ي امنيت رامګنت تګه يش هواښي. ځمک  باید حاصل ېزې  ات 

 بارانونه د خاورې د بېکارم ىلېدو خرر ب اتوي.  او تېز  ر ىلرنيزو ځمکو توند

مه بېکارم ىلېدو څ ه وژغور  يش. با د ادارم او با د مه همدې امله ځمک  

د لومو سچینو د تومید، وېمل او مګ ت د موۍ   ه تغيري سم  ه ىلرنیزو ور اګو، 

څ ګه او مه بېابېلګو ررو  اوبو  ه بېرمه ىلومو، د انرژي  ه تومید  سرحځمك  د 

، چګ   ه هټ  اخيستن  او ترانسپوريت سیسټمونو ىل  ۍېر تغيري رامنت تګه يش

 .واوسوژوندانه چا ېریا  ښه او مه اقلیمي  ې و څ ه خوندي د 

  !درنو حارضينو 

د افغانستان د علومو اىلاۍمي مه خپلګو ىلګاري  انونګو سم سګم د لګومن  د 

څېړنیګز سګیمینارونه  -يۍېرو مهمو او اړینو موعوعاتو  ه اړم ىلنفرانسګونه او علمګ

پګوهن  علومو د م اونیګت، د ځمکت نیکي  -جوړوي،  ه همدې موخه د وبی ي

دمرىلز  ه اهتوم دا سمینار  ه داس  حا  ىل  جوړېوي چ  بموږ هېوادوامو تګه 

 د اقلیمي بدمونونو د اغېزو مه امله ۍېر ماال او ځات ب انونه رسېدال دي.
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 ګه دې سګیمینار ىلګ   ګه خپلګو ه ګو او علمګي ګ بګه   وهګانهيله دم چ   

يرياتګو سم د جوړجګاړي او د هغګو د خررونګو د څېړنيزو تجربو سم د اقليمګي تغ

 ترڅګوىلم ت  ه اړم  مناسب  او د تربيق وړ ورح  او ح  ررې وړاندې ىلګړي، 

 د لومن  او هېواد د تلپات  هوساین  او غوړېدن  رم  يش.

 په همدې هيله

 ستاسو له توجه مننه كوم

 پو داکټر عبدالظاهر شکیبنڅېړ 

 یسئد علومو اکادمی ر 

 عليكم ورحمة الله وبركاتهوالسالم 
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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 بسم الله الرحمن الرحیم

 نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

ق ــــه د تطابر ــونونو ســـي بدلـــې له اقلیمــواد کــــ)په هې

 کمښت یې( رنګوالی او د زیانونوــــڅ

 څېړنیز سمینار ته د جامتوڅ جمهور رییس  یغام  –علمي 

یګو ځګ  بیګا  ګه  مپامپ ځای دی چ  دافغانستان د علومو اىلګاۍحد خو 

  .ۍېرم حیايت موعوه د علمي غونلې بندوبست ىلړی دی

مه اقلیمي تغییراتو سم د چلند څرنګګوامی د نګړۍ د لومګو هېوادونګو مپګارم 

 افغانستان غوندې هېواد مپارم ، چګ  د سګاینس مه دم او  ه تېرم بیا دو مهمه مس

 وهانو مه الکلونو سم سم د اقلیمي تغییراتو اغېزم به ورباندې بیګات وي، د دې 

، د نړۍ  ه م تلفو هېوادونو ر جوت او څرهند دی. مه ښه مرغه موعوه اهمیت

ىل  مه اقلیمي تغییراتو سم د مناسب چا  چلند  ه اړم ځین  ىلامیګاب  تجربګ  

ىلګار ه دي رشایرو ته  ګه  ګام سم  ګد افغانستان وبی ي او اقتصاې دي چ   و 

، بحث ورباندې ويش او م ريف يش. د علومو اىلاۍمي دا غونګلم دغګه ماصګد دم

ته د رسېدو مپارم یو ښه هام دی. د سمینار مه جوړوونکو او برخه وامو مننګه ىلګوم 

 او بری ی  غواړم. 

 محمد ارشف غني

 اسالمي جمهوریت رئیسد افغانستان د 
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 یتحایا – یام مرشانو جرگه در مورد سمینار علمی 

 الحمد لله رب العاملین والصالة والسالم علی سیدنااملرسلین و

 خاتم النبیین و رحمة الله للعاملین

 و بعد

 بسم الله الرحمن الرحیم

در  غاب اب رهربی اىلادمی علوم افغانستان بابت تګدویر یګک چنګین برنامګ   

 حیاتی سپاس گزاری منودم و  نرا عم  ستودنی تلای می منایم.
 

افغانسګګتان بصګګورت عمګګوم دارای اقلګګیم خشګګک و نیمګګه خشګګک بګګودم و اب 

جمل   سیب  ګذیرترین منګاوق در برابګر تغییګرات اقلیمګی مګی با ګد. تغییګرات 

تغییر جهانی بودم ىله متام ىلرۀ بمین درگیر  ن است. تغییګرات اقلګیم اقلیم یک 

می تواند وی چند سا   یندم موجب حوادث وبی ی، ىلمبګود  څ رشیګن، بلنګد 

بردن سرح اقیانوس ها،  دت ووفان ها، ىلاهمل محصورت براعتګی و غګذایی 

در سرح جهان گردد. بګر اسګاس گګزارا هګای دانشګمندان، تغییګرات اقلیمګی 

محصګګو  تومیګګد بګګیمل اب حګګد گابهګګایی گل انګګه ای اسګګت ىلګګه اب م ګګ  ف لګګی 

 سوخت های فسیلی مانند بغا  سنگ و نفت نا ی می  ود. 

افغانستان ىلشوری است فاقګد ررفیګت، تکنګاموژی و بیربناهګا و هم نګان 

یک ىلشګور براعتګی مګی با ګد، و براعګت یکګی اب  سګیب  ګذیرترین سګکتورهای 

ی مګی با ګد و بګه گونګ  مشګ م در ماابګ  اقتصادی در مااب  حګوادث اقلیمګ

خشکسګګامی، سګګیاڅ و مغګګزا بمګګین و بګګر  ىلګګوچ در قرګګار  سګګیب  ګګذیرترین 

ىلشورهای جهان به  ور می رود ىله افزایمل وقوه خشکسامی و تګوییرات  ن در 
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سرح  څ دریاها باری ساختارهای ىلوچک و سنتی  بیاری، سکتور براعت را به 

راعګګت دارای بیشګګرین سګګهم در تومیګګد و تهدیګد جګګدی مواجګګه سګګاخته اسګګت. ب 

 صادرات ىلشور دارد.

بیشرین سهم را در تغییرات اقلیمی و گرمایمل بمین، ىلشورهای صګن تی 

و در حا  صن تی  دن دارنګد ىلګه افغانسګتان سګهم نګاچیز در گرمګایمل دمګای 

بمګګین و تغییګګرات اقلګګیم دارد. رام ىلارهګګای م تلګګ  در ماابګګ  بګګا تغییګګر اقلګګیم و 

قلیم وجود دارد ىله ىلار ناسان محیط بیست برای سابگاری با تغییګر سابگاری ا

 اقلیم به ىلاهمل خررات  ن ن ریه های ارایه منودن ىله قرار ذی  می با د:

اعور و استحکام سیستم های مدرن و ماګاوم  بیګاری و حفګارتی ماننګد  -

 دیوارهای استنادی ىلنار دریاها و ىلانا  های  بیاری؛

ت دومتګګی در بمینګګ  جمګګ   وری و تکلیګګر م لومګګات ررفیګګت سګګابی ادارا -

 دربارۀ تغییر اقلیم و توییرات  ن؛

توجګګه بګګه ب ګګمل تحصګګیلی و تحایاګګی  دوامګګدار در ارتبګګا  بګګه تغییګګرات  -

 اقلیمی؛ 

  گاهی دهی به اقشار م تل  جام ه؛ -

 به تغییرات اقلیمی؛افزایمل برنامه ها و  و مل رسانه ها در مورد  -

 اجرای برنامه های من م برای بهبود مدیریت مناب   بی ىلشور؛ -

 حویت اب دهاقین و تاا جهت مدرنیزم ىلردن براعت؛ -

تحایای هدفمند در ب مل هګای براعګت  –رام اندابی برنامه های علمی  -

 و  بیاری؛ 

تاویت و توس   مراىلګز هوا ناسګی و بګار بګردن ررفیګت هګای نهادهګای  -



ونګی سازګاری با تغییرات اقلیم...)چګ  
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 مسئو  اب وریق جذڅ افراد مت صم؛

 حویت مامی جام   بین ا للی اب برنامه های دومت افغانستان. -

( سګند بګین ا للګی را در امګر  31جرگګه تګا اىلنګون بګیمل اب   اتفاقاً مرشانو

ت، بګګه ویګګژم ىلنوانسګګیون تنګګوه مبګګاربم بګګا  مګګودم گګګی هګګوا تصګګدیق منګګودم اسګګ

بیومګګوجیکی، ىلنوانسګګیون تغییګګر اقلګګیم، ىلنوانسګګیون ویانګګا در مګګورد تحفګګ  ریګګ  

اوبون ..... ىله ىللید این اسناد در جهت محو  مګودم گګی هګوا تګوییر خګا  مګی 

 با د.

در  ایان یک بار دیگر حویګت مرشګانوجرگه را اب تګدویر چنګین برنامګه هګا 

تا جهان اب خررات محګیط بیسګتی در امګان ناننګد و اعام دا ته، توق  داریم 

 مباربۀ جدی با  دیدۀ  مودم گی هوا صورت گیرد.
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 پیام وزارت معادن و پرتولیم

 !ها و آقایانمهامنان گرامی خامن

 تحایاګګی  –علمګګی  رست اسګګت ىلګګه هم ګګون سګګمینار هګګایګای بسګګا مګګجګګ

ىلګه موعګوه  ( خررات  ن در ىلشګورچگونگی سابگاری با تغییر اقلیم و ىلاهمل  

 گردد. مورد بحث جهانی است تدویر می

صن ت در   ىللید حیاتی برای توس  ،ت جدیدعاساینس تکناموژی و اخرا

هر  ىلشور بودم و هم نان رام ح  هایی بګرای تشګ یم چګاممل هګای اساسګی 

 تغییر اقلیم ،  مودم گګی محګیط بیسګتی نا ګی اب اسګتفادم منګاب  وبی ګی مګی

عوامګ  اصګلی تغییګر اقلګیم عبګارت اب گابهګای گل انګه ی ىلګه اب  نجملګه با د. 

 ن  ۀىلاربن دای اىلساید، میتان و نایروجن دای اىلسګاید بګودم، ىلګه منبګ  عمګد

 مګورد با ګد. ىلګاهمل گګابات فګوض موعګوه دا  و نتیجه ف امیت های برشی می

 ست در حا  حارض بشور می رود.یحف  محیط ب نبحث محااین و ف امی

حا  توس ه جهان هونروریکګه  اب ىلشورهای در ینستان به عنوان یکافغا

ین اصګلی رتومید گابهای گل انه ی ندا ګته: امګا یکګی اب مت ګ  نامل عمدم در

تغییګګرات اقلګګیم مګګی با ګګد. ووریکګګه همګګه  ګګاهد سګګیابهای  ګګدید در ریګګات 

 .تغییرات اقلیم در ىلشور می با یم م تل  و دیگر حوادث وبی ی نا ی اب

وبارت م ګګادن و  رومګګیم بګګا در ن ردا ګګت ت هګګدات جمهګګوری اسګګامی 



 پیام وزارت معادن و پرتوليم
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افغانستان بګه عنګوان عضګو ىلنوانسګیون بګین ا للګی تغییګر اقلګیم، تګاا دارد 

اومویګت ست را رعایت و مباربم تومیګد ىلګاربن دای اىلسګاید در یم یارات محیط ب

 .برنامه های خویمل قرار دهد

 حضار گرامی

محګیط  ۀین به ب د تنها نگرانی عمدا جهانی اب ۀتغییر اقلیم منحیث  دید

اساسګی سیاسګی   لئسګراتیژیک و مسګابیستی نبودم، بلکه به موعوه اهمیت 

ن   س رضورت بګه ابمین مبد  گردیدم است به ایګن اسګ ۀبرای هر ىلشور روی ىلر 

برای بحث همه جانبه باری تغییر اقلیم ىلګه در  یهویی جهاناست تا یک گرد 

 ن متام ىلشورهای جهان ا را  مناید، تدویر گردیدم تا  متګامی ىلشګور هګا بګا 

ی بګه یتوجه به میزان سرح انکشا  ، اقتصادی و میزان انتشار گابهای گل انه 

جانګب اب  میت انسګانی وؤ متوسفیر سهم خویمل را ادامنودم تا اب یک ور  مسګا

بمین را برای نس   یندم برش ىله حق مسلم  ان است، حفارت ىلردم  ۀدیگر ىلر 

 با ند.

تدویر سمینار ىلنونی با در ن ردا ت اهمیت  دیدم هګای تغییګر اقلګیم در 

 بګرای متګامی ا ګرا  یر تلاګی گردیګدم.ؤ این مار  بمانی در ىلشور یک گام م

 منایم. یت میاموفنندم گان اساتید، محااین و مت صصین محرم  ربوی ىل

 یبه امید یک افغانستان آباد، آرام و عاری از چالش های محیط زیست
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 پیام ریاست پوهنتون کابل

 بسم الله الرحمن الرحیم

گی متګام موجګودات بنګدم اسګت. ووریکګه در  یګت م  څ اساس و رونق بند

(. هر چیګز را اب 13  یه ارنبیاَجَ لْنَا ِمَن امَْوِء ىل َّ َ یٍء َحی،  قر نی  مدم است  و

دهګد و  اصګلی حیګاتی موجګودات را  څ تشګکی  مګی ۀ څ خلق ىلردیم، مذا مګاد

  حیګاتی در نتیجګ ۀادګګګګاین مسفانه و مت ها  څ بودم و  ساختون  ن ۀب مل عمد

 با د. مواجه می جدی رات اقلیمی به تهدیدیتغی

ىلګه جهګان امګروب تغییر اقلیم یکی اب بزرگرین چاممل های محیری بودم، 

و هګوای توانګد ىلګه رشایګط  څ  حګرارت هګوا مګی  است. افزایمل درج با  ن روبرو

وا اب ګګګګګدن سګرح  څ ابحګګار و تغییګر در  څ و هګګګګګګم  جهګان را تغییګر دهګګد. بګار 

اقلیم و افزایمل حرارت جهګانی   ود. تغییر  یامد های تغییر اقلیم محسوڅ می

 ګدم و هم نګان ایګن تغییګر باعګث  باعث گسرا خشکسامی ها و تګداوم  نهګا

منفګی مګی  ییراتو گی های غیر یکنواخت  دم و باری مناب   بی تګم نزو  بارند

اقلګیم و محګیط بیسګت، تغییګرات اقلیمګی ایګرات قابګ    گذارد. با توجه به رابر

محګیط بیسګت اً ری مناب  وبی ی محیط بیست خاصتتوجه ملبت و منفی را با

  بی و محیط بیست براعتی دارد. 

بمګین و  ۀهګوا در ىلګر حرارت   درجتغییرات اقلیمی مانند بلند رفنت اوسط 
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 بهګای  ګیرین، ىلګه منګی توانګد  اً سرحی خاصګت ن باری مناب    بهای ییرات و ت

رضوریات اساسی مردم را مرفګوه سګابد، یکګی اب  ګرابلم هګای اساسګی امګروبی 

اقلیمګی بګاری منګاب   څ بحګث  ییرات تغییګراتو با ګد. تګ ىلشورهای جهان مګی

 ودىله ایرات  ن اب قب  باری موجودیګت  څ،  دا  در جهان محسوڅ می  ىلاماً

گی و چگونگی رژیګم م دن سرح ابحار، تغییر در نوه بارندګګګګګىلیفیت  څ، بار  م

برفی و افزایمل در تکرار سیاڅ ها و خشکسامی ها در ساحات م تلګ  ا ګکار 

 گردیدم است.

مهم ترین ایرات تغییرات اقلګیم در افغانسګتان در دهګه هګای اخیګر بګاری 

 گی، منګاب   څ، وعګ یت حفګ  امصګحه، تنګوه حیګات و غیګرم ب ګمل هګام بارند

واهد  د. بر اساس مرام ات ىله صورت گرفته، افغانستان یکی اب ګګګګمن کس خ

حګرارت هګوا، ىلګاهمل   ر بګا افګزایمل درجګىلشورهایی است ىله در دهه های اخی

وګو   رد، منجر روب های گرم گی، ىلاهمل جریان  څ های سرحیم مادار بارند

   بی یکګی اب خواهد  د. مرام ه ایرات در تغییر اقلیم باری مناب سا  افزایمل

موعوعات اساسی به حساڅ مګی  یګد، ىلګه در اىلګا منګاوق توجګه ىلمګر بګه  ن 

 صورت گرفته است.

بمین، تغییر اقلیم، افګزایمل نفګوس، محګدودیت منګاب   څ،  ۀگرم  دن ىلر 

گګګی هګګای منګګاب   څ و عګګدم موجودیګګت م های  بګګی،  مګګود  ذیری سیسګګتم  سګګیب

ای براعتی،  صن تی و اقتصګادی ب مل ه   بی در توس  های من م ریزی برنامه 

 توان دری  اساسی مدیریت مناب   څ به حساڅ  ورد. را می

توانګد چنګدین ىلشګور را اب وریګق جریانګات دریګایی   څ های سرحی مګی

باهم ارتبا  دهد و هر گونه تغییرات باعث بروب مشکات م تلګ  بګین ىلشګورها 
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خشګک  سګیای مرىلګزی  موق یګت   ىله افغانستان در منرا گردد. با وجودی می

دارد، امګګا بګګاب هګګم در ایګګن ىلشګګور ت ګګداد بیګګادی اب دریاهګګای  دایمګګی  و مګګوقتی 

جریان دارد. افغانستان دارای اقلیم خشک و نیمګه خشګک اسګت ىلګه در وګو  

سا  نیاب  بی خود را اب وریق ریزا بګر  در سلسګله ىلګوم هګای مرتفګ  بدسګت 

بګه وجګود سګا    څ برای مام های اخیګرىلمی  ، وردم و ب د اب ذوڅ  دن بر  ها

 اقلګیم و  یامګدهای  ن بګاری براعګت، ریګمی  ید. مرام ات و تحایاات  یرامګون تغی

انکشګا  ىلشګور دارای اهمیګت خګا  بګودم و  بنګدم گګی مګردم و حیات وحمل،

منایګد تګا بګه هګد    وهنتون ىلاب  با در  مربم بودن این چلنج هګا تګاا مګی

م ګه ایګن چلګنج هګا و تګدوین رام ربم علمی در مرا ، اقدام رضوری ومندی بهر

علوم بمین و م ینیت علوم  اخیر تشکر می ىلنم اب مرىلز های مربم بپردابد.درىلار 

ی ادارات بیګګربط ایګګن ت نیکګګی اىلګګادمی علګګوم  .ا.ا. ىلګګه بګګا همکګګار  -وبی ګګی

یک موعوه بسګیار مهګم  ۀدربار ودم و ګګزار منګګګتحایای را برگ  - ىلنفرانس علمی

هان بګه یګک امګر حیګاتی و ګګګمروب نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه جىله ا

رات اقلیم بیان های وسګی  بګرای متګام یتغی اسراتژیک تبدی   دم است.خرر

بګاری همګه انسګانها  ءً بنګا موجودات بندم دا ته و ایرات  ن دایمی خواهد بګود،

 جهد ربم منایند. و ربم است ىله در این راستا جد

 توفیقالو من الله 

 پوهاند دکتور محمد عثامن بابری

 یس پوهنتون کابلئر 
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 پیام پوهنتون پولی تخنیک کابل

سابهاری با تغییر اقلیم  عبارت اب ترابق با ب مل هګای وبی ګی و انسګانی 

ایګارت  ن هګا،  لیمی و یګااق ۀ حر  های ف لی یا  یمل بینی نا ددر  اسخ  به م

ىله منجر به ت دی  خسګارات یګا بهګر م منګدی اب فرصګت هګای سګودمند   به هون

 مګوبا منګودار   ود. این سابهاری در عرصه های م تل  مل  بیر ساخت ها و 

، ماننګګد مسګګای  غیګګر اقلیمګګی ۀ، در بګګار مګګی هګګردد. مفهګګوم جګګام  تګګر سګګابهاری

او  در سګابهاری  فرسایمل خا  و نشت های سګرحی نیګز ىلګار بګرد دارد. قګدم

اقلیم در  صحیح  یګار احتومګی تغییګر اقلګیم ت یګین ىلمیګت و ىلیفیګت  ن هګا 

 است. 

هی سامل و  ایدار در هرو رفتار منرای ما بګا قګوانین وبی ګت اسګت. م بند

تصا  نګدارد. وبی ګت خوبی ت یک موهبت امهی است ىله فاط به انسان ها ا

هی بر روی م حق حیات و بندګام هونه های بی  وری اب خلات است ىله بیست

ا تا چګه خاىلی را دارند. تداوم حیات بر روی بمین به این ىله ما انسان ه ۀاین ىلر 

 ن را بګه فربنګدان خګود مګی مسګؤمیت  ګذیر هسګتیم و  ۀىلننګد   یک مۀ انداب 

 ، بستګی دارد. موربیم

بمګین افګزایمل چشګم هیګری  ۀدر سا  های اخیر تغییر اقلیم در سرح ىلګر 

ه  یامګدهایی ملګ  ذوڅ ګګګګتغییراتی هم چون هګرم  ګدن بمګین ىلدا ته است. 
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 مدن سرح  بهګای  باد و بګی ن مګی در  دیګدم هګای  خ ها قربی، بارګګګ دن ی

  څ و هوا را به دنبا  دا ته است. 

اب دوچرخګه  به عایدم محااان اقداماتی اب جمله هسرا وسی  اسګتفادم

غګګا  سګګن ، ب ای ملګګ  ها م ګګ  ىلګګم تګګر انګګرژی هګګ بایسګګک  ( در سګګرح  ګګهر 

 استیک و غیرم ... و رژیم های هیاهی می تواند با این تغییرات ماابله ىلګردم و 

 سعت  ن ها را ىلم سابد. 

 – وهنتون  ومی ت نیک ىلاب  برهزاری و رام اندابی چنین سمینار علمګی 

لوم وبی ګی ګګګم اونیګت ب ګمل عریاسګت مرىلګز علګوم بمګین، تحایاګی را توسګط 

ام نهایت ارب مند و ستودنی می داند ىله در راستای  هاهی ګګهادمی علوم ګګګاىل

رای جلوهیری استفادم اب مګواد م ګفی بګ ۀ سابهاری با تغییر اقلیم و نحو  دهی

 . تس ین و تنویر اقدام نیک است

مفیګد و ارب ګمند ىلګه در   جا دارد اب اىلادمی علوم بابت برهزاری این برنام

دهګد، ارهګار سګپاس و  حسګن انجګام مګیواق  مسؤمیت خریر ملی را به وجګه ا

 .  تشکری مناییم

واریم ىله تدویر هم چون برنامګه هګای مفیګد تګداوم یابګد و در بمینګه دګګګامی

صان مربووګګه تحایاګګات و  ګګژوهمل هګګای علمګګی ګګګګګاان و مت صګګګګګتوسګګط محا

هی سګامل و بهګر وفګق م صورت هیرد تا بتوانیم تغییرات و تحورت اقلیم را با بند

 دهیم. 

 احرتام با

 پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال

 پولی تخنیک کابل نیس پوهنتو ئر 
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 پیام ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست

تغییر اقلیم یکی اب چاممل های عمدۀ محیط بیستی  ناخته  ګدم اسګت 

ىله امروبم جهان و منراه با  ن دچار گردیدم است، تغییر اقلیم وور مسګتایم یګا 

غیر مستایم نا ی اب ف امیت های برشګ بګودم ىلګه باعګث تغییګر ترىلیګب جهګانی 

ورم هګای  دم و جدا اب تغییرات وبی ی  څ و هوا مګی با ګد ىلګه در د امتوسفیر

های صګن تی و  یګد. عامګ  اصګلی تغییګر اقلګیم ىلشګور بمانی م تل   دیګد مګی 

ی را در جګو بمګین منترشګ یګوس ه یافته هستند ىله بیشګرین گابهګای گل انګه ت

ساختند و تغییرات اقلیمی را به وجود  وردم اند، تغییګر اقلګیم تګوییرات منفګی را 

محصورت براعتګی، منګاب   څ باری محیط بیست، مناب  وبی ی، میزان تومید 

 سامی و رانمل بمین دارد.حوادث وبی ی اب قبی  سیاڅ، خشک و تشدید

 3.38ی افغانسګتان در جهګان یګاب  نجائیکه سهم انتشګار گابهګای گل انګه 

های توس ه یافته و در حا  توسګ ه یګک رقګم فیصد است ىله در ماایسه با ىلشور 

ر اقلیم جهانی نامل ندا ګته ومګی ناچیز می با د، به نحوی افغانستان در تغیی

 ..اګهګ 3131 سګیب  ګذیر اسګت. اب سګا   اب ایرات منفګی تغییګر اقلګیم  ګدیداً 

( درجګ  3.8بدینسو اوسط درج  حرارت در افغانستان به میزان قابګ  ماح ګه  

ا  هګای اخیګر ګګګګسانتی گرید افزایمل یافته اسګت و مګود  هګای اقلیمګی در س

را نشګان مګی دهګد. دمیګ  اصګلی   اح ګګګګبګ  مزایمل قاګګګګګبرای افغانستان اف
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 سیب  ذیری افغانستان، وابستگی این ىلشور به براعت است ىله بګا گګرم  ګدن 

را بګه ب ګمل سامی بیشرین صدمه گی، ىلمبود  څ و خشکم هوا، ىلم  دن بارند

ارا دو سام  افغانستان بګه ز ها وارد می سابد. وبق گبراعت، جنگات و علف ر 

قلیم مل  متحد، تومید گنګدم اب بمګین هګای  بګی و ملمګی در ىلنوانسیون تغییر ا

نشګان هګګ.ا.  3111فیصدی را نسبت بګه سګا   1.3ىلاهمل  هګ.ا. 3111سا  

می دهد، ىله دمی  ىلاهمل تومیګد گنګدم در واقګ  ىلشګت ىلمګر ایګن محصګو  و 

 خشکسامی نا ی اب تغییر اقلیم  مردم می  ود.

چګګارچوڅ هګګګ.ا.  3183هګګوری اسګګامی افغانسګګتان در سګګا  دومګګت جم

ىلنوانسیون تغییر اقلیم مل  متحد و  روتوىلو   ن را ىلګه هونګا  روتوىلګو  ىلیوتګو 

 3111و موافاګګت نامګګ   ګګاریس را در سګګا  هګګګ.ا.  3181مګګی با ګګد را در سګګا  

بګرای اجګرای ىلامګ   به تصویب رسانید و عزم و ارادۀ جدی خود را رسوً هګ.ا. 

م  ژ نسیون ها و م اهدات بین ا للی در بمین  حف  محګیط بیسګت و بګه ویګىلنوا

ىلنوانسیون های ریو ابراب منودم است و مت هد به اجرای محتوای  ن می با ګد. 

اجرای ورح اربیابی ررفیت های ملی به من ور مدیریت جهانی محیط بیسګت 

یط در افغانسګګتان بګګا اسګګتفادم اب ىلمګګک مګګامی صګګندوض تسګګهیات جهګګانی محګګ

در سګا   (UNEP)به همکاری دفر محګیط بیسګت ملګ  متحګد  (GEF)بیست 

تهیه گردیدم است و مسؤمیت اجرای  ن بګه عهګدم ادارۀ ملګی حفارګت م.  3331

محیط بیست و سایر ادارات دومتی می با د، ادارۀ ملی حفارت محیط بیست 

ملګی  اراز ارا ملی افغانستان و هم نین اومین گګز تا امحا  اومین و دومین گ

دوسام  افغانسګتان را بګه سګکرتریت ىلنوانسګیون تغییګر اقلګیم ملګ  متحګد ارائګه 

ر ارا هګای ملګی افغانسګتان چگګونگی وعګ یت ىلشګور در برابګز منودم است. گګ
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ی در افغانسګتان، اقګدامات یګتغییر اقلګیم، فهرسګت موجګودی گابهګای گل انګه 

ی و ژ ، تکنګامومنګدی هګای مګامیو سابگاری بګا تغییګر اقلګیم، نیاب  ىلاهمل انتشار

ارا ملګی ز ررفیت سابی در افغانستان را بیان می ىلند و قرار اسګت سګومین گګ

دو سګګام  افغانسګګتان بګګه ىلمګګک مګګامی تسګګهیات جهګګانی محګګیط بیسګګت و بګګه 

 همکاری دفر محیط بیست مل  متحد تهیه گردد.

بیست اب میکانیزم های مامی جهانی تغییر اقلګیم ىلګه محیط ادارۀ ملی حفارت 

، صګګندوض سګګبز اقلګګیم (GEF)صګګندوض تسګګهیات جهګګانی محګګیط بیسګګت  عبګګارت اب

(GCF)  و صندوض مګامی ىلشګورهای ىلمګر توسګ ه یافتګه(LDCF)  بګه من ګور ىلګاهمل

اسګتفادم منایګد،  ی و سابگاری با تغییر اقلیم تا حدی توانسته استیگابهای گل انه 

م هګای سګبز اقلګیم را بګه ژ ی سابگاری با تغییرات اقلګیم،  ګروم هاژ یک ت داد  رو

اسګت و ب ضګی همکاری ادارات دومتی و سابمان های بین ا للی تربیق ىلردم 

م های  ان  دم نیز هستند ىلګه ژ م ها نیز در حا  تربیق قرار دارند و  روژ اب  رو

در سا  های  یندم در م رض اجرا قرار خواهند گرفت، چاممل هګای ىلګه س رام 

م هګا نګاچیز بګودم نیګاب ژ اقلیمګی قګرار دارد ایګن  ګروغییرات افغانستان اب ناحی  ت

است دومت افغانستان بګرای مبګاربم بګا چګاممل هګای برخاسګته اب تغییګر اقلګیم، 

برنام  رو ن دا ته با د و موجودیت ارقام م تګرب و دانګمل ربم در مګورد ایګرات 

 ناگوار تغییر اقلیم برای برنامه ریزی ها یک امر رضوری است.

در ایګګن رابرګګه، مشګګکات اساسګګی چګګون؛ عګګدم دسرسګګی بګګه اواعګګات و 

م لومات ربم، ىلیفیت  ائین  مار و ارقام مرتبط به تغییر اقلیم، عګدم هوهنگګی 

در ا ګګرا  گګګذاری م لومګګات و ارقګګام، ررفیګګت  ګګائین بګګرای برنامګګه ریګګزی و 

ی و هوهنگی ف امیت ها، ررفیت  ائین نهادی و ارادۀ ع ی  نهاد هګای دومتګ
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 سکتور خصوصی وجود دارد.

هګای عملګی ک در امر  ناسائی و تحلیګ  راهکار های اىلادمیجا دارد نهاد

ررفیت های ملی و ىلاهمل ایرات تغییر اقلیم، دومت افغانسګتان بګه   رای توس ب

 خصو  ادارۀ ملی حفارت محیط بیست را یاری رسانند.

فګوری بګه اقګدامات با توجه به وع یت ىلنونی نا ی اب تغییر اقلیم ىله نیاب 

رصیح و بی ساباه وجود دارد، باید تاا ها بیشر  ود و مباربم با تغییګر اقلګیم 

 نیابمند ىلار مشر  و سهم گیری هم  مردم است.

مبګاربم بګا ایګن چګګاممل بګزرو اب سګوی یګک نهګګاد، ىلګار د ګوار و حتګګی 

 ناممکن است و می ولبد ىله در این راستا تاا جم ی صورت گیرد.

 توفیقال و من الله

 یس عمومیئدیپلوم انجنیر شاه زمان میوندی ر 

 ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست
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 تحصیالت عالی وزارت پیام 

 مقدمه

 Climate)و تغییګرات اقلیمګی  (Global warming)گرم  دن ىلرۀ بمین 

change)  مباحث دا  علمی و اجتوعګی امګروب را تشګکی  مګی دهګد. تغییګرات

اقلیمی و گرم  دن ىلرۀ بمین نتیج  ف امیګت هګای وسګی  برشګی و بام صګو  

 استفادم اب مواد سوخت فسیلی وی یک قرن گذ ته است. 

نتایج تحایاات اخیر مبنی بر ایګن اسګت ىلګه هونګا ف امیګت هګای برشګی 

هګان اسګت. ف امیګت هګای برشګی اب اناګاڅ سبب اصګلی تغییګرات اقلګیم در ج

صن تی ىله  غاب تدریجی  روس  تغییر اقلیم و گرم  دن ىلرۀ بمین  ندا ته مګی 

 ود رشوه  دم و ادامه دارد. در انااڅ صن تی قرن هفدهم و هجدهم انتاا  

رفت ىله در این عرصه اب منګاب  تومید صن ت اب دست انسان به ما ین صورت گ

دید مانند؛  رومیم، بغا  سنگ و گاب وبی ی استفادۀ بیمل ی غیر قاب  تجژ انر 

ی در یهای گل انه فت ىله منجر به تومید و تراىلم گاب اب حد و  بی رویه صورت گر 

ی در نتیجګه چګرخمل انجګن یګۀ بمین  دم است. گابهګای گل انګه امتوسفیر ىلر 

صن ت توسط مواد سوخت فسیلی تومید و در امتوسفیر بمګین مګراىلم گردیګدم 

این  روسه سبب گرم  دن ىلرۀ بمین، تغییرات اقلیمی، ت ریب وباګ  اوبون ىله 
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گی هوا گردیدم است. تغییرات اقلیمګی سګبب صګ ود سګرح  څ ابحګار، م و  مود

جی، ذوڅ  ګګدن ی  امهګګا و ىلګګاهمل  و ګګمل بګګر ، تغییګګر در سګګایک  هایګګدرومو 

ادث بحرانګی هګوا و سامی، و بارخرم سبب حو بارا های  دید، سیابها، خشک

ی سګهمی نګاچیزی دارد، یګافغانستان در تومید گابات گل انه  اقلیم  دم است.

متګویر گردیګدم اسګت. تغییګرات اقلیمګی  توییرات سوء تغییر اقلیمی عمیااً  اما اب

هګا و در اعم اب  څ، براعګت، جګنگات، علف ر برور مستایم باری مناب  وبی ی 

اقتصاد افغانستان وابسګته ىل  باری مناب  وبی ی افغانستان توییر ىلردم است. 

به براعت، مامداری و دیگګر منګاب  وبی ګی اسګت، اب ایګن رو تغییګر اقلګیم تګوییر 

مستایم را باری اقتصاد ىلشور دا ته است. اب ور  دیگګر افغانسګتان ررفیګت 

وبی ی خوبی برای ىلاهمل و سابگاری بګا تغییګرات اقلیمګی را دارد. افغانسګتان 

رد ىله یک بدی  خوڅ برای مواد سوخت فسګیلی ررفیت ىلافی تومید برض  بی دا

بشور می رود و اب ور  دیگر مدیریت تن یم منګاب   څ هګای سګرحی فرصګت 

های خوبی برای  بیاری بمین های وسی ، انکشګا  براعګت و  و ګمل نبګاتی را 

ت اقلیمی ممګد متګام مګی  ګود. می تواند فراهم سابد ىله در سابگاری با تغییرا

ىلفایی ىلشور بسګیار مهګم و اربنګدم انکشا  اقتصادی و خود ین روند به ، ااساساً 

 است.

هګم نتیجګ  تغییګرات اقلیمګی و بنابر م لومات فوض، انسان ها هم سګبب و 

های  ن است. بنابر این ىلاهمل و سابگاری با تغییرات اقلیمی برای باګای  یامد

مهم است. عګدم اسګتفادم اب مګواد سګوخت فسګیلی و   نس  انسان ها یک قضی

سګایر م لوقګات بسګیار  حفارت محیط بیست برای بیست و مصامح انسان ها و

انسان بګه حیګث خلیفګه در روی بمګین در ادای امانګت و  مهم و اربندم است. اما



 

23 

ی بایګد هرگګز بګه قیمګت ژ میت خود باب ماندم است. انکشا  تکنګاموئو انجام مس

حیات انسان حاص  نگردد. ما باید بګه هګد  حصګو  فوایګد  صحت، س ادت و

قربګانی مصګګامح هی گګام  ادی و مګادی مصګامح نسګګ  هګای  ینګدم ر مهګم اقتصګا

ه و ینات بر مصلحت هګای عامګبارۀ ىلانوئیم. امور اسام در انسان های موجود ن

اب وریق تومین و تحاګق مصګامح م لوقګات    (خدمت به متام م لوقات خداوند

  ( است. خداوند  

تحاق مصامح متام م لوقګات خداونګد اب اصګو  رشی ګت اسګام محسګوڅ 

می  ود. در فرجام؛ حفارت و صیانت اب محګیط بیسګت ىلګه هګوا و اقلګیم جګزء 

 اساسی  ن است یک امر امهی و مسؤمیت جهانی است.

 ، اقلیم گوارا و منههبه امید یک محیط سامل

 دوکتور عباس بصیر وزیر تحصیالت عالی
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 ملی تنظیم امور آب ۀپیام معاون تخنیکی ادار 
 

هګای  بګه ویګژک گرمګایمل جهګانی ىلګه نا ګی اب ف امیت ،تغییرات اقلیم

انسانی است؛ اب جمله  م ضات عمدم محیط بیستی است ىله در دو دهه 

سیاسګتمداران جهګان را بګه خګود جلګب  اخیر توجه بسیاری دانشمندان و

اقلیم یکی اب دم عام  اصګلی اسګت  ریدانشمندان تغیىلردم است؛ به ن ر 

ىله می تواند حیات انسان را در م رض خرر قرار دهد. در سا  های اخیر 

افغانسګتان بلکګه در متګام  رات اقلیمی و گرمایمل جهګانی نګه تنهګا دریتغی

 ۀی ایجاد ىلردم اسګت. گګرم  ګدن ىلګر یمنت رم  مناوق جهان تغییرات غیر

اسګت  اقلیم موعوه جدید و  رم   دنیای امګروببمین به دمی  تغییرات 

برای وجود حیات روی بمین است. یکګی اب   بیرا تهدید ىلنندم ترین مسئل

  گګګی و افګګزایمل درجګګم نوسګګانات بارنګګد در  یامګګدهای تغییګګر اقلګګیم تغییګګر

با د. اب  نجا ىله توییرات تغییر اقلیم باری مناب   څ  ی یدم و  حرارت می

با تغییرات اقلیم امروب یک چاممل اساسی در جهان مبهم است، سابگاری 

 است. 

نوسان  ارامرهای اقلیمی به وور قاب  توجهی باری مناب   څ توییر 

گی مردم عادی، به ویژک در ىلشګورهای م نتیجه باری بند می گذارد ىله در



 

25 

 می گذارد.  ات فروانبا د توییر  نیمه خشک می ىله دارای اقلیم خشک و

رات اقلګګیم سګګایک  یګګدهګګد ىلګګه تغی هم نګګان نتګګایج مرام ګګات نشګګان مګګی

 دسرسګی و تااعګای  څ تګوییر مګی میګزان یکی را تغییر دادم و برجدرومو یها

منګاب   څ ىلګه یکګی اب چګاممل هګای رات اقلیم بګاری یییرات تغیو ت .گذارد

تنهګا بمګین عمدم جوام  برشی است ووریکه اب مجموه مناب   څ در روی 

دهګد. مرام ګات  فیصد  نرا  بهای  یرین و قاب  استفادم تشکی  می 3.1

 نګان رات اقلګیم و همیګییرات منفګی تغیو دهګد ىلګه بګه دمیګ  تګ نشان مګی

یلیګارد نفګوس دنیګا محدود بودن این منبګ  حیګاتی امګروبم بګیمل اب یګک م

 1 نګان سګارن حګدود مصګئون ندارنګد و همدسرسی به سیستم  برسانی 

میلیون انسان در ساس دنیګا بګه دمیګ  عګدم دسرسګی ىلګافی بګه  33امی 

بهدا ت به بیوری هګای گونګاگون نا ګی اب امګراض مګرتبط بګه  څ مبګتا 

غګګذا بګګا   تهیګګ دهنګګد. را اب دسګګت مګګی گردیګګدم و یګګا هګګم جګګان هګګای  ګګان

ن ردا ت ر د روب افزون نفوس دنیا یکګی اب چګاممل هګای دیگګر تلاګی در 

ن ئو ییرات مصګو و براعت در ساس دنیګا اب ایګن تګ گردد ووریکه ىلشت می

 ۀفیصد بمین های براعتی  را در ىلر  33اساس تحایاات حدود  مناندم و بر

ر اقلګګیم در یګګییر تغیو تګګ یر سګګاخته اسګګت.و در تومیګګد غلګګه جګګات متګګبمګګین 

در  دیګدم مل تشدید و افګزاییکی در وبی ت باعث ج ارامرهای میتیورومو 

  دم است.  یصحراگرای های وبی ی چون سیاڅ، خشکسامی و

 سګګیاڅ ىلګګه یکګګی اب جملګګه  دیګګدم هګګای فاج ګګه بګګار ۀووریکګګه  دیګګد

انسان را در ساس دنیا تهدید منودم و  هزار 33وبی ی است سارنه حیات 

 جګا مګی  ګان بګیدر ایګر سګیابها اب خانګه هګای نفګر میلیګون  11 بیمل اب
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نیمه خشک قرار گرفته اب رهگذر  اقلیم خشک و ایر اما ىله د گردند. ىلشور

رات اقلیمی بګاری منګاب   څ، سګیاڅ و خشکسګامی بګه دور یییرات  تغیو ت

  ه  مار نشان دادم اسګت ىلګه سګارنه دم هګا نفګر در ایګرنمناندم است.چنا

هګای  ها نفر در ایر سګیاڅهزار ب دست دادم و را ا های  ان سیابها جان

 این اب  نجګائی گردند. عاوم بر  ان می مدهمل مجبور به تر  خانه های

رات یګفیصد مردم ما به ىلشت و براعت متکی هستند بر ایر این تغی 83ىله 

میلیون هکتار بګه  1.1اقلیمی و عدم دسرسی به  څ، بمین های براعتی اب 

یافته است ىله این باعث بلند رفنت گرا  خګط فاګر و  میلیون هکتار ىلاهمل 3.8

  یدم است.دمهاجرت های داخلی در ىلشور گر 

رات اقلیم و سابگاری ربم است تګا یییرات تغیو جهت ىلاهمل خررات ت ءً بنا

ت ذیګربط و نهادهګای ارات در هوهنگګی بګا ادار یګدر راستای مباربم با ایګن تغی

ییرات ایګن و منودم تا توانسګته با ګیم تګاىلادمیک، دانشمندان و محااین تاا 

  وبی ی را با انسجام برنامه های تربیای و هوهنگی ىلاهمل داد. ۀ دید

در اخیر اب م اونیګت ب ګمل علګوم وبی ګی و ت نیکګی اىلګادمی علګوم 

ابګراب سګپاس و ایګن سګمینار علمګی مهګم و اربنګدم  افغانستان در برگګزاری

موفایت های هر چه بیشر  برای محااین و دانشمندان قدردانی منودم و

 را در عرصه تحایق  ان در این بمینه خواهانم.

 با احرتام

 احمد ویس بصیری

 ملی تنظیم امور آب ۀمعاون تخنیکی ادار 
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