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انکشاف و رشد سکتور  یساله در راستا ۱۰پنج ساله و  یهایاستراتژ هیرشد سکتور زراعت، به منظور ته یمل کنفرانس

 قر وزارت زراعت آغاز به کار کرد.در کشور، در م یو مالدار یاریزراعت، آب

 یهامربوط به سکتور زراعت، متخصصان، استادان دانشکده یتن از مسووالن نهادهاکنفرانس سه روزه که صدها  نیا در

 یو صادرات یدیتول ،یمالدار ،یزراعت یهاهیدهنده، اتحادقرضه یهابانک گانندهینما ات،یاداره زراعت وال یزراعت، روسا

 ۱۰پنج ساله و  یهایموجود، استراتژ یهاآوردها و چالشدست یو بررس جانبههمه یهاحضور دارند، قرار است پس از بحث

 شود. هیانکشاف سکتور زراعت ته یگبه منظور چگونه ساله

 یهانهیسه روز، تمام معلومات در زم نیکنفرانس گفت که در ا نیدر آغاز ا ،یو مالدار یاریزراعت، آب ریوز یدران راحمدینص

پنج ساله و  یهایجانبه، استراتژهمه یهاشده و پس از بحث هیارا ها و منابع موجودرشد و انکشاف زراعت، چالش یگچگونه

گان کشور توقع دارم که و خبره زانیاز شما عز»کنفرانس گفت:  نیگان اکنندهبه شرکت یندرا یخواهد شد. آقا هیساله ته ۱۰

و  یامنطقه لیرتبط به پتانسم دیجد کردیکشور با رو ینیع طیبا در نظر داشت شرا تانیو عمل یعالمانه، تخصص اتینظر

پالن رفاه کشور شود و از  یقیو تطب یعمل یاستراتژ کی بیکه منتج به ترت ییارهایمع یتا با بررس دیبساز کیشر یافرامنطقه

 «.انجامدیب یرشد سکتور زراعت و باالخره به رشد اقتصاد مل قیطر

به محصوالت  ییافزادر مرحله اول و ارزش یزراعت یارداتاقالم و ضیو تعو یمنابع فعل یکه بررس دیگویزراعت م ریوز

 یجلب توجه سکتور خصوص یگچگونه یبررس ،یکشور صادرات کیکردن افغانستان به  لیمختص به افغانستان و تبد یزراعت

و منابع  هاتیموثر از ظرف یاستفاده ،یمحصوالت زراعت یارزش رهینجز تیتقو یزراعت برا یدر عرصه یگذارهیسرما یبرا

کرد  دیتاک نیچنپنج ساله و ده ساله است. او هم یهایاستراتژ بیترت یبرا ییارهایاز جمله مع دیجد یهاتیظرف جادیموجود و ا

 یو مدرن، تالش برا یعصر اعتبه زر یگذار از زراعت سنت ،یمیاقل راتییسکتور زراعت در برابر تغ یریپذبیکاهش آس

 است. دیپالن جد هیته یبرا ارهایمع گریموجود از د یهاموثر از فرصت یها و استفادهحلراه افتنیها و رفع چالش

خشک  یهاوهیو م وراهیآلو ره،یمختص به افغانستان شامل جلغوزه، زعفران، هنگ، ز یاز محصوالت زراعت یدران راحمدینص

 یالمللنیخوب ب تیاکنون مارک نیمحصوالت هم نیکرد و گفت که ا ادیبالفعل و بالقوه  یهابه عنوان فرصت کیو تازه ارگان

فرصت  نیدالر وجود دارد و ا اردیلیبه ارزش دو م یگذارهیسرما ینهیزم زراعت،که در عرصه  دیگویم یدران یدارند. آقا

 داریرشد پا یبدون سهم فعال سکتور خصوص»گفت:  یدران راحمدیاست. نص یجلب توجه سکتور خصوص یبرا یخوب ینهیزم

اند، در کنفرانس باهم گرد آمده نیکه در ا شیتمام شرکا یدانشمندانه و عمل اتیبا نظر دوارمی. امستیسکتور ]زراعت[ ممکن ن

 یرشد سکتور زراعت که منتج به عمل یاستراتژ کی بیرا قادر به ترت یو مالدار یاریکنفرانس وزارت زراعت، آب نیا انیپا

 بهو  ییغذا تیو امن تیمصون ،ییفقرزدا دار،یپا ییزااشتغال ،ییخودکفا یده ساله کشور برا رفاه پنج ساله و یهایشدن استراتژ

 «ما را قادر سازد. یمحور سکتور خصوص

درصد شهروندان افغانستان مصروف کار  ۶۰به  کیکه نزد دیگویسرپرست وزارت صنعت و تجارت، م یاجمل احمد چنانهم

گفت که  نیچن. او همدهدیم لیدرصد از ساحات مربوط به کشور را تشک ۳۰به  کیدزراعت هستند و زراعت نز یدر عرصه

صادرات و واردات  زانیافزود با وجود آن، م ی. ودهندیم لیتشک راافغانستان  یاقالم صادرات نیترشیب یمحصوالت زراعت

صادرات دارد. او  گریدالر د اردیلیم کیبه  کیدالر واردات و نزد اردیلیکشور نامتوازن است و افغانستان ساالنه حدود هفت م

 کرد. ادیمشکل  نیتربه عنوان بزرگ یتجارت النسیاز ب

کنفرانس سه  نیا انیگفت که در پا ز،یها در وزارت زراعت نبرنامه یآهنگپالن و هم یعموم سییر یفیشر بیگونه شک نیهم

 لیگان نقشه راه رشد زراعت را تشککنندهتمام شرکت دگاهید»گفت:  یروزه، نقشه راه رشد زراعت مشخص خواهد شد. و

 «.میکنینقشه راه از آن استفاده م بیو در ترت میکنیمو، ثبت مرا موبه هادگاهیمعنا که ما تمام د نیخواهد داد. به ا

 یستان در راستاکنفرانس گفت که افغان نیدر امور زراعت و انکشاف، در آغاز ا جمهورسییمشاور ارشد ر یهلمند دیعبدالحم

و  ماندیم یبدون کشت باق یزراعت نیهکتار زم ونیلیاو، هنوز هم چهار م یخوب دارد. به گفته تیرشد و انکشاف زراعت ظرف

 رود.یم رونیکشور به ب نیا یهادرصد آب ۷۰

گذار از  کابل دربارهزراعت دانشگاه  یاستاد زراعت از دانشکده یساالر یکنفرانس سه روزه، عبدالول نیدر بخش نخست ا

 یزراعت و مالدار تینیهللا ننگ سرپرست معشدن زراعت در کشور، محبوب یو هدف صنعت یبه زراعت عصر یزراعت سنت

از  ایجو لیفرزام و محمداسماع یعلغالم زیو ن یمحصوالت زراعت شیفزاو نقش آن در ا دیعوامل تول تیوزارت زراعت از اهم

اسناد دو و چندجانبه با کشورها به منظور گسترش  یامضا یوزارت در راستا نیکارکردها ا وزارت امور خارجه، درباره

 کردند. هیمعلومات الزم ارا یتیو ترانز یروابط تجارت


