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پیشگفتار
زراعت نقش اساسی در انکشاف اقتصادی افغانستان بازی می کند .زراعت تجارتی مواد خام و منابع طبیعی را باا دینامیاک تقاضاا
برای غذا یکجا می سازد و این چنین می تواند تاثیر مثبت باالی معیشت ،کار و تجارت داشته باشد .بهبود سطح تولید و رقابت در
سکتور زراعت تجارتی در رسیدن به این مفاد حیاتی است .با نرخ  %55مردم زیر خط فقر و  %24بیکاری ،1ناکامی مداوم انکشااف
سکتور زراعت به یک ماشین رشد و شگوفایی یک حق انتخاب نیست .میثاق زراعت تجارتی افغانستان ( )ABCتعهد دولت
افغانستان در قبال پیشرفت و ارائه خدمات به مردم افغانستان می باشد .به عنوان بخشای از برناماۀ جاامع ملای انکشااف
زراعت که هماهنگی سرمایه گذاری ها در ساحاتی به شمول آبیاری ،سکتور غالت ،کاهش خطرات و فجایع ،انکشاف سکتور فرعی
زراعت تجارتی را بر عهده دارد یک اولویت مهم می باشد .میثاق زراعت تجارتی افغانستان کیفیت و موثریت سرمایه گاذاری هاای
عامه و خصوصی در زراعت تجارتی را هماهنگ کرده بهبود خواهد بخشید.
افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی ،بازارهای منطقوی و جهانی ،دولت عالقمند به اصالح ،و پیشرفتها در تولید و ارتباطات و پیوند
با بازار یعنی زمینه برای رشد سکتور زراعت تجارتی آماده است .چالشهای مهمی برای دستیابی به این فرصات هاا وجاود دارد ،از
محیط توانبخش و موانع امنیتی گرفته تا عدم اعتماد به دولت ،انکشاف محدود سکتور خصوصی ،رقابت ناسالم در منطقه .هرچند،
با ورود دورنمای شفاف میثاق زراعت تجارتی ،پالیسی های موردنظر ،و هماهنگی موثرتر سرمایه گذاری ها ،پیشرفت ممکن بوده و
درآمدهای مهمی عاید خواهد شد.
میثاق زراعت تجارتی اولین قدم برای یک دورنمای عملی به منظور انکشاف زراعات تجاارتی مای باشاد .ایان امار دولات ،ساکتور
خصوصی و ج امعه جهانی را برای تهیۀ پالن استراتژیک برای انکشاف زراعت تجارتی در افغانستان دخیل ساخته است ،و این بارای
نخستین بار است که وزارت ها برای کار مشترک به منظور رسیدگی به موانع کلیدی در این سکتور گرد هم آمده و یاک دورنماای
مشترک را ترسیم می کنند .میثاق زراعت تجارت ی یک رویکرد بین الوزارتی برای انکشاف زراعت تجارتی است کاه باه گوناۀ ماوثر
برای توجه به موانع عملیاتی هماهنگی می شود .زراعت تجارتی این ایده را در برمی گیرد که سرمایه گذاری ها در زراعت فراتار از
تولید در زمین زراعتی رفته و نقش کلیدی بسیج سازی سرمایۀ خصوصی برای بهبود زنجیره های ارزش زراعتی را درک می کناد.
پیامدهای اقتصادی خوب در نهایت از طریق تجارت های زراعتی پویا و مقاوم به وجود می آید .اینها تقاضااهای باازار را شناساایی
کرده و آنها را برآورده می کنند در حالی که دولت یک نقش کلیدی در ایجاد پالیسی هاای حماایوی و ارائاۀ زیربناهاای اساسای،
خدمات و چهارچوب های قانونی بازی می کند.
میثاق زراعت تجارتی اولویت های استراتژیک برای انکشااف زراعات تجاارتی را در سااحات پالیسای هاای و مقاررات تاوانبخش،
انکشاف زراعت صنعتی ،دسترسی به قرضه ،و افزایش تولید مورد توجه قرار می دهد .پالن عملیاتی به گونه یی انکشاف یافته کاه
واقع گرایانه و عملی باشد .این پالن ساختار انکشاف زراعت تجارتی ،اصولی که باید تطبیق شوند ،و اینکه چگونه موفقیات در ایان
سکتور نظارت و ارزیابی گردد را مشخص می سازد .این پالن یک مجمع عمومی برای هماهنگی بین سرمایه گذاری ها و ابتکارات
در سکتور پیشکش می کند ،در میثاق زراعت تجارتی" ،تجارت قسمی که معموال هسات" جاایی نادارد .باا همکااری یکادیگر –
تشبثات ،دولت و دهااقین – ما متعهد به دورنمای سکتور پایدار و رقابتی زراعت تجارتی با رساندن منفعتت بته متردم
افغانستان هستیم.
همایون رسا ت وزیر تجارت و صنایع
1

و نصیراحمد درانی ت وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری

ادارۀ مرکزی احصائیه ( ،)2018سروی وضعیت زندگی در افغانستان .2017-2016 ،اهم گزارش ،کابل
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مقدمه

 70فیصد از نفوس  34.65میلیون افغانستان در روستاها زندگی می کنند که زندگی شان تقریباا باه نحاوی باا تولیادات
.1
زراعتی وابستگی دارد .زراعت سکتور اصلی تولیدی در کشور است و برای یک ساوم خاانواده هاا منباع اصالی درآماد مای باشاد.
تولیدات زراعتی  25فیصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد ،فیصدیای که با وجود اهمیت این سکتور برای اقتصااد رشاد
آهسته داشته است .باغداری با  1.4میلیارد دالر امریکایی ،که نشان دهندۀ  34فیصد از سهم زراعات در تولیاد ناخاالص ملای (یاا
 7.6فیصد از مجموع تولید ناخالص ملی) سهم چشمگیری دارد .همچنین باغداری تقریبا  50فیصد از عواید صادرات افغانساتان را
تشکیل می دهد .2زراعت فرصتهای شغلی تمام وقت و نیمه وقت برای  40فیصد از نفوس کشور ارائه می کند .هرچناد ،باا وجاود
نرخ بیکاری  23فیصد ،باید فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد گردد .3بیکاری و سطوح باالی فقر در روستاها باعا شاده یاک ساوم
نفوس در عدم مصونیت غذایی به سر ببرند ،با نرخ های سوءتغذیه مزمنِ تقریبا  40فیصد .بناء ،تقویت سکتور زراعت برای حصاول
عواید مناسب برای دهاقین دارای زمین و سرمایه کوچک و مدرن شدن سکتور ضروری است البته در صاورتی کاه معیشاتها بایاد
بهبود یابند و مردم بخواهند از نگاه غذایی امنیت بیشتر داشته باشند و فرصت های شغلی بیشتر ایجاد گردد.
فرصت های سهمگیری زراعت تجارتی در رشد اقتصادی بسیار مهم اند .درک پتانسیل سکتور زراعات تجاارتی بارای رشاد
.2
اقتصاد نیازمند افزایش تجارتی سازی تولیادات زراعتای در فاارم و تولیادات زراعات تجاارتی و افازایش ساطح تولیاد مای باشاد.
سکتورهای باغداری و مالداری به خصوص پتانسیل خاصی دارند و احتماال فرصتهای شغلی مولد و پایدار بیشتر ایجااد مای کنناد.
پتانسیل خوبی برای انکشاف زراعت تجارتی وجود دارد تا ظرفیت افغانستان را برای برآورده کردن تقاضای داخلی به ویژه در بخش
میوه های تازه و سبزیجات ،لبنیات و گوشت مرغ افزایش دهد .تحقیقات نشان می دهند کاه بخاش بزرگای از تقاضااهای داخلای
برآورده نمی شوند که فعال برای برآورده کردن آنها از واردات از منطقه استفاده صورت می گیرد ،4به ویژه از ایاران و پاکساتان .باا
وجود سرمایه گذاری های استراتژیک و اصالحات قانونی در زنجیره های عرضه و رقابت تولیدات داخلی ،می تاوان جاایگزین هاای
مناسب برای این واردات یافت ،در حالی که ایجاد شغل و درآمد برای تولیدکنندگان افازایش یاباد ،از دهااقین کوچاک کاه هناوز
ظرفیت صادرات را ندارند حمایت صورت بگیرد .میوه های خشک ،پروسس شاده و میاوه هاای تاازه و سابزیجات در کناار غاالت
باارزش همچون زعفران پتانسیل رقابت باالیی دارند ،در حالی که تولیدات مالداری به شامول شایر و تخام پتانسایل بااالیی بارای
جایگزین شدن به جای واردات دارند.
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Akbari, Mohammad Sulaiman; Beath, Andrew; Hanbal, Hazem Ibrahim; Kassim, Suhail; Palmade, Vincent.
2017. Afghanistan - Unlocking the potential of horticulture : discussion note and input to agribusiness jobs charter (English).
Washington, D.C. : World Bank Group.
http://documents.worldbank.org/curated/en/696611501212586551/Afghanistan-Unlocking-the-potential-of-horticulturediscussion-note-and-input-to-agribusiness-jobs-charter
سروی شرایط زندگی در افغانستان ،2014-2013 ،ادارۀ مرکزی احصائیه ،دسامبر 2015

 4برآورد می شود واردات نزدیک به  300میلیون دالر است ،که اکثرشان تولیدات لبنی ،گوشت مرغ و حیوانات زنده می باشد ،اداره مرکزی
احصائیه.2016 ،
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همچنین پتانسیل باالیی برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق صادرات محصوالت باغتداری و

زنجیره های ارزش غالت وجود دارد .زمینهایی که برای محصوالت باغداری استفاده می شوند از سال  2014بدین ساو تقریباا
 10فیصد از مجموع زمینهای افغانستان را تشکیل می دهند .5اصلی ترین محصوالت باغداری پرورش یافته و صادر شده عبارتند از
انگور/کشمش ،بادام ،انار؛ و دیگر محصوالت به شمول سیب ،پسته ،و زردآلو .عالوتا ،حجم زیادی از باذرها در داخال کشاور تولیاد
شده و مصرف می شوند .6با پیشرفت هایی در ظرفیت تخنیکی ،سطح تولیاد ،دسترسای بیشاتر باه قرضاه ،و دسترسای بهتار باه
تسهیالت در بازار ،تولیدکنندگان میوه و بادام جات می توان ند عواید بیشتر داشته و نیروهاای کااری بیشاتری را اساتخدام کنناد.
تولیاادات تجااارتی باغااداری نااه تنهااا عوایااد
دهاقین را بیشتر می سازد بلکه فرصات هاای
باکس شماره  :1نیاز به ترویج پروسس زراعتی
کاری زیاد نیز در زنجیره هاای ارزش صانعت
تاجران افغان نیاز برای هدف قراردادن انواع مختلف محصوالت برای بازارهاای مختلاف را درک
میوه و سبزیجات ایجااد مای کناد .7ساکتور
می کنند ،اما عدم پروسس مناسب محصاوالت ارزش آن تولیادات را پاایین مای آورد .تقریباا
مالداری از نظر استراتژیک برای رشد منااطق
نیمی از کشمش سرخ افغانستان به روسیه صادر می گردد ،و همین میزان از کشمش سابز باه
روستایی و ایجاد فرصتهای شاغلی مهام مای
هند فروخته می شود .اکثر بادام های سخت و نرم به پاکستان فروخته می شوند ،در حالی کاه
اکثر بادام های پوست دار به هند صادر می گردناد .اناواع مختلاف کشاته باه عاراق ،ترکیاه و
باشد .تقریباا یاک پانجم کاارگران روساتایی
پاکستان صادر می گردند .هر چند ،برای بهره بردن از فرصت های صادرات ،تاجران یا به دنبال
استخدام شده در سکتور مالداری مصروف باه
پروسس محصوالت صادراتی نیستند یا بدان کمتر توجه دارند .کشمش هایی که باه پاکساتان،
کااار ماای باشااند ،امااا عوایااد اناادکی حاصاال
هند و امارات متحده عربی به فروش می رسند نیاز به شسته شدن دوباره ،دسته بنادی مجادد
کاارگران مای گاردد ،کاه احتمااال باه دلیال
و بسته بندی دوباره برای مصرف در داخل کشور یاا صاادرات دوبااره باه کشاورهای همساایه
مشارکت اندک بازار می باشد .بهبود کیفیت و
دارند .همچنین ،صادرات انگور و زردآلود نیاز به دسته بندی و بسته بندی مجادد دارناد تاا در
بازارهای داخلی کشور به فروش برسند .این چالشها ارزش عواید صادراتی را کاهش می دهناد،
کمیت محصوالت مالداری از طریق اتصال باه
اما نشان دهندۀ فرصتهای انکشاف زراعت تجارتی در افغانستان برای پروسس اولیه و ثانویه می
زنجیااره هااای ارزش ملاای باارای کنتاارول
باشد.
پتانسیل رشد مناطق روستایی و ایجاد فرصت
های شغلی در این سکتور ضروری می باشد.8
.4

هرچند ،چالشهای مهمی برای تبدیل شدن به محرک رشد صادرات و تامین غذا وجود دارند .کاالهای افغانی فعال

برای رقابت در بازارهای جهانی در جایگاه ضعیفی قرار دارند و به شکل ضعیف در زنجیره های ارزش زراعتی بازارهای جهانی ادغام
یافته اند .سطح تولیدات و مراقبتهای بعد از برداشت محصول پایین است ،دسترسی به قرضۀ زراعتی محادود مای باشاد و محایط
 5هیچ برآورد معتبر به ارتباط مقدار زمینی که برای باغداری استفاده می شود وجود ندارد .وزارت زراعت گزارش می دهد که  120هزار هکتار
برای میوه 70 ،هزار هکتار برای سبزیجات 70 ،هزار هکتار برای پلس ها ،و  5هزار هکتار برای ادویه جات طبی استفاده می شود که در کل
 265هزار هکتار را تشکیل می دهد .دیتابیس احصائیه مرکزی سازمان غذا و زراعت برآورد کرده که  306هزار هکتار برای باغداری در سال
 2012استفاده می شد 110 :هزار هکتار برای میوه تازه (به شمول  61هزار هکتار برای انگور) 25 ،هزارت برای بادام جات 98 ،هزار برای
سبزیجات 71 ،هزار برای پلس 18 ،هزار برای چراگاه ها .هر دو منبع تقریبا کتگوری های خاصی را در نظر نگرفته اند .گروه بانک جهانی،
2017
Akbari, Mohammad Sulaiman; Beath, Andrew; Hanbal, Hazem Ibrahim; Kassim, Suhail; Palmade, Vincent. 6
2017. Afghanistan - Unlocking the potential of horticulture : discussion note and input to agribusiness jobs charter (English).
Washington, D.C. : World Bank Group.
http://documents.worldbank.org/curated/en/696611501212586551/Afghanistan-Unlocking-the-potential-of-horticulturediscussion-note-and-input-to-agribusiness-jobs-charter
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تجارت دوستانه نیست ،در حالی که جایگاه افغانستان در شاخص سروی بانک جهانی به نام "آسانی انجام تجارت" در ساال 2017
 ،از میان  190کشور جایگاه  183را به دست آورد .9این مسائل به گونۀ مفصل در ضامایم زراعات تجاارتی در افغانساتان تحلیال
شده اند.
.5

عالوتا ،مشکالتی که زراعت افغانستان برای داشتن سهم چشمگیر در تولید ناخالص ملی در نتیجۀ نتاتوایی در

ستترمایه اتتذاری متتوثر در
انکشاف پایدار زراعتت متی

تصویر  :1سهم سکتور زراعت در تولید ناخالص ملی

باشند .همچنین عادم مقاومات
در برابر تغییرات آب و هاوایی ،و
عدم ثباات سیاسای بلندمادت و
دیگر عواملی که بااالی سارمایه
گاااذاری خصوصااای و دولتااای
تاثیرگذار است ،نقش مهمای در
این مشکالت دارند .داستان های
موفقیت آمیز زیبایی در البه الی
میلیاردها دالار سارمایه گاذاری
برای انکشاف زراعت وجود دارد،
به خصوص در سکتور باغداری و
در حمایت از اولین موسسات تجارت های زراعتی .هر چند ،سرمایه گذاری ها از سال  2001از طریق  76پروژۀ متفاوت 10پراکنده
بوده اند ،در حالی که هماهنگی و پالیسی سازی توسط دولت نیز بسیار ضعیف بوده که باع ایجاد فساد یاا سیساتم هاای ماوازی
شدند.
.6

فرصت ها روشن و شفاف اند ،اما مشکالت زیادی وجود دارند که اار زراعتت تجتارتی بخواهتد در افغانستتان

بتواند با واردات خارجی رقابت کند و از بازارهای صادراتی مفاد خوبی به دست آورد باید به آنها رسیدگی نماید .امر مهام
در فایق آمدن بر ای چالشها برنامه ریزی و مدیریت قوی برای تقویت و انکشاف زنجیرۀ ارزش و رشاد فراگیار باه رهباری ساکتور
خصوصی می باشد .گسترش تمرکز از تولید برای شمولیت پروسس و بازاریابی حیااتی اسات .زراعتت تجتارتی در افغانستتان
رهنمود استراتژیک ارائه نموده و اقداماتی که باید روی دست ارفتته شتوند و ادارات مستوول را شناستایی کترده و
چارچوب های حسابدهی و جدول های زمانی برای تطبیق آنها تهیه خواهد کرد.
 .2دورنمای استراتژیک
میثاق زراعت تجارتی برای تسهیل و بهبود پالیسی ،همکاری ها و فعالیت سکتور خصوصی در سکتور فرعی زراعت تجارتی،
.7
افزایش موثریت و شفافیت در حمایت دولت از انکشاف زراعت تجارتی و ارائۀ یک مجمع بارای همااهنگی بهتار و پیاام رساانی در
مناطق روستایی می باشد .این امر در همخوانی با این توافق نظر در افغانستان قرار دارد که اگر زراعت باید ساکتور اصالی تحریاک
https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ9
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رشد اقتصادی در افغانستان باشد ،پس وزارت زراعت باید غیرمتمرکز شده ،مراکز تولید منطقوی بازارمحور گشته ،سارمایه گاذاری
های استراتژیک باید از زراعت تجارتی و انکشاف زراعت صنعتی حمایت کرده و سرمایه خصوصی به شمول گساترش ساطح ارائاه
خدمات به تولیدکنندگان به حداکثر خود برسد.
بر خالف این پیشینه ،میثاق زراعت تجارتی یک سکتور فرعی زراعت تجارتی رقاابتی باوده کاه باه رشاد اقتصاادی پایادار
.8
انجامیده و فرصتهای شغلی زیادی پدید آورده و به مردم افغانستان مفاد برساند .این سکتور فرعی از ارزش تولیدی و مفااد زیاادی
در زنجیرۀ ارزش برخوردار بوده که:
)a
)b
)c
)d

به گونۀ موثر تولیدکنندگان کوچک و متوسط محصوالت زراعتی را به بازارهای وصل نموده تا عواید حاصل از تولیدات بااال
بروند ،و سطح آسایش از طریق تنوع درآمدها و پروسه های ارزش افزوده افزایش یابد؛
تامین غذاهای باارزش و متفاوت ،فایبر و تغذیۀ مشتریان در بازارهای محلی ،منطقوی و جهانی؛
افزایش درآمدهای تولیدکنندگان؛ و
عمل به حی یک اساس موثر برای صنعتی سازی ،ارائۀ فرصت های شغلی و تجارتی در ساحات روستایی و شهری.

در میان مدت تا بلندمدت ،میثاق زراعت تجارتی هدف دارد تا یک سکتور فرعای زراعات تجاارتی کارآماد و باازارمحور باا
.9
ویژگی های ذل ایجاد کرده و از آن حمایت نماید :الف) تولید محصوالت باکیفیتِ حاصالت زراعتای مشاهور و تااریخی افغانساتان؛
ب) تجارت های زراعتی سودآور و رقابتی که خروجی و خدمات مهم برای دهاقین ارائه نموده ،تشویق کنندۀ ظهور نهادهاای ماالی
داخلیف م نطقوی و بین المللی می باشد؛ و ج) پالیسی ها و نهادهای سکتور عامه که سرمایه گذاری برای سکتور عامه را در تجارت
های زراعتی افزایش داده ارائۀ خدمات و خروج ها برای دهاقین و شرکتهای زراعتی را توسط خاود یاا باه همکااری ساکتور عاماه
تسهیل می نماید.
.A

اهداف

.10

اهداف اصلی میثاق زراعت تجارتی افغانستان عبارتند از:

)a

تسریع انکشاف یک سکتور فرعی زراعت تجارتی که محصوالت زراعتی افغانستان را به شکل بازارمحور باا ارزش افازوده در
بازارهای داخلی و بین المللی درآورده و سهام اجناس زراعتی افغانستان را در وقت صادارات و در بازارهای داخلای افازایش
می دهد؛
حمایت از یک برنامه که سرمایه گذاری سکتور خصوصی باالی تجارتهاای زراعتای را افازایش داده ،بناا تولیادات زراعتای
افزایش می یابد ،و افزایش سهم محصوالت کشاورزی در کشور که یک دیگرگونی عمیق در محصوالت باارزش به وجود می
آورند؛ و
افزایش تولید محصوالت زراعتی افغانستان از طریق ارائه خدمات بهتر و سازماندهی تولیدکنندگان؛ و
ارائه خدمات موثر در زنجیرۀ ارزش زراعت و بهبود مدیریت سکتور فرعی زراعت تجارتی؛ به شمول تنظیم سارمایه گاذاری
برای جذب اشتراک مساعی و همکاری ،کاهش پراکندگی ،و افزایش تاثیرات انکشافی از طریق تقویت ظرفیت نهادها.

)b

)c
)d

.11

هدف نهایی برنامه تغییر سکتور زراعتی افغانستان با برداشتن موانع جانبی تامیناتی است (تاامین ناامنظم ماواد
خام ،نبود محیط توانبخش تجارتی و زیربناها و غیاره) و تغییری سکتور فرعی زراعت تجارتی برای بهبود جهت ایتری
بازار ،رشد فراایر ،ایجاد ارتباطات قوی تر و مفیدتر از دهقان ارفته تا سرمیز مصرف کنندۀ نهایی.
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 .Bاجزای برنامه
 .12فعالیتهای میثاق زراعت تجارتی برای تسریع انکشاف زراعت تجارتی در افغانستان از ارائه خدمات عامه خوب گرفته تا جهت
دهی سرمایه گذاری های سکتور خصوصی متفاوت اند .فعالیتهای میثاق زراعت تجارتی تحت چهار جزء سازماندهی می شوند:
جزء شماره  :1پالیسی ها و مقررات توانبخش؛
جزء شماره  :2انکشاف زراعت صنعتی؛
جزء شماره  :3تسهیل دسترسی به قرضه؛ و
جزء شماره  :4تقویت نهادها
 .13هر جزء نامبرده در باال حاوی یک هدف مشخص است که توسط یک سلسله اقدامات دارای اولویت تعقیب می شوند .پاالن
های عملیاتی دارای معلومات به ارتباط جدول های زمانی و ادارۀ دولتی مسوول بوده که در ضمیمه  1موجودند.
 .Cرویکرد استراتژیک
.14

شواهد به دست آمده از افغانستان نشان می دهند که انکشاف تجارتهای محلی ،زنجیره های ارزش یکپارچه در

مناطق روستایی ،افزایش دسترسی به خدمات و منابع ،بهبود تکنالوژی در مالداری و باغداری ،و استتفادۀ مناستب از
آب می تواند فرصتهای شغلی پایدار و فراایر ایجاد کند .11تمرکز میثاق زراعت تجارتی باالی ایجاد گوناگونی به سوی داشتن
محصوالت زراعتی و مالداری باارزش ،ایجاد ارتباط میان دهاقین و بازارها از طریق سرمایه گاذاری ماداوم در زیربناهاا و ارتباطاات،
دسترسی به قرضه ،تقویت سکتور خصوصی و تقویت زنان و جوانان در تمام این زمینه ها می باشد.
.15

میثاق زراعت تجارتی درونمای خویش را از طرق یک برنامۀ بازارمحور ،عمل ارا و قابل سنجش تعقیب می کنتد

که الف) سرمایه گذاری سکتور خصوصی و رهبری را سرعت می بخشد؛ ب) باالی جذب سرمایه گذاری و اصالحات تالش می کند،
به شمول برنامه ریزی مداوم و کار باالی PriSEC؛ ج) فعالیتهای دارای اولویت را تسریع می کند باه شامول اصاالحات قاانونی و
تقویت سکتور مالی؛ د) سرمایه گذاری های دوطرفه و موجود در بودجه و اصالحات را در سطح سکتور از طریق مجامع باا مالکیات
دولت هماهنگ می سازد؛ ه) اهداف را با ابزارهای ارائه خدمات از طریق اولویات بنادی فعالیات هاای عملای و زماانمناد و آوردن
اصالحات نهادی و ظرفیت سازی متعادل می سازد؛ و) از هماهنگی و نظارت قوی از طریق تطبیق برناماه هاا باه شاکل حساابده و
شفاف اطمینان می دهد.
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 .16میثاق زراعت تجارتی تقویت زنجیرۀ
تصویر  :1جاده های اصلی تجارت و بازارهای عمده فروشی
ارزش و انکشاف اقتصااد محلای را باا هادف
بهبود سرمایه گذاری های محلای مناساب و
بازارمحور یکجا می سازد .این امر میان دولت
افغانسااتان ،ساارمایه گااذاران خصوصاای و
دهاقین از طرق ذیل همکاری ایجاد می کند:
الف) ایجااد شارایط چاارچوب عملای بارای
انکشاف زراعت تجارتی؛ ب) برداشاتن مواناع
اداری و زیربنایی اساسی؛ و ج) جلب سارمایه
گذاران کنونی و جدید در پروسس زراعتای و
ارزش افزودۀ اقتصادی .میثاق زراعت تجارتی
افغانستان از طریق این اقدامات مهم پتانسیل
زراعت افغانستان را بارای ایجااد ثارت بارای
جوامع دهاقین ،ایجاد شغل و کاهش فقار باه
)Source: Altai Consulting (2015
کار خواهد انداخت .ریکارد زنجیارۀ ارزش از
ایجاد ارتباط های تجارتی بین دهاقین تا مصرف کنندۀ نهایی حمایت می کند .به رسیدگی به نقااط ضاعف در رقابات در بازارهاای
صادراتی و بازارهای داخلی ،و تقویت ارتباطات میان تولیدکنندگان و دیگار باازیگران زنجیارۀ ارزش توجاه خواهاد شاد .رویکترد
انکشاف اقتصاد محلی اهمیت یکپارچگی درک تولید و لوجستیک تجارتی ،مدیریت خوب و تفاوت هتای منطقتوی را
برای اطمینان از تطبیق فعالیت های مورد هدف و مناسب برای بافت منطقه به رسمیت می شناساد .اولویات اصالی زنجیاره هاای
ارزش و تمرکز جغرافیایی بزرگترین پتانسیل ها (جایی که بیشترین تمرکز باالی تولید ،تجارت و جاده های مواصالتی صاورت مای
گیرد) به حی اولویت های نخستین شناسایی می شوند .در حالی که اصالحات و انواع تامینات از یک کشور تا دیگر کشور فرق می
کند ،ظرفیت برای سرمایه گذار ی عامه در زیربناها ،ارائه خدمات و انکشاف صنعتی مانند منابع مالی محدود هساتند .بنااء ،میثتاق
زراعت تجارتی پنج ناحیه را برای حمایت هدفمندتر تسریع زراعت تجارتی شناسایی کرده است .12این امر بر اساس این
درک استوار است که انکشاف در این والیات می تواند متعاقبا به حی پیشقدم یا اسااس بارای دیگار ناحیاه هاا باشاد .در جریاان
نخستین فاز تطبیق فعالیت های خاص مکانی میثاق زراعت تجارتی ،تمرکز باالی والیات بلخ ،قندهار ،کاب ،هرات و ننگرهار خواهاد
بود که شامل مراکز عمده و دارای رشد نفوس باالست (بازارهای دارای پتانسایل بااال) ،در جااده هاای تجاارتی عماده واقاع اناد و
بازارهای عمده فروشی در آنجا وجود دارد (به تصویر  1نگاه کنید) و با حوزه های تولیدی به خوبی متصل هستند .اصالحات اساسای
در سکتور قانونی و مالی از نظر دامنۀ کاری و تطبیق در سطح ملی خاهد بود در حالی که تقویت نهادها نیاز تااثیر مثبتای فراتار از
نواحی مورد هدف خواهند داشت.
.17

هدف میثاق زراعت تجارتی تسریع سرمایه اذاری خصوصی در زراعت تجارتی بتوده تتا زنجیتره هتای ارزش

تولیدات در سراسر کشور از گوشت گرفته تا فابریکه های تولید ادویه ،تولیدات مالداری و محصوالت زراعتی در زماین از قبیال
کشمیره و بذرکتان می باشد .اقام شناسایی شده به حی اولویت مهم برای حمایت از طریق یک رویکارد انکشاافی زنجیارۀ ارزش،

 12این نواحی بر اساس پتانسیل شان برای رشد ،ایجاد شغل و ارتباطات قوی از سبدهای تامینات روستایی گرفته تا بازارهای شهری و مراکز
صنعتی انتخاب شدند.
6

در هماهنگی با برنامۀ ملی جامع انکشاف زراعت -برنامۀ اولویت ملی و استراتژی ملی صادرات (2018-2022 )NES؛ عبارتناد از
محصوالت باغداری (میوه های خشک و خسته باب ،میوه ها و سبزیجات) ،و محصوالت مالداری (اوشت متر ،،تختم
مر ،و لبنیات)  .این اقالم احتماال بیشترین تاثیر مثبت را باال اقتصادی روستایی به شمول تنوع در فرصتهای ایجاد درآمد ،و اینکه
بزرگترین سهم را در رشد تولید ناخالص ملی و درآمدزایی از طریق زراعت خواهند داشت .عالوتا ،این اولویت بنادی مساوول یاک
رویکرد عملی برای انکشاف پایدار زنجیره های ارزش گزینش شده – پتانسیل جذب سرمایه ،موجودیت و دسترسی به ماواد خاام،
ارتباطت و دسترسی به زیربناها ،متمم بودن در هماهنگی با دیگر پروژه های زراعتی در کشور می باشد.
.D

ذینفعان

.18

میثاق زراعت تجارتی یک سلسله تعهداتی است که دولت برای حمایت بیشتر و متوثرتر از انکشتاف ستکتور

زراعت در افغانستان می بندد  .وزارت خانه های پیشتاز در این راستا وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،وزارت تجارت و صانعت،
و وزارت مالیه می باشند .عالوتا ،این میثاق ادارات و وزارت های دیگر برای حمایت از تطبیق برناماه هاای میثااق باه شامول ادارۀ
اراضی ،د افغانستان بانک ،وزارت مخابرات و موسسه مالی بین المللی ،ادارۀ ملی استندرد افغانساتان ،بانکهاای تجاارتی و بانکهاای
دولتی ، MISFA ،ادارات دولتی در سطح والیات را دخیل می ساازد .تطبیاق ایان فعالیات هاا کاه از ارائاۀ هماهناگ خادمات و
حسابدهی در میان بازیگران این سکتور که در "بخش  :8فعالیت هایی که باید تطبیق شوند" مشخص شده است.
.19

ذینفعان اصلی کسانی اند که از فعالیت های میثاق در بخش زراعت و سکتور زراعات تجاارتی ساود مای برناد .دهتاقین،

اجتماعات ،تشبثات کوچک ،فابریکه های کالن ،تاجران ،صادرکننداان و مصرف کننداان ذینفعان اصلی آن خواهنتد
بود .فعالیت های تشریح شده در ذیل عواید ذینفعان را به حداکثر خواهند رساند ،در حاالی کاه تساریع ابتکاار و سارمایه گاذاری
توسط سکتور خصوصی ،ایجاد اعتماد بین دهاقین و تشبثات ،و اطمینان از ارائۀ خادمات باکیفیات صاورت خواهاد گرفات .تاداوم
گفتگو میان سکتور عامه و خصوصی برای اطمینان از اینکه چالشها و فرصتهای فراروی سکتور خصوصای ماداوما درک شاده و باه
آنها رسیدگی می شود ،مهم می باشد .ابزارهای حسابدهی شهروندان ،مکانیزم های رسیدگی به شاکایات ،و تطبیاق فعالیات هاا از
طریق گروه های استفاده کننده و دیگر مجامع اجتماعی می تواند از حمایت بهتر فعالیتها و نظارت از مناسب باودن ایان حمایات
اطمینان دهد.
.20

افزون بر این ،جامعۀ جهانی یک نقش پیشتاز در اطمینان از موفقیت میثتاق زراعتت تجتارتی ایفتا متی کنتد.

کشورهای تمویل کننده انکشاف میثاق زراعت تجارتی را از طریق ارائۀ مشوره های تخنیکی ،فراگیری از آموختاه هاای گذشاته ،و
ارائۀ این حمایت به گونه یی که رهبری آن به دست دولت در مرحلۀ طراحی آن را تصادیق کناد .جامعاۀ جهاانی همچناان نقاش
مهمی با اطمینان از هماهنگی سرمایه اذاری ها در سکتور فرعی زراعت تجارتی با این برنامته و اهتدافش ایفاا خواهاد
کرد .این میثاق بنیادی است برای هماهنگی بیان سرمایه گذاری های دولت افغانستان و ابتکارات آن ،یعنی تماام ایان ابتکاارات و
سرمایه گذاری ها عملکرد بهتر و پاسخگویی شفاف به شکل تمویل شکافهای متصل شده به اقدامات دارای اولویت پر کناد .اتصاال
برنامه ریزی و حسابدهی با استفاده از این بنیاد تاثیر و سرمایه گذاری های کشورهای تمویل کننده در  ARTFو دیگر پاروژه هاا
را افزایش خواهد داد .حمایت مالی داخل بودجه و خارج از بودجه باید در هماهنگی با میثاق زراعت تجارتی باشند یعنی که تمویل
مالی باید برای تطبیق اهداف بیان شده در پالن های عملی قرار صورت گیرد ،و سپس برنامه ریزی در سطح عملیااتی متصال مای
گردد .تداوم اطمینان از شفافیت ،مالکیت دولتی و نشان دادن هماهنگی و اولویت بندی سرمایه گذاری ها در این زمینه مهام مای
باشد.
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.21

تمام ذینفعان نقشی در اطمینان از حسابدهی در زمینۀ مصارف خواهند داشت .از طریق  ARTFو دیگر ابزارهای ماالی،

تمویلگران و همکاران آنها نقش مهمی در اطمینان از مصارف نتایج مطلوب را باه دسات آورده و سیساتمهای حساابدهی را ایجااد
خواهند کرد ،بازی می نماید .دولت از این امر مداوما حمایت می کند تا سیستم های نظارت و ارزیاابی و مادیریت ماالی را تقویات
بخشد .اطمی نان از اینکه مکانیزم های حسابدهی ،شفافیت و نتایج ،ایجاد استندردهای بااالی ارزیاابی و نظاارت ،و حمایات ماداوم،
اقدامات به رهبری دولت ،پیشگیری از تکرار در گزارشدهی و اطمینان از هماهنگی با پالیسی های دولت را اولویت خویش قرار مای
دهند ،مهم می باشد.
 .22رسیدگی به این نی ازها ،نقاط قوت و ضعف تمام ذینفعان فقط از طریق این برنامه صورت گرفته نمی تواند ،و میثااق زراعات
تجارتی باالی تثبیت موقعیت استراتژیک به حی بخشی از استراتژی انکشاف وسیعتر کاه در  ANPDFو  CAD-NPPتشاریح
شده اند ،تکیه می نماید.
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 .3تاثیرات مورد انتظار
.23

میثاق زراعت تجارتی به دیگراونی سکتور فرعی زراعت تجارتی در افغانستان خواهد انجامید .این فعالیتهاا اجناسای

برای مردم ارائه کرده و پالیسی هایی ایجاد و تطبیق خواهند کرد که تجارت موثر را همراه با زنجیره های ارزش زراعتی تولی نموده،
ارتباطات میان فابریکه های زراعتی و دسترسی تولیدکنندنگان ملی ،منطقوی و جهانی را به زنجیره های عرضۀ غاذا تقویات کارده؛
سرمایه و ابزارهای مدیریت خطر را برای تجارتهای زراعتی به منظور افزایش رقابت می ان آنها ارائه کرده ،و مکانیزم همکاری بارای
تقویت ارائۀ خدمات زراعت تجارتی توسط سکتور عامه و خصوصی تقویت می کند.
 .24این میثاق اصالحات قانونی آورده ،محصوالت مالی ارائه کرده ،کیفیت غذا و سیستم های مصونیت غذایی را باه روز سااخته،
پارکهای زراعتی -صنعتی تاسیس نموده ،آگاهی عامه را به ارتباط محصاوالت ماالی افازایش بخشایده ،مادیریت را بهباود کارده ،و
کیفیت خدمات و تولیدات را افزایش خ واهد بخشید .این تولیدات از طریق هماهنگی ها بارای ارائاه خادمات ،دسترسای بیشاتر باه
پارکهای صنعتی ،قرضه ،و خدمات و زنجیره های ارزش منظمتر و موثرتر با تطبیق تکنالوژی های مدرن برای تولید و پروساس ،باه
افزایش ارتباطات و پیوندهای تجارتی ،تولید ابتدایی و تولید اجناس پروسس شاده ،افازایش دسترسای باه قرضاه ،و بهباود محایط
قانونی برای تجارتهای زراعتی منجر خواهند شد.
 .25در نتیجۀ این عایدات میان مدت ،قابل رقابت بودن محصوالت زراعتی خام و پروسس شده بهبود خواهد یافات ،رشاد پایادار
در تجارت اقالم زراعتی منجر به افزایش ارزش صادرات زراعتی ،بهبود بیالنس تجارتی ،افازایش عوایاد تولیدکننادگان و تجارتهاای
زراعتی و افزایش سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در زراعت تجارتی خواهد شاد .از طریاق مفااد اجتمااعی و اقتصاادی رشاد
زراعت تجارتی ،تاثیر نهایی کاهش فقر ،افزایش فرصتهای شغلی و رشد اقتصادی بهتر خواهد بود.
.26

میثاق زراعت تجارتی توقع دارد به نتایج سطح باالی ذیل دست یابد:
 ایجاد  265125فرصت شغلی در ساحات روستایی
 افزایش در ارزش صادرات تا  67.2میلیون دالر
 افزایش در عواید تا  201.8میلیون دالر

 .27این تاثیرات بر اساس سرمایه گذاری های مستقیم در پروسس محصوالت زراعتی و انکشاف زنجیرۀ ارزش در جزء شماره ،2
با درنظرداشت مفاد مستقیم و غیرمستقیم اضافی و مهم مورد توقع در نتیجۀ دیگر اجزاء محاسبه می شود .مشاغل و تولید سارمایه
بیشتر نیز از بهبود وسیع معیشت روستایی در طول زمان در نتیجۀ دسترسی بهتر به قرضۀ تجارتی ،ارتباطات تجارتی گسترده تار و
ارائۀ خدمات بهتر و تسهیالت و دسترسی به بازار بیشتر خواهد بود.13
.28

محاسبۀ تاثیرات مورد انتظار بر اساس معلومات و فرضیات ذیل به دست خواهند آمد:

Leao, Izabela; Ahmed, Md Mansur; Kar, Anuja. 2018. Jobs from Agriculture in Afghanistan (English).
International development in focus. Washington, D.C. : World Bank Group
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تولیدات باغداری و نتایج متوقعه در نتیجۀ دسترسی بیشتر به تکناالوژی بازارهاا و داناش باه ارتبااط روشاهای
14
زراعتی افزایش می یابد



نسبت تولید/صادرات به یک سوم می رسد .این به دلیل بهبود کیفیت تولیدات خواهد بود.



تاسیس  IAFP 5و  FCC 100و  RTHکه  13250فرصت شغلی ایجاد می کند ،در حاالی کاه یاک FTE

(معادل عواید افزایش یافته) برای هر هکتار زمین زراعتی در نتیجۀ افزایش ورودی ها و خدمات و نیاز به نیروی
کار در زمین زراعتی ،و  FTE 12000اضافی در زنجیرۀ ارزش لبنیات و مرغداری پاس از سارمایه گاذاری در
مراکز پروسس تجارتی و استفاده از روشهای تولید بهتر.
 تولید تا  10فیصد در نتیجۀ فعالیتهای پالن شده افزایش خواهد یافت.
 کیفیت تولید تا  10فیصد در نتیجۀ فعالیتهای پالن شده افزایش خواهد یافت.

14 World

Bank. 2017. Afghanistan Unlocking the Potential of Horticulture : Discussion Note and Input to Agribusiness Jobs
Charter. World Bank, Washington, DC. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28326 License: CC BY 3.0 IGO.
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تصویر  :2چارچوب نتایج میثاق زراعت تجارتی
کاهش فقر

تاثیر

ایجاد شغل

رشد اقتصادی افزایش
یافته

از طریق مفاد اجتماعی و اقتصادی حاصل از رشد تجارت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ارزش افزیش یافتۀ
صادرات زراعتی

عواقب نهایی

بیالنس تجارتی
بهبودیافته

عواید افزایش یافته
بازیگران زنجیرۀ ارزش

سرمایه گذاری سکتور خصوصی افزایش یافته

از طیق رقابت افزایش یافته در محصوالت خام و پروسس شدۀ زراعتی ،رشد پایدار در سکتور تولید و تجارت ،و بهبود وضعیت در محیط توانبخش برای زراعت تجارتی
عواقب میان
مدت

افزایش کیفیت و
کمیت تولید در
صنایع دارای اولویت

بهبود محیط توانبخش
برای زراعت تجارتی

بهبود
دسترسی
به قرضۀ
زراعتی

افزایش تولید اقالم
پروسس شدۀ زراعتی

افزایش ارتباطات تجارتی

از طریق هماهنگی بهتر برای ارائه خدمات ،دسترسی به شهرک صنعتی ،محصوالت مالیی و خدمات ،و زنجیره های ارزش منظمتر و موثرتر با تطبیق تکنالوژی های مدرن برای
تولید و پروسس
نتایج

فعالیت
ها

اصالحات
قانونی

انکشاف
محصوالت
مالی

جز  :1پالیسی ها و
مقررات توانبخش

افزایش
مصونیت
غذایی و
سیستم
های
کیفی

انکشاف
پارکهای
صنعتی
زراعتی

جز  :2انکشاف زراعت
صنعتی

بهبود
خدمات
برای تولید
کنندگان

افزایش
دسترسی
به قرضه و
آگاهی

جز  :3تسهیل دسترسی به
قرضه
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بهبود
مدیریت
سرمایه
گذاریها
و
خدمات

بهبود موثریت کمکهای مالی در سکتور

جز  :4تقویت نهاد

 .4جزء شماره  :1پالیسی ها و مقررات توانبخش
.A

هدف

.29

هدف جزء شماره  1بهبود پالیسی و مقررات محیطی برای بهبود رقابتی و پایدار سکتور فرعی زراعت تجارتی در

افغانستان می باشد.
.B

زمینه

 .30نیاز به انکشاف یک محیط توانبخش که بتواند انکشاف بازارهای داخلی و صادرات برای سکتور خصوصای را تساهیل نمایاد
برای برنامۀ تجدید و سرمایه گذاری های بلندمدت اساتراتژیک در ساکتور زراعت/زراعات تجاارتی حیااتی اسات .عوامال محایط
توانبخش که فعال مانع این امر می گردند در ضمایم موجودند .این بخش حاوی پنج ساحۀ دارای اولویت برای دست یافتن به رشاد
زراعت تجارتی می باشد.
.C

فعالیت های دارای اولویت

 .31در ادامه نظرات ذینفعان سکتور عامه و خصوصی است؛ مشکالتی که باید از طریق پالیسی ها و مقررات بدان توجه صاورت
بگیرد عبارتند از:
تصویر  :1تهیۀ پالیسی ها و مقررات بر اساس میثاق زراعت تجارتی
پالیسی های تشبثات

پالیسی های تجارتی

 ساده سازی یا حذف قوانین ،مقررات ،قاوانین اداری  ،اطمینان از اینکه سیستم حفظ الصحه و صاحت نباتاات مطاابق باا
هدف تقویت سرمایه گذاری و ابتکارات در سیستم های غذایی مای
دیگر کنترول ها و مالیه دهی که مانع غیرضروری یا
باشد.
هزینۀ ناموجه ایجاد میکند.
 اطمینان از وجود قوانین توانبخش و محیط عملیاتی  اطمینان از اینکه مصونیت غذایی مناسب/مقررات کیفی و تسهیالت
الزم برای قادر ساختن کشور به رقابت در بازارهای صادرات موجاود
برای قرضه زراعتی که عالقه بارای قرضاه دهای باه
می باشند.
سکتور خصوصی و انکشاف زراعت تجارتی را افزایش
دهد.
 اطمینان از اینکه پالیسی ها برای قادر ساختن افغانستان در گرفتن
 ایجاد و تطبیق یک چارچوب حقوقی و قانونی شفاف
که در آن استراتژی ایجاد پارکهای صنعتی-زراعتی و
وضع قوانین برای تمام ذینفعان دخیل در پروساه را
مشخص سازد.
 اطمینان از اینکه اقدمات الزم بارای کااهش ضاروریات مساتند باه
منظور واردات و صادرات و پیشاگیری از مساوولیت هاای مشاابه و
تکراری ادارات مختلف در نقاط مرزی روی دست گرفته شده اند.
حداکثر منفعت از عضویت در سازمان جهانی تجارت باه شامول تاا
جایی که برای تولیدکنندگان حمایت های تعرفاه پیشاکش گاردد،
وجود دارد.

به ساحات اولویت توجه شده
 اولویت 1.1
 اولویت 1.2

 ایجاد پالیسی ها و مقررات منطقی برای تقویت رشد تجارت زراعتی

 توجه به موضوعات مربوط به مصونیت غذایی ،حفظ الصحه و صحت
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 اولویت 1.3
 اولویت 1.4
 اولویت 1.5

نبابات.
 ایجاد یک چارچوب موثر حقوقی و قانونی بارای مادیریت پارکهاای
زراعتی-صنعتی
 تطبیق پالیسی ها و مقرراتای کاه دسترسای باه قرضاۀ زراعتای را
تسهیل می کنند.
 حمایت از افغانستان بارای مساتفید شادن از توافاق ناماۀ ساازمان
جهانی تجارت

اولویت  :1.1منطقی ساختن پالیسی ها و مقررات برای تقویت رشد زراعت تجارتی
 .32چارچوب حقوقی در افغانستان نیاز دارد محیط را تقویت کند که در آن شرکتهای زراعتی و پروساس محصاوالت زراعتای
بتوانند رشد کنند و رونق یابند .چارچوب حقوقی فعلی مشوق ها ،حفاظات و انگیازۀ الزم بارای شارکتهای زراعتای را باه منظاور
سرمایه گذاری در این سکتور نمی دهند و برای اشتراک مساویانۀ دهاقین دارای زراعات کوچاک کاه بخواهناد در زنجیارۀ غاذای
حاصل از محصوالت زراعتی برای بازارهای ملی و بین المللی رقابت کنند ،مساوی نیست .قوانین دارای طراحی ضعیف و طرزالعمل
هایی که اجرا نمی گردند منجر به هزینه های کالن و هنگفتی برای اقتصاد شده و نمایانگر منبع عمدۀ فساد می باشند .بناء ،بارای
تسهیل رشد زراعت تجارتی و کاهش سطح فساد ،کاهش موانع قانونی و حفاظت از صانعت ضاروری اناد .قاوانین و پالیسای هاای
مربوط به کوپراتیف ها ،گمرکات ،مالیه و تعرفه ها اولویت ها باید مرور و به منظور بهبود محیط توانبخش برای رشد زراعت تجارتی
تجدید گردند.
هدف
هدف اولویت  1.1اطمینان از تولیتدات و محتیت تجتارتی عادالنته ،شتفاف ،باثبتات و قابتل پیشتبینی بترای

.33

تولیدکننداان و عامالن زرا عتی است تا در افزایش سرمایه اذاری در سکتور فرعی زراعتت تجتارتی ستهم داشتته
باشند.
اقدامات دارای اولویت




مرور ،بازنگری و تصویب مسودۀ قانون کوپراتیف ها (مکتوب شماره 4963/9929 :مورخ  19دلو  .)1392این امار شاامل
تقویت چارچوب حقوقی برای ایجاد انجمن ها به شمول موسساات دهااقین مولاد ،و تحلیال مواناع مالیاه دهای فارا راه
کوپراتیف هاست.
منظوری طرزالعمل تجدیدنظرشدۀ گمرکات برای کاهش اسناد و ورق بازی برای تجارت پروسس و صادرات .تمرکز بااالی
کاهش اسناد ،کم ساختن ضروریات چون اظهارنامه صادرات ،بل و لیست بسته بندی است.

 مرور و بازنگری تعرفه های وارداتی محصوالت و حاصالت زراعتای (مخصاوص مرباوط باه ساکتور مالاداری -مرغاداری و
صنعت تغذیۀ مواشی) با هدف بهبود رقابت تولیدات داخلی


انجام مطالعات دوره یی ضرر-فایده برای حمایت از تصمیم گیری باالی تعرفه ها و تاثیر آنها بر مشتریان.
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تهیه و تطبیق یک پالیسی برای مدیریت و دلسرد کردن تاجران برای واردات کامل تولیدات مرغداری و باذرها و از طارف
دیگر افزایش تولیدات داخلی .این اقدامات همچنین به دنبال کاهش رقابت بارای ورود حجام بااالی غاالت یاا ماواد بای
کیفیت یا دارای ارزش غذایی نامناسب می باشند.
مرور و بازنگری عوارض و ماشین آال ت و تجهیزات الزمی برای پروسس زراعتی به منظاور بهباود اساتفاده از تکناالوژی و
رقابت سکتور زراعت غذایی.
تطبیق پیشنهادات برای اظهارنامه های مالیاتی تا از طرزالعمل های مربوط به تجدید جواز تجارتی جدا گردند.
معرفی یک پورتال معلومات تجارتی باه حیا تنهاا محال دسترسای باه معلوماات پیراماون تااجران (صاادرکنندگان و
واردکنندگان) برای دسترسی به معلومات پیرامون تمام ضروریات قانونی موردنیاز برای تجارت بین المللی.
تطبیق یک پنجرۀ ملی خاص تجارت افغانستان برای اتومات سازی تطبیق ،پروسس ،و منظوری تمام جوازها و اجازه ناماه
های مربوطۀ تجارتی که دولت افغانستان صادر می کند .سیستم پنجرۀ ملی خاص تجاارت افغانساتان بایاد ادارات صاادر
کنندۀ جواز را با سیستم اتومات معلومات گمرکات برای اجازه دادن به یکپارچه سااختن پروساه هاای اظهارناماه هاا باه
شمول روش همکاری برای مدیریت خطر و بازرسی ها وصل نمایند.

 تصویب قانو ن کودهای کیمیاوی از طریق وزارت عدلیه ،شورای وزیران ،ساپس پارلماان؛ در حاالی کاه فعاال در اجنادای
وزارت عدلیه برای سال  2018قرار دارد.
اهداف اجرآت


تعداد پالیسی ها و مقررات لغو ،معرفی یا تعدیل شده.

 تعداد مطالعات انجام شده به ارتباط ضرر و مفاد
 تاسیس پورتال معلومات تجارتی
 ایجاد پنجرۀ ملی خاص تجارت افغانستان
اولویت  :1.2توجه به مصونیت غذایی ،مسائل حفظ الصحه و صحت نباتات
 .34در سطح جهانی ،افزایش مصونیت غذایی و استندردهای کیفیت پیشاقدم بارای افازایش همااهنگی افقای میاان باازیگران
زراعت و زنجیرۀ ارزش با ارتباطات نزدیک به یکدیگر می باشد و در صورت امکان ،فعالیت های آنهاا را بارای باه حاداکثر رسااندن
عواید تمام طرفها یکپارچه می سازد .این امر به دلیل زنجیرۀ عرضۀ میوه جات و سبزیجات در سطح جهانی اسات کاه هارروزه باه
سوی مشتریمحوری پیش می رود ،می باشد .در نتیجۀ افزایش مصونیت غذایی و استندردهای کیفی ،عالقۀ بیشتر به زنجیره های
15
عرضۀ غذا و دسترسی به مواد خام وجود دارد.
 .35در افغانستان ،اقدامات اولیه برای توجه به مصونیت غذایی و اقدامات حفظ الصحه و صاحت نباتاات ( )SPSبرداشاته شاده
است .این اقدامات شامل تطبیق قوانین مربوطه ،واگذاری مسوولیت ها به وزارتهاای مربوطاه ،سارمایه گاذاری اولیاه در تحلیال و
تصدیق زیربناها و ظرفیت سازی است (به ضمیمه  5نگاه کنید) .هرچند ،تطبیق قوانین به دلیل کمبود ظرفیت و تضاد منافع میان
وزارتهای مربوطه با مقاومت روبه رو شده است .مرور وضعیت مصونیت غذایی و سیستم  SPSدر افغانساتان نشاان مای دهاد کاه
دستاوردهای مهمی نائل شده است ،اما هنوز شکافها و مشکالتی وجود دارند .این مشکالت عبارتند از :الف) مسوولیت های پراکنده
15

استراتژی ملی صادرات – میوه جات تازه و سبزیجات
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و هماهنگی اندک؛ ب) نبود مقررات و طرزالعلم های استندرد عملیاتی برای تطبیق قاوانین نافاذه؛ ج) تحلیال ناکاافی ،کنتارول و
تصدیق زیربناها و ظرفیت انسانی؛ و د) ضرورت به ظرفیت سازی ،آموزش و آگاهی دهی به ارتباط مصونیت غذایی و اقدامات SPS
همراه با زنجیرۀ ارزش غذا.
هدف

 .36هدف اولویت  1.2بهبود موثریت و شفافیت مصونیت غذایی و سیستم کنترول کیفیت باه شامول کنتارول تولیاد،
واردات و صادرات محصوالت غذایی می باشد.

اقدامات دارای اولویت


مرور تفاهم نامۀ کنونی میان وزارت زراعت و وزارت صحت عامه پیرامون کنترول باالی امنیت زنجیرۀ غذا ،شناسایی موانع
تطبیق و شکافهای تنفیذ قانون ،و پیشنهاد قوانین موردنیاز و/یا بازنگری در مکاانیزم هاای نهااد بارای بهباود همااهنگی،
شفافیت و موثریت .این امر شامل فعالیتهای ذیل خواهد شد:








مرور و تعدیل قانون مصونیت غذایی که در تاریخ  28جوالی  2016برای هماهنگی کنترول و نظاارت در یاک
ادارۀ کنترول غذایی واحد و برای جلوگیری از تکرار یا شباهت فعالیتها ایجاد گردید.
تطبیق یک سیستم برای تحویال دهای اماور کنتارول دولتای باه ساازمانهای غیردولتای (ایجاد/باه روزساازی
البراتوارهای خصوصی تیست و تحلیل غذا)
مرور نقش موسسۀ ملی حفاظت از نباتات (وزارت زراعت) به ارتباط  ،SPSشناسایی مواردی که نیاز به ظرفیت
سازی و به روزشدن دارند ،شناسایی خطرات عمدۀ صحت نباتات ،و آموزش کارمنادان بارای بازرسای واردات و
صادرات و تصدیق آنها در مطابقت با استندردهای بین المللی.
ارزیابی و تقویت تسهیالت بازرسی و تفتیش واردات در میادین هوایی بین المللی و نقاط ورود مرزی.
مرور و به روزنمودن طرزالعلمل های صدور تصدیق نامه های صحت نباتات.

ایجاد یک طرح همکاری مالی برای انکشاف شبکه یی از مصونیت غذایی و البراتوارهای تیست  SPSدر سااحات کلیادی
شهر و در مرزهای بین المللی برای حمایت از سیستم نظارت از تنظیم کنندگان قاوانین غاذایی (وزارت زراعات و وزارت
صحت عامه) ،تحلیل به موقع نمونه ها ،و اطمینان از اینکه واردات و صادرات مواد غذایی باا اساتندردهای باین المللای و
داخلی همخوانی دارند .تحت این پالن ،سازمانهای ساکتور خصوصای و ادارات والیتای قاادر باه دریافات کماک ماالی و
تخنیکی برای ایجاد البراتوارهای تیست و تحلیل غذا خواهند بود.

 برگزاری یک برنامۀ آگاهی عامه پیرامون مسائل مصونیت غذایی میان گروه هاای خادمات توساعوی ،پروساس کننادگان
سکتور خصوصی و صادرکنندگان


ارائه مشوره و آموزش به شرکتها برای تطبیق طرزالعمل های وقایوی باالرفتن هزینه ها و کنترول خطار کاه باا روشاهای
معروف بین المللی از قبیل روشهای مناسب زراعتی ( ،)GAPروشهای تولید مناساب ( ،)GMPروشاهای حفاظ الصاحه
مناسب ( )GHPو  ISO 200016 ،HACCPو دیگر استندردهای مربوطۀ  ISOاز طریق شرکت در کورساهای کوتااه
مدت و ورکشاپهای ظرفیت سازی (که در استراتژی ملی صادرات آمده) همخوانی داشته باشند.
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روی دست گرفتن طرزالعمل هایی که تعادل سیستمهای کنترول باالی اقدامات حفظ الصاحه و صاحت نباتاات را ادارات
ذیصالح کشورهای همکار تجارتی برای به دست آوردن اعتبار بین المللی برای البراتوارها به رسمیت بشناسد.

اهداف اجرآت


یک قانون به روزشده به ارتباط مصونیت غذایی



تجدید مهارتهای مفتشان غذایی



دانش مصونیت غذایی میان کارمندان توسعوی زراعت و مالداری باال برود.



حداقل نیمی از صادرکنندگان و پروسس کنندگان مواد غذایی اصلی در کورساهای آموزشای روشاهای مصاونیت غاذایی
مبتنی برخطر اشتراک کرده باشند.



البراتوارهای مواد غذایی شروع به کار کنند.

اولویت  :1.3تقویت و تسهیل ایجاد پارکهای واحد غذای زراعتی

 .37قسمی که در جزء سه آمده ،دولت قصد تقویت پارکهای زراعتی-غذایی ( )IAFPsرا به منظاور تقویات رقابات در زراعات
تجارتی ،ترویج انکشاف منطقوی و شمولیت بیشتر ،و جذب سرمایه گذاری برای زراعت صنعتی می باشاد .تاکیاد بااالی مشاارکت
سکتور عامه و خصوصی است که الف) دسترسی به زیربناها را تسهیل می کند؛ ب) سرمایه گذاری هاای مشاترک را تساهیل مای
کند؛ ج) خدمات مشترک و تسهیالت و ایجاد اقتصادهای مناسب در ارائۀ خدمات به شمول گادام هاا ،ساردخانه هاا ،ترانساپورت،
خدمات کنترول کیفیت و مدیریت کثافات؛ د) دسترسی بیشتر به حمایت تخنیکی و معلومات و خادمات مادیریت را تساهیل مای
کند؛ ه) ارتباطات بیشتر تجارت زراعتی را بین و درون بازیگران زنجیرۀ ارزش از طریق شبکه های موثر میان تولیدکنندگان اصلی،
تاجران و پروسس کنندگان محصوالت زراعتی تسهیل می نماید.
 .38در سالهای اخیر ،دولت افغانستان مفهوم پارکهای صنعتی را در والیات مختلف و شاهرهای عماده باه شامول کابال ،بلاخ،
ننگرهار ،هرات و قندهار رایج کرده است .در حالی که بعضی از پارکها فعالیت هایشان را آغاز کرده اند ،اماا باا چنادین چاالش کاه
انکشاف و تاثیر اجتماعی-اقتصادی موردانتظارشان را محدود می کنند وجود دارد .این مشکالت عبارتند از :ابهاام در قاوانین ،نباود
هماهنگی برای اطمینان از پوره شدن پیش شرطهای زیربنایی و محیط زیستی ،و نبود بازار مناسب .فساد در مدیریت قراردادهاا و
کرایۀ جایدادها به شمول غصب زمین از جمله مشکالتی اند کاه ماانع عالقمنادی سارمایه گاذاران احتماالی مای گردناد .دولات
افغانستان قانون زونهای اقتصادی خاص و قانون انکشاف زمین را تصویب کرده است که به گونه یی خالی قانونی را پر مای کنناد.
هرچند ،وزارت تجارت و صنعت می داند که پارکهای صنعتی کنونی با مشکالت مدیریتی برجسته و چالشهای عملیاتی که باید باه
آنها رسیدگی شود وجود دارد و نیاز یک چارچوب مدیریت شفافی و روشن حقوقی برای ایجاد تعهدات و قوانین باازی بارای تماام
ذینفعان دخیل در پروسه (ذینفعان عامه و خصوصی) می باشد .تنظیمات مدیریتی به خوبی تعریف شده برای تطبیق قاانون نقاش
مهمی در رسیدگی به مشکالت همیشگی زمین ،تسهیل ارائۀ زیربنای موردنیاز و اطمینان از مطابقت با استندردهای کار و زیسات
محیطی بازی خواهد کرد.
هدف
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هدف اولویت  1.3ایجاد یک چارچوب به خوبی طراحی شده حقوقی ،قتانونی و نهتادی بترای تقویتت انکشتاف
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پارکهای زراعتی-صنعتی در افغانستان به شکل موفقانه می باشد.
اقدامات دارای اولویت


فهرست نمودن و یادگیری از تجارب گذشته و کنونی به ارتبااط فعالیات هاای زراعتای-غاذایی در پارکهاای صانعتی در
افغانستان



مرور و تصویب طرزالعمل پارکهای صنعتی برای اطمینان از شافافیت پروساه هاای پاالن گاذاری ،تخصایص ،انکشااف و
مدیریت پاکرهای صنعتی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران.



ایجاد هماهنگی در سطح باالی و/یا هماهنگی تخنیکی میان نهادهای سکتور عامه و خصوصی مربوطه برای رسایدگی باه
پارکهای زراعتی-غذایی (کمیته های بین الوزارتی) برای سازگاری اهداف و اطمینان از سرمایه گذاری های مکمل.



تسوید و تصویب یک استراتژی جذب سرمایه برای پارکهای واحد غذای زراعتی به شمول مشوق های "زیرکانه" که بارای
سرمایه گذاران برای تشویق آنها به سرمایه گذاری در پارکها.

 توضیح ،چاپ و استفاده از معیارهای شفاف برای انتخاب شرکتهای عالقمند به کرایۀ پارکها و معرفی یک سیستم بررسای
و بیالنس برای مبارزه علیه فساد و غصب زمین.
اهداف اجرآت


ایجاد تنظیمات مدیریت برای انکشاف و عملی سازی پارکهای زراعتیغذایی پارکها.



تکمیل و بهبود رهنمودها و مقررات برای مدیریت پارکهای صنعتی.



تخصیص فضا سکتور زرات تجارتی در پارکهای موجوده یا جدید.

اولویت  :1.4تطبیق پالیسی ها و قوانین که تسهیلگر قرضۀ زراعتی هستند
.40

این اولویت جزء  3را تکمیل میکند :تسهیل دسترسی به قرضه .شرح مفصل و کامل مواناع فاراراه قرضاه دهای در ضامایم

موجودند .این بخش جنبه های قانونی مربوط به انکشاف زراعت تجارتی را مورد توجه قرار می دهاد .بر استا

مشتوره هتا بتا

سکتور بانکداری و بازیگران زنجیرۀ ارزش ،اقدامات دارای اولویت در پالیسی ها و وقانین برای تسهیل قرضه زراعتتی
به قرار ذیل می باشند :الف) تعریف دقیق و دسته بندی دارایی ها و ارائۀ قوانینی که بااالی ساطوح تخصایص یافتاۀ قرضاه باه
زراعت تاثیر خواهند داشت؛ ب) ایجاد یک محیط توانبخش برای ابتکار در محصوالت مالی و تشریک خطر (اقدامات مربوط به ایان
مورد در فقرۀ  3تشریح شده است)؛ و ج) تهیهۀ مقررات برای تقویت شمولیت مالی – به شمول نهاایی ساازی و تطبیاق مقاررات
الکترونیکی پول ،که به افزایش مراکز دسترسی به خدمات مالی کمک می کند ،به ویاژه در امااکنی کاه بانکهاا و نماینادگی هاای
نهادهای قرضه دهی اندک اند؛ و د) تهیۀ مقررات برای "انکشاف نهادهاای ماالی" .نهاایی ساازی اساتراتژی ملای شامولیت ماالی
( ) NFISهمچنین اطمینان خواهد که تمام ذینعفان شروع به عملی سازی اقدامات موردتوافاق باه شامول آنهاایی کاه هدفشاان
تقویت قرضۀ زراعتی است (یک موضوع کلیدی در استراتژی ملی شمولیت مالی) .میثاق زراعت تجارتی و  NFISبه یکدیگر یااری
می رسانند تا دسترسی به قرضه برای دهاقین را افزایش دهد .اولویت های شناسایی شده در ذیل باالی اعماالی تمرکاز دارناد کاه
تاثیر کوتاه مدت و میان مدت باالی دسترسی به قرضۀ زراعتی برای بازیگران زنجیرۀ ارزش خواهند داشت.
17

هدف
هدف اولویت  1.4بهبود محیت قانونی و حقوقی در سکتور مالی و ترویج یک محتیت تتوانبخش بترای ابتکتار در
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محصوالت مالی می باشد.

اقدامات دارای اولویت
تضمین و مدیریت خطر


شفاف سازی ونهایی سازی مقررات دسته بندی دارایی و ارائه خدمات از طریق صدور جوازهایی کاه ضاروریات تضامین و
توزیع قرضه های پیش از اعتبار موعد مقرر



قبول سند عرفی به حی تضمین برای قرضه های کوچک و برای قرضه هایی که یاک ضاامن معتبار آن را تضامین مای
کند.



نهایی سازی و تطبیق مقررات برای اموال منقول.



بسط کتابچۀ ثبت قرضه ها برای تحت پوشش قرار دادن اموال غیرمنقول و منقول.



آموزش  FIو سکتور خصوصی (انجمنهای تجاری ،تامین کنندگان وغیره) پیرامون چگونگی انکشاهف و تطبیاق ابزارهاای
قرضه دهی امن (به شمول کرایه) برای افزایش قرضه برای تشبثات کوچک و متوسط



تهیۀ یک چارچوب قانونی برای انکشاف نهادهای مالی.
اجرای قرارداد



تقویت چارچوب افالس از طریق تطبیق نسخۀ بازنگری شدۀ قانون افالس
شمولیت مالی



نهایی سازی مرور مقررۀ نهاد پول الکترونیکی



تهیۀ یک پالن عملیاتی فراگیر و شفاف برای تحت پوشش قراردادن ساحات روستایی و افزایش معامالت پول الکترونیک و
پرداخت توسط موبایل.16



نهایی سازی و تطبیق استراتژی ملی شمولیت مالی.

اهداف اجرآت


دسته بندی اموال و مقررات تطبیق شده ،و ثبت اموال منقول به خوبی صورت می گیرند.

 16معامالت پول الکترونیک شامل پرداخت های متفاوتی است که از طریق بانکداری انترنتی همچون  ATMو غیره موارد صورت می گیرد ،و
حسابهای بانکی را نیز دخیل می سازد؛ هرچند ،معامالت پولی از طریق موبایل به پرداختی هایی اطقال می گردد که با استفاده از حسابهای
موبایل انجام می شود.
18



مشوره با ذینفعان پیرامون بهبود پول دیجیتل و سیستم عامه پسند از طریق جلسات مشترک با ذینفعان در والیات نهایی
شده اند.



 NFISنهایی و تطبیق شده.



مقررۀ  DFIتهیه شده



مقررۀ اموال منقول تطبیق شده

اولویت  :1.5حمایت از افغانستان برای منفعت بردن از توافق نامۀ سازمان جهانی تجارت
 .42عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی ( )WTOدر ماه دسامبر  2015صورت گرفت .مذاکرات عضویت برای WTO
و تعهدات پس از عضویت نه تنها دسترسی به بازارهای بین المللی را تسهیل می بخشد بلکه نیاز به یک سلسله اصالحات داخلی را
نیز برجسته می کند .گرچه افغانستان پیشرفتهای مهمی در تسهیل واردات و صادرات برای تاجران داشته اسات ،باا عملای شادن
توافق نامۀ تسهیل تجارتی  ،WTO17هنوز نیاز به اصالحات عمده یی برای عضاویت  WTOالزم هساتند .در افغانساتان تجاارت
رسما از طریق  12نقطۀ عبور مرزی ( ) BCPصورت می گیرد که در آن می توان به صورت قاانون اجنااس را داخال یاا خاارج از
کشور نمود .دو نقطه در مرز تاجیکستان موقعیت دارند (آقینه و ترغندی)؛ و سه نقطه در مرز ایاران (اساالم قلعاه ،زرناج ،ابوناصار
فراهی) و تاجیکستان (شیر خان بندر ،اشکا شم ،آی خانوم) ،و پاکستا (تورخم و سپین بولادک (چمان) و غاالم خاان)؛ و یکای باا
ازبکستان (حیرتان) .اجناس و اقالم در این نقاط مرزی به جز یکی از  17دیپوی گمرکات داخلای اظهارناماه نمای گیرناد .واردات،
صادرات و ترانزیک اجناس فعال به خاطر تاخیرات طوالنی در مرزهای افغانستان و درنتیجۀ مداخالت مداوم و خسته کننادۀ ادارات
مختلف دولتی متاثر می شوند.
 .43تحقیقات گویای فواید و مضرات تاثیرات عضویت در سازمان تجارت جهانی است کاه باه ناوع اصاالحات داخلای و شارایط
اقتصادی کشور عضویت سازمان بستگی دارد .عموما ،تطبیق مفاد قانون  TFAشفافیت را در طرزالعملهای تجارتی باال برده و موانع
تجارت جهانی را کاهش می دهد .اگر مفاد  TFAکامال تطبیق گردند ،می توانند تاثیر مهمای بااالی تساریع حرکات ،رهاساازی و
صدور اظهارنامه ها برای اجناس داشته باشد . 18عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی احتمااال تااثیرات مثبتای باه ارتبااط
موارد ذیل خواهد داشت :الف) حل منازعات ،چرا که  WTOیک مجمع برای حل منازعات تجارتی و ترانزیتی پیشکش مای کناد؛
ب) کاهش هزینه ها برای تشبثات محلی و صنایع نوپا؛ ج) مفاد برخورد مسااویانه و باازار آزاد ،باا عضاویت افغانساتان در ،WTO
تاجران افغان می توانند به بازار جهانی با نرخهای پایینتر تعرفه و مفاد بهتر تجارتی دسترسی داشته باشند.19
 .44هرچند ،تحقیقات نشان می دهند که اگر عضویت به صورت استراتژیک مدیریت گردد ،می تواند تاثیرات منفی نیاز داشاته
باشد .در میان مدت افزایش چشمگیر در حجم صادرات به دلیل ظرفیت پایین تولید داخلی وجود دارد .عالوتا ،اگر دولت همچناان
نرخهای تعرفه را برای اقالم کاهش دهد ،صنایع نوپا قادر نخواهند بود با تولیدات واردشده به رقابت بپردازند .این مشکلی است کاه
در اولویت  1.1بدان پرداخته شد .برای حمایت از صنایع نوپا ،افغانستان باید از پالیسی های حفااظتی از طریاق تطبیاق نرخهاای
تعرفۀ باال و ارائۀ سبسایدی ها استفاده نماید ،هرچند در سازمان جهانی تجارت ،افغانستان باید تعرفه ها را کاهش ندهد؛ البته ایان

17

18

می توان نسخۀ انگلیسی توافقنامه را از لینک ذیل دانلود نمود:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfatheagreement_e.htm
کشورهای در حال توسعه یی که  TFAرا کامال تطبیق می کنند ،سازمان جهانی تجارت کمک می کند تا  14.3فیصد از هزینه های

تجارتی شان کاسته شود.
 19فرزان فروغ ، 2017 ،تاثیر عضویت سازمان جهانی تجارت باالی اقتصادی افغاانستان .این مقاله را میتوانید از لینک ذیل دانلود کنید:
http://www.afghaneconomicsociety.org/images/pdf/2_Farzam_Version_Final.pdf
19

یکی از ابزارهایی است که برای اقتصاد کشور مهم به شامار مای رود .باه عاالوه ،کاهشای در عوایاد باوده و احتمااال خواهاد باود.
افغانستان یک پایۀ ض عیف برای جمع آوری عواید دارد و کاهش در تعرفه ها این ضعف را شادت مای بخشاد .همچناین ،ساازمان
جهانی تجارت افغانستان را ملزم می سازد سبسایدی های زراعتی و صنعتی را کاهش دهد که می تواند باه تااثیرات منفای بااالی
صادرات و تولیدات دهاقین به دلیل رقابت شدید بر سر قیمت با رقبای خارجی و محیط سخت بارای ساکتور خصوصای و نیاز باه
دلیل فساد ،ناامنی و زیربناهای سست بیانجامد.
 .45بناء ،یک رویکرد استراتژیک برای اطمینان از عضویت به افغانستان مفاد راسنده و تاثیرات منفی را کاسته و ایان نیاز بارای
حمایت از زراعت تجارتی ضروری می باشد .اصالحات تسهیل تجارت در سالهای اخیار یاک اولویات در افغانساتان باوده و بعضای
دستاوردها ،همچون مدرن سازی گمرکات ،قبال با حمایت جامعۀ جهانی ایجاد شده است .هرچند ،دولت افغانساتان فعاال ظرفیات
کافی برای قادر ساختن افغانستان به منظور مفاد بردن از این فرصتها ندارد .برای مثال ،ریاست عماومی همااهنگی پاالن و برناماه
وزارت زراعت مسوول هماهنگی و تطبیق تعهدات  WTO SPSبوده و نهاد مسوول ملی تفتیش ( )NEPدر زمیناۀ تطبیاق SPS
می باشد .مقام مشخص شده با  WTOدر تماس بوده است .هرچند ،مسوول  NEPاز کمباود داناش تخنیکای و طرزالعمال هاای
ارائه خدمات مناسب ،و نبود هماهنگی و ارتباطات با ذینعفان ،تغییروتبدیل زیاد و انتقال کارمندان آماوزش دیادۀ  SPSباه دیگار
ریاست ها رنج می برد .به عالوه ،یک ریاست کوچک در وزارت تجارت و صنعت برای حل منازعات ایجاد شده است .هرچند ،هرگاز
از این مجمع برای حل منازعه استفاده صورت نگرفته و قادر به استفاده از آن در میان مدت نخواهد بود چرا کاه ایان وزارت دچاار
کمبود حقوقدانان مسلکی که بتوانند از پس طرزالعمل های حل منازعۀ  WTOبرآیند ،می باشد.20
 .46توافقنامۀ تسهیل تجارت  ) TFA( WTOرا می توان به حی ابزاری برای شناسایی خالهای باقیمانده و تشاخیص فعالیات
های عملی استفاده نمود .اقدام و زمان بنادی اصاالحات ،و بهتارین روش بارای تطبیاق  TFAباه مفااد افغانساتان و مطابقات باا
استراتژی های ملی ترویج اقتصادی و صنعتی به شمول این مورد ،برای اطمینان از اینکه افغانستان فرصتهای مفاد بردن از عضویت
خویش در  WTOرا درک کرده و می تواند از آنها استفاده کند ،حیاتی است.

هدف
هدف اولویت  1.5افزایش ظرفیت دولت افغانستان در تهیه و تطبیقی پالیستی تجتارت ،و تستهیل تجتارت در
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محصوالت زراعتی مطابق با قوانین  WTOو  TFAبه اونه یی است مفادی به انکشاف زراعت تجارتی نمی رساند.
اقدامات دارای اولویت


جستجوی همکاری تخنیکی برای کمک به  TFAو مطابقت با قوانین پس از عضویت در WTO



روی دست گرفتن دوره های آموزشی برای ظرفیت سازی نهادهای تجارتی و سرمایه گذاری پیرامون مقررات WTO



مرور یافته های گزارش ارزیابی عملکرد خدمات وترنری برای مطابقات باا تعهادات  WTO SPSو داشاتن تااثیر بااالی
جایگزین واردات



برگزاری دوره های آموزشی برای سکتور فرعی زراعت تجارتی پیرامون قوانین پس از عضویتِ .WTO



افزایش مشوره بین پالیسی سازان و سکتور خصوصی برای جلوگیری از موانع غیرضروری در طرزالعملهای فراراه معامالت
تجارتی.
20 Farzam & Frough 2017
20



ایجاد یک مکانیزم برای مشوره پیرامون مقررات و اقدامات SPS



تطبیق مقررات شفافیت توافق نامه های  WTOبه ارتباط  TBTو .SPS



تهیۀ مقررات و طرزالعمل ها برای اطمینان از تطبیق کامل قانون استندرد که قبل از پیوستن به  WTOتهیه شده بود.



تهیهۀ یک استراتژی هماهنگی میان ادارات مرزی برای اطمینان از هماهنگی میان ادارات ،کاهش زمان پروسس ،و حذف
تفتیش مجدد .این استراتژی وظایف روزمره را به یک نهاد خاص خواهد سپرد.



معرفی پروسس دارای اولویت در مرزها و دیپوهای گمرکات داخلی برای اجناس دارای خطر.



افزایش دانش سکتور خصوصی پیرامون قوانین نافذه از طریق تهیۀ مواد معلوماتی برای سکتور خصوصی و تشویق تاجران
برای تسلیم دهی معلومات اظهاراتی شان به صورت هر چه زودتر.

اهداف اجرآت


تعداد کارمندان استخدام شده یا تبدیل شده در نهادهای مربوطۀ دولت افغانستان برای انجام فعالیتهای WTO/TFA



تعداد کارمندان دولت افغانستان که به ارتباط مسائل مربوطه آموزش دیده اند.



تعداد کارمندان شرکتهای زراعت تجارتی که با مسائل مربوطه سروکار دارند از طریق آگاهی دهی.
کاهش چشمگیر در زمان برای تولیدات زراعتی که باید در گمرکات و نقاط مرزی پروسس شوند.
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 .5جزء شماره  :2انکشاف زراعت صنعتی
هدف
.48

هدف از جزء  2حمایت از افزایش تولید دهاقین افغان و رقابت تجارت های زراعت-غذایی در بازارهتای ملتی و

جهانی است.
زمینه
 .49تاریخ سراسر جنگ مشکالتی برای زنجیره های عرضه و بازارها ایجاد کرده است به ویژه برای تولیادات باغاداری و کااهش
نسبی دیده شده در تولید و گرایشهای بازارمحور .افغانستان یک تاریخ غنی در زمینۀ باغاداری باا تعاداد محصاوالت محادود – از
قبیل میوه خشک – دارد که هنوز در بعضی بخشهای جهان زبانزد می باشند .هرچند ،زنجیره هاای ارزش بار اسااس باازده هاای
پایین شناخته می شوند و نشانگر انکشاف محدود تکنالوژی های پیشرفته و روشهای زراعت مدرن می باشند .اخیارا ،پیشارفتهایی
در تو سعۀ تولیدات و افزایش تخصص برای جذب سرمایه گذاری های بیشتر در ایجاد ارتباط بین بازارها و رقابت آغاز شده است.
 .50خدمات توسعوی ،که قبال دهاقین باالیشان بسیار تکیه داشتند ،حاال وسیعا ناکافی اند .فعالیتهای بعد از برداشات محصاول
بسیار اندک صورت می گیرند .کمبود سرمای ۀ کاری ،دسترسی به قرضه برای سرمایه گذاری ،و ذخیره گاه ها مانع اصالی بارای باه
حداکثر رساندن مفاد باغداری در افغانستان می باشاند .یاک تعاداد خادمات اساسای بارای حمایات بهتار از معیشاتهای زراعتای
بازارمحور وجود دارند که فعال به صورت پراکنده از طریق یک تعداد پاروژه هاا و ادارات انجاام مای شاوند .سارمایه گاذاری هاای
چشمگیر در موسسات زراعتی ،سردخانه ها ،درجه بندی/دسته بندی و دیگر زیربناهای زنجیرۀ ارزش صورت گرفته است ،در حالی
که شرکتهای سکتور خصوصی که از دولت حمایت دریافت کرده اند خدمات مناسب ارائه کرده اند .افزون بر این ،سرمایه گذاری ها
حیاتی اند.
 .51به عالوه ،دهاقین و تجارت های زراعتی با موانع مهمی در دسترسی به زمین صنعتی دارای خدمات اولیه ،زیربناای زنجیارۀ
عرضه ،و دسترسی به معلومات و تکنالوژی که بر اساس آنها می توان سرمایه گذاری های بازارمحور در ارزش افزوده برای تولیادات
زراعتی داشت ،مواجه اند.
.52

بناء ،برای تشویق تولید و پروسس ،برای تقویت صادرات ،ایجاد تنوع در فرصتهای شغلی ،و ایجااد ثاروت بارای جواماع

دهاقین ،به یک رویکرد یکپارچه که موانع را از بین می برد و زراعت تجارتی را به تولیدکنندگان وصل می کند نیاز است .این جازء
میثاق زراعت تجارتی می خواهد به این هدف از طریق انجام فعالیت های ذیل برسد:

.1

حمایت از ایجاد محیط های پروسس محصوالت زراعتی به شکل مادرن کاه بارای جلاب سارمایه گاذاری هاای
سکتور خصوصی در فعالیتهای ارزش افزوده همراه با زنجیره های ارزش دارای اولویت انتخاب شاده در بازارهاای
تولید عمده در سراسر افغانستان.

.2

تقویت تولید زراعتی برای خودکفایی نیازهای پروسس از طریق تمرکز بااالی ارائاۀ خادمات بار اسااس تقاضاا و
سرمایه گذاری بازارمحور.
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باکس  :2پارکهای زراعت صنعتی به حیث ابزاری برای ارزش
افزوده و رقابت در زراعت
پالیسی سازان باالی پارکهای زراعت صنعتی تاکیاد کارده اناد تاا :الاف) ارزش در
زراعت از طریق پروسس بیافزایند؛ ب) حمایت از کثرت زنجیره های زراعت-غذا؛ و
ج) انکشاف شهرها و منااطق زراعتای کشاور .هناد و چاین در میاان کشاورهایی
قراردارند که شدیدا باالی این ابزار تاکید کرده اند .در هند ،انکشاف پارکهای غذایی
ایجاد شدند تا انکشاف اقتصادی را تحریک کنند (به ویژه در ایاالت جنوبی) کیفیت
تولید و تنوع آن را باال ببرند ،و از خطرات ممکن سارراه سارمایه گاذاران باا ارائاه
زیربناها یمشترک و تسهیالت از قبیل سردخانه ها ،البراتوارهاای کنتارول کیفیات
غذا و گدام ها کاهش داد .برای تسهیل این سرمایه گذاری ها ،دولت هند تسهیالت
مالی و انکشاف در نهادها را به وجود آورد .چنین از مدل پارکهای صانعتی شادیدا
به حی یک استراتژی به منظور کمک به صنایع زراعتی کوچاک و تبادیل شادن
آنها به شرکتهای متوسط و بزرگ کمک نمود.
ابتکارات مشابه در اروپا در دهۀ  2000آغاز گردیاد؛ ماثال ،پاارک غاذای زراعتای
دنمارک در آرهوس که از تالشی برای همسان سازی زراعت صنعتی رشاد نماود و
به رقایت و ابتکاری در سکتور باارزش زراعت تجارتی تبدیل شد .ماوج جدیادی از
ابتکارات در میانۀ بحران غذایی جهان در ساال  2008-2007باه وجاود اماد کاه
کشورها را به سوی خودکفایی از طریق جایگزین کاردن واردات غاذایی باه جاای
تولیدات محلی در پارکهای زراعت صنعتی سوق داد.

.3

ایجاد بازارهای آماده و خاوش سااخت از
طریق ارتباطات مانظم میاان دهااقین و
پروسس کنندگان برای جاذب تولیاد باه
شکلی ساازماندهی شاده و رسایدگی باه
مشااکالت کیفیاات مناسااب و کاااهش
ضررهای پس از برداشت محصوالت.

.4

افزایش تقویت جواناان و زناان از طریاق
ایجاد فرصتهای شغلی پایادار در خطاوط
تولید اولیه ،لوجستیک ،حمایت از تولیاد،
تراکم تولیاد ،ذخیاره ساازی ،نگهاداری،
پروسس ،انکشاف و مراقبت از زیربناهاا و
دیگر استفاده های عمومی از اموال.

 .53نیاز برای مشوق های دولتی به حیا "سبساایدی
سرمایه" که منابع شرکتهای موردهدف را آزاد کرده ،آنها را
قادر به سرمایه گذاری بیشتر در بازارها و انکشاف تولید می
کند تا اینکه فقط زمین به دست آورند و تعمیرات بساازند.
در افغانستان ،این حمایت به چند دلیل ض روری است؛ به دلیل نبود یاک محایط تاوانبخش تجاارتی و زیربناهاا بارای حمایات از
پروسس غذا و نیاز به بحداقل رسانی
 .54در بافت گسترده تر انکشاف ،سرمایه گذاری در پارکهای واحد غذای زراعتی ( )IAFPsنوعی سرمایه گذاری سرمایه اسات
که می تواند فرصتهای صنعتی سازی در سیستم غذا را تحریک نموده ،مشاغل تولیاد نیازمناد نیاروی کاار زیااد را ایجااد کارده و
فعالیتهای دارای ارزش باال را به حرکت وادارد .همچنین از افزایش موثریات و ظرفیات باه دسات آوردن ارزش پاولی بااال توساط
شرکتهایی که در پارکها سرمایه گذاری می کنند (درحالی که در هزینه های معامالتشان کاهش به وجود می آید) حمایت به عمل
می آورد .بناء ،چنین پارکها می توانند نقش کلیدی در ظهور زراعت تجارتی به حی سکتور پیشتار که می تواند رشد را باال برده و
تاثیرات مثبت گسترده را باالی اقتصاد به شمول ایجاد فرصتهای شغلی FID ،و سرمایه گذاری داخلی ،افزایش صادرات و فروشات
داخلی ،عاید دلتی بیشتر ،بهبود زون بندی و تولید منطقی را به حرکت در آورد ،بازی کنند .21در بافات افغانساتان IAFP ،متی
تواند ابزاری برای انکشاف زنجیره های ارزش باشد که قبال از خود پتانسیل رقابت نشتان داده و متعاقباا ظرفیات هاای
تکنالوژی و سامزانی باالیی دارند که می توانند به روز شده و توسعه یابند.
.55

به عالوه ،دلیل منطقی قوی برای انکشاف ظرفیت تولیدکننداان از طریق حمایت مستتقیم از شترکتهایی کته از

تقاضا نمایندای می کنند وجود دارد .به حی خریداران ،این شرکتها از موانعی که تولیدکنندگان شان با آنها روباه رو هساتند
آشنایند و اغلب می دانند مشکالت را چگونه می توان از طریق حمایت درست برای به روز سااختن تکناالوژی ظرفیات ،اگار آنهاا
تقویت شوند ،برطرف نمود .انکشاف یک تسهیالت کمک مالی برای تمویل سرمایه گذاری های زیربنایی ،تقویت ظرفیات و تاامین
مواد و ارائه خدمات به تولیدکنندگان به ایجاد خدمات تقاضامحور و زنجیره های تامین اجناس بازارمحور کمک خواهاد کارد .ایان

Territorial tools for agri-industry development- A Sourcebook, FAO. 2017.
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حمایت مالی از طریق احواالت ظاهری که توسط پروژه های فرعی تولیدشده و این موضوع که قرضه تجارتی برای انکشاف زراعات
تجارتی در افغانستان به ویژه برای گروه های دهاقین تولیدکننده محدود است ،توجیه می گردد.
 .56یکی از دالیل اصلی ناکامی تالشهای قبلی در انکشاف صنعتی و زنجیرۀ عرضه زیربناها از قبیل پارکهای صنعتی و سردخانه
ها گردید ناتوانی در اطمینان از تطبیق پیش شرط الزمی برای سرمایه گذاری موفقانه بود .بنااء ،مادیریت پروساه حیااتی اسات و
ایجاد  IAFPبه خصوص باید به شکل غیرتعصب آمیز بر اساس شواهد و در پروسۀ تصمیم گیری صورت گیرد.
 .57برای بهبود تولید ،دهاقین به حمایت از سکتور دولتی و سکتور خصوصی نیاز دارند .مدل ائتالف تولیدی برای تمویل هزینۀ
مساوی با دیگر منابع برای شرکتها و انجمن ها نشان می دهد که این تمویل می تواند به تولید ،یکپارچگی در بازار ،تولیاد بیشاتر،
حجم فروشات ،ارزش افزوده ،قیمت ها و عواید دهاقین بیانجامد ،در حالی که به ایجاد مشاغل باالی زمین و مشاغل زراعتی به دور
از زمین ،بهبود کیفیت مشاغل و نیز شمولیت گروه های آسیب پذیر منتهی می شاود .در افغانساتان ،ایان روش ممکان بتواناد از
تولیدکنندگان در فایق آمدن بر موانع ظرفیتی و تجدید کردن روشهای زراعتی باالی زمین و پس از برداشت محصوالت با موفقیت
بیشتر نسبت به بدیلهای مشابه ،حمایت کند چرا که نوعیت وابسته-به-قرارداد درخواستی های کمک مالی ،در صورتی که پروساه
تعقیب شود ،کمک های ما لی بیشتر مساعد دستکاری نسبت به دیگر مدلهایی هستند که منجر به تغییرات پایدار نمی گردند .ایان
مدل به شکل مناسب برای تطبیق باالی نهادهای ضعیفتر و سطوح مختلف سرمایۀ اجتماعی در افغانستان نسبت به دیگر مدلها باا
بافت و زمینۀ افغانستان همخوان خواهد بود .یک طرح ائتال ف تولیدی برای تقویت روابط زنجیرۀ ارزش ،تسریع قراردادهای زراعتی
و تجدید تکنالوژیکی و ظرفیتی تطبیق خواهد شد .تمویل هزینۀ مساوی باا دیگار مناابع سارمایه گاذاری هاا را از طریاق زراعات
تجارتی در ارائه خدمات و ظرفیت سازی برای متصدیان خدمات ،تقویات رواباط باا و ارائاه خادمات باه تولیدکننادگان ،باا هادف
قراردادن تجدید تکنالوژیکی و ظرفیتی که با مفاد قرارداد وصل شود ،سرعت خواهد بخشید .این یاک اساتراتژی تجاارتی پیشاتار
است که نتایج سریعتری خواهد داشت .برای اطمینان از رشد فراگیار در پیوناد باا ساازماندهی تولیدکننادگان ،ایان ناوع تمویال
همچنین مهار ت اساسی و تجدید تکنالوژیکی را از طریق کماک هاای ماالی بارای تمویال هزیناۀ مسااوی باا دیگار مناابع بارای
تولیدکنندگان و انجمن های تولیدکنندگان را تقویت خواهد نمود.
 .58ارائۀ خدمات توسط سکتور دولتی و مسائل مربوط به پالیسی که باالی پیشرفت در تولیدات تاثیر می گذارناد در ضامایم و
جزء شماره  4تشریح شده اند .موانع اصلی شامل ارائه خدمات توسعوی ضعیف ،ناموثریت دسترسای باه منااطق روساتایی و نباود
زنجیره های ارزش بازارمحور و تحقیق محور می باشد .رسیدگی به این چالشها نیاز دارد یک بنیاد عرضۀ قوی ایجاد شود بر اساس
آن بتوان پیشرفتهای عظیم که ب ه پروسس و تجارت بستگی دارند بنیان نمود .برای حمایت قوی از دهاقین باید از طریق هماهنگی
بهتر و برنامه ریزی مناسبتر برای افزایش تولید ،فعالیت های وزارت زراعت از طریق ارائۀ خدمات توسعوی و برنامه های ارائۀ مواد و
خدمات اولیۀ ضروری برای شروع ،اقدام نمود.
 .Aفعالیت های دارای اولویت
.59

هدف جزء شماره  2تولید بیشتر ،ایجاد پارکهای یکپارچۀ غذای زراعتی ( ،)IAFPsو تستریع سترمایه اتذاری

خصوصی در زنجیرۀ ارزش از تولید ارفته تا پروسس و تجارت می باشد .این جتزء پتیش از هرچیتز بتازارمحور و بته
رهبری سکتور خصوصی است .دولت سرمایه گذاری خصوصی را از طریق بهبود در زیربناهای زراعت صنعتی ،ارائۀ قرضاه بارای
زنجیرۀ ارزش ،و ارائۀ خدمات مربوط به تولیدکنندگان در ساحات گزینش شده تسریع خواهد کرد .این روش هادفش رسایدگی باه
موانع اصلی انکشاف زراعت تجارتی به رهبری سکتور خصوصی (نبود امنیت ،زیربناهای صنعتی و محایط تاوانبخش بارای انکشااف
زراعت تجارتی) است در حالی که اطمینان می دهد سرمایه گذاری ها در انکشاف زنجیرۀ عرضه و زیربناها بازارمحور هستند.
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باکس شماره  :3فواید مراکز جمع آوری محصوالت دهاقین برای تولیدکنندگان و
خریداران
 مراکز جمع آوری محصوالت دهاقین سهمی در حفاظت از کیفیت محصوالت داشته و خسارات
وارده پس از برداشت محصوالت را در مقایسه با محصوالت حفاظت شده در زمینها کاهش می
دهد ،و بناء می توانند محصول بهتر با قیمت بهتر به فروش برسانند .همچنین تسهیالتی برای
تیست کیفیت و وزن و بسته بندی در این مراکز وجود دارند.
 این مراکز فشار باالی دهاقین را برای فروش محصوالت به محض برداشت آنها کاهش می دهد
و سپس دهاقین می توانند آزادانه تر در زمان مناسب محصوالت شان را بفروشند.
 این مراکز می توانند یک اتصال مستقیم میان گروه های دهاقین تولیدکننده و خریداران و
پروسس کنندگان نهایی ایجاد کنند و دست دالالن را کوتاه کرده و سهم بیشتر از ارزش افزودۀ
محصوالت شان به دست آورند.
 حجم زیادی از تولیدات در یک مرکز جمع آوری محصوالت برای خریداران جذاب بوده و می
تواند رقابت میان خریداران را بیشتر کند.

 با فروش دسته جمعی محصوالتشان به شکل عمومی ،دهاقین قدرت چانه زنی بیشتری نسبت
به فروش دانه به دانه خواهند داشت .همچنین آنها می توانند از حضور چندین خریدار برای به
مزایده گذاشتن محصوالت شان سود برده ،آنها را به گرانترین قیمت فروخته و عایدات
حداکثری را حاصل کنند.
 از آنجا که از مراکز جمع آوری محصوالت در تمام طول سال استفاده صورت نمی گیرد ،این
مراکز اهداف دیگری نیز دارند :اجاره شدن توسط افراد عالقمند ،استفاده برای جلسات گروهی
دهاقین و غیره.

 .60ایاان جاازء بااه حی ا مرکااز
میثاق زراعت تجارتی است که مرکز
توجاااه سااارمایه گاااذاری هاااای
اسااتراتژیک در راهکارهااای زراعتاای
بوده که می تواند:

خسااارات بعااد از برداشاات
محصوالت ،به ویژه بااالی
میوه و سبزیجات از طریق
پروسس دسات اول (ماثال
اساااتفاده از ساااردخانه) و
پروسس دست دوم (ماثال
جوس ها ،مربا ،سابزیجات
کنساارو شااده) را کاااهش
دهد؛
هماهنگی در زنجیرۀ عرضاه
را تسهیل کند؛
انکشاف قراردادهای عرضه با
مراکز توزیاع اساتراتژیک،

خرده فروشان محلی و صادرکنندگان (اتصال های روبه جلو) را تحریک کند؛ 

بسیج سازی سریع قراردادکنندگان برای مواد خام را تحریک کند؛ و
 به مشکل دوری ساحات تولید و کاهش هزینه های ترانسپورت از طریق لوجستیک تجارت ساده شده به شمول شبکه هاای
جاده های ضعیف رسیدگی کند؛
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اولویت  2.1ایجاد پارکهای یکپارچۀ غذای زراعتی و ارائۀ قرضه به زیربناها و خدمات زنجیرۀ عرضۀ متصل شده

به شمول توانبخشی و ایجاد مراکز جمع آوری دهاقین ( )FCCsو مراکز تغییر روستایی ( )RTHsاز طریق حمایتت از
انجمن های تولیدکننداان و هدایت شرکتها را تسهیل خواهد کرد .ایجاد پارکهای یکپارچۀ غاذای زراعتای شاامل انتقااالت
جایداد ،ارائۀ زیربناها و خدمات دولتی (یک سبسایدی سرمایه) ،مدیریت پارکها ،و حمایۀ دولتی از ترویج سرمایه گذاری و بازاریاابی
می باشد .این پارکها با تولیدکنندگان از طریق شبکه یی از تجارت های زراعتی که میثاق زراعت تجاارتی باه وسایلۀ روش ائاتالف
تولیدی با هدف ایجاد و فعال سازی  FCCsو  RTHsمتصل خواهند شد .این زیربنای حمایوی برای متصل ساختن تولیدکنندگان
مستقر در مناطق دورافتاده به ساحات صنعتی شهری و بازارهای کلیدی حیاتی است و یک فرصت برای استفاده از زیربناهای قسما
تکمیل شدۀ خالی پس از برداشت محصوالت ارائه می کند ،البته در صورتی که سکتور خصوصی عالقمند باوده و پایاداری تجاارتی
وجود داشته باشد .جنبۀ "یکپارچگی" این پارکها به این اتصال های قوی به زنجیره های عرضه و زیربناهای حمایات کنناده برمای
گردد .سرمایه گذاری در تجارت های زراعتی ولسوالی این پارکها را دوباره به تولیدکنندگان و از تولیدکنندگان باه خریاداران وصال
خواهد کرد.
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 :2.1.1 .62پارکهای یکپارچۀ غذای زراعتی ( :)IAFPانتظار می رود که این پارکها باه حیا مراکاز تکناالوژی عمال کارده از
انکشاف اقتصاد محلی حمایت کنند ،فرصتهای صنعتی سازی سیستم زراعت برای غذا را بیافرینند ،مشااغل فشاردۀ تولیادی ایجااد
کنند و به سوی فعالیت های باارزش حرکت کنند .همچنین انتظار می رود این پارکها یک مکان برای دهاقین افغان در مناطق شان
بوجود آورده که بتوانند روابط بلندمدت ایجاد کنند و به سرمایه گذاران آینده نشان دهند کاه پروساس محصاوالت زراعتای را مای
توان موفقانه در افغانستان انجام داد .ایجاد این پارکها در مکان موردنیاز برای مادرن ساازی صانعت را تخصایص داده و باه خاوبی
مدیریت خواهد کرد .هنگامی که شرکتهای زراعتی در داخل پارکهای متذکره فعالیت کنند ،به آسانی می توانند نیروی کار توانمند،
تا مین کنندگان ،متصدیان خدمات و مشتریان را جذب کرده و یک بنیان به رهبری سکتور خصوصی برای ایجاد پیوند میان بازارهاا
برای دهاقین با اقتصاد وسیعتر ایجاد نمایند .قسمی که در اولویت  1.3آمده ،تطبیق پالیسی پارکهای صنعتی به شکل درست بارای
مدیریت موثر پارکهای یکپارچۀ غذای زراعتی مهم می باشد.
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 :2.1.2ائتالف های تولیدی :از طریق روش ائتالف تولیدی ،برای جذب و تسهیل سرمایه گذاری های خصوصی در زراعات

تجارتی ،میثاق زراعت تجارتی قرضۀ زنجیرۀ ارزش برای تجارتهای زراعتی و تولیدکنندگان ارائاه خواهاد کارد تاا قارارداد زماین و
تجدید تکنالوژی ز راعتی شان را تقویت بخشند .دادن قرضه برای هدایت شرکتها (اتصال آنهاا باا تولیدکننادگان) و تولیدکننادگان
(ایجاد ارتباط برای اتصال آنها به شرکتها) در زونهای دارای اولویت به منظور تقویت زنجیره های عرضه در پارکهای متذکره موجاود
خواهد بود .زیربناهای زنجیرۀ عرضۀ متصل شده -مراکز جماع آوری محصاوالت دهااقین و مراکاز تغییار روساتایی از طریاق ایان
کمکهای مالی برای جذب سرمایه گذاری خصوصی بر اساس ارائۀ پروپوزل های تجارتی مناسب تمویل خواهند گردید.
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اولویت  2.2تولیدات تولیداران کوچک را برای اطمینان از فراایر بودن و بازارمحور بودن زنجیره هتای عرضته

بهبود خواهد بخشید .فعالیت هایی از طریاق سیساتم توساعوی وزارت زراعات ،باه شامول از طریاق موسساات بازاریاابی بارای
تولیدکنندگان ،ادارات آگاهی عامۀ والیتی ،و شوراهای انکشافی محل از افزایش تولید در زنجیره های ارزش گازینش شاده حمایات
خواهد کرد .ریاست توسعوی وزار ت زراعت تحقیقات تقاضامحور برای انکشاف سیستم های توسعوی را به منظور برگزاری دوره های
آموزشی و آگاهی دهی تسهیل خواهد کرد ،در حالی که ارائه خدمات به سکتور خصوصی و عرضه عوامل تولیاد نیاز ماورد ساهولت
قرارخواهد گرفت .فعالیت ها برای بهبود تنظیمات برای تولیدکندگان فعال در زنجیره های ارزش لبنیاات و باغاداری از رشاد هماه
شمول حمایت کرده و مجامعی برای ظرفیت سازی ارائه خواهند کرد ،در حالی که در سکتور مرغداری تمرکز باالی تقویت سارمایه
گذاری مرغداری تجارتی و تولید تخم مرغ می باشد.
اولویت  :2.1ایجاد پارکهای یکپارچۀ غذای زراعتی و ائتالفات تولیدی
 .65یک پارک واحد یک زیربنای سخت و نرم است که برای حمایت از تعدادی از شارکتهای زراعتای و دیگار باازیگران دخیال در
تولید غذا ،پروسس و دیگر خدمات مربوطه اختصاص یافته است .این پارکها سرمایه گذاری هاای موردنیااز ساکتور خصوصای را در
ارزش افزودۀ تولیدات زرا عتی جلب خواهد کرد تا به بازار وسایع و روباه رشاد محلای خادمت کارده و جاایگزین واردات گردناد و
بازارهای صادرات را بهبود ببخشند .انکشاف زیربنایی از تولید گرفته تا پروسس و تجارت توسعه خواهد یافت چرا که این پارکهاا باا
زیرنا و خدمات مناسب از جاده ها و برق گرفته تا گدام های استندرد و تشکیالت پروسس برخوردار خواهند شد (به ضمیمه  4نگااه
کنید) .این امر هزینه های سرمایه گذاری را کاهش داده و رقابت بین پروسس کننادگان زراعات را افازایش داده و بازارهاای آمااده
برای دهاقین در ساحات تولیدشان و اطراف آن ایجاد خواهند کرد.
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 .66یک پارک واحد بخش ی پارک صنعتی انکشاف یافته و دارای خدمات اولیه است که الف) خدمات و تسهیالت مشترک به شمول
گدام ،سردخانه ها ،واحدهای پروسس استندرد ،لوجستیک ،البراتوار و خدمات تصدیق ،مدیریت کثافات و غیره؛ ب) خدمات کمکای
از قبیل قرضه ،خدمات تخنیکی ،و تکنالوژی های معلوماتی و مخابراتی را پیشکش می نمایند.
 .67مدیریت این پارکها توسط سکتور خصوصی هم به حی مراکز جمع آوری حاصالت برای گروه های دهاقین و هم برای دهاقین
انفرادی عمل خواهد کرد و می تواند خدمات قبل از استفاده از سردخانه و توسعوی و مشورتی ارائاه نمایاد RTH .باه حیا یاک
مکان برای پرو سس اولیه (ذخیره سازی ،درجه بندی ،رتبه بندی و دسته بندی) و برای تامین خدمات زراعتی همچون مواد نبااتی،
کودها ،دواهای سمی ،ماشین آالت زراعتی و غیره پیشکش خواهد کرد.
 .68یکی از دالیل ناکامی اصلی تالشهای قبلی برای انکشاف صنعتی و زیربناهای زنجیرۀ عرضه از قبیل ایجااد پارکهاای صانعتی و
سردخانه ها ،عدم توانایی برای اطمینان از پوره شدن پیش شرطها برای سرمایه گذاری موفق می باشد .بناء ،مدیریت پروسه مهم
است و ایجاد این پارکها به شکل خاص باید بر اسا

یک پروسۀ شفاف ،شواهد محور و تصمیم ایری بر اسا

مقررات

صریح صورت ایرد.
هدف
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هدف اولویات  2.1افزایش حجم و ارزش افزودۀ محصوالت زراعت است که از طریق فعالیت های مختلت در سطح

محلی برای بهبود بازارمحوری و زنجیرۀ عرضه به رهبری سکتور خصوصی پروسس شده است.
اقدامات دارای اولویت
 2.1ایجاد  :IAFPsمیثاق زراعت تجارتی از ایجاد یک تعداد پارکهای واحد غاذای زراعتای از طریاق ارائاۀ زماین هماراه باا
زیربناهای کلیدی حمایت خواهد کرد .جزئیات مربوط به این پارکها در ضمیمه  4موجود است .به حی بخشی از ابتکاار
این پارکها ،میثاق زراعت تجارتی در پنج والیت منتخب ذیل (مزار شریف ،قندهار ،کابل ،هرات و ننگرهار) قرضاه خواهاد
داد .سکتو ر خصوصی سرمایه گذاری های الزم در تعمیرات و تجهیزات پروسس (فابریکه هاا) را فاراهم سااخته و مواناع
عملیاتی و مراقبتی را خواهد پرداخت .سرمایه گذاری های سکتور عامه عبارت خواهند بود از:
 .aتحقیقات عمیق تخنیکی و اقتصادی از نگاه عملی بودن به ارتباط انکشاف  IAFPsبه شمول ارزیاابی تقاضاا
در بازار ،انتخاب و سایزبندی زمین صنعتی موردنیاز ،تهیۀ ماستر پالن ،تهیۀ پالن تجارتی ،تاثیرات زیسات محیطای و
اجتماعی ،نرخ عواید اقتصادی؛ و نرخ عواید مالی و غیره.
 .bاحداث زیربنای اساسی ( IAFPدسترسی و ساخت شبکۀ راه های داخلی ،سطح بندی و فاضالب ،برق ،ارتباطاات،
تعمیرات استندرد ،تامین آب) و خدمات مشترک (از قبیل تعمیر اداری ،مرکاز خادمات تخنیکای ،البراتاوار کنتارول
کیفیت ،و محل تراکم کثافات).
 .cیک کمپاین تشویق سرمایه اذاری در  :IAFPبه شمول تهیۀ یک پالن بازاریابی برای پروژۀ AFZ؛ یک کمپاین
تشویق سرمایه گذاری میا ن سرمایه گذاران بالقوه و تاجران (محلی و بین المللی)؛ و تطبیاق پروگارام خادمات بعاداز
کمپاین برای حفظ و بسط شرکتها/سرمایه گذاران مورد هدف.
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 .dایجاد یک ساختار مدیریتی و عملیاتی (در پیوند به جزء  1تغییرات در پالیسی)
 2.1.2ائتالفات تولیدی – قرضۀ زنجیرۀ ارزش برای تسریع سارمایه گاذاری ساکتور خصوصای در ایان پارکهاا و زیرسااخت و
خدمات زنجیرۀ ارزش یکپارچه .ارائۀ کمک مالی برای موارد ذیل ارائه خواهد گردید:
شرکتهای پیشتاز در صنعت که نمایانگر تقاضاها هستند – برای سرمایه گاذاری در الاف) ظرفیات ساازی متصادیان

3

(تولیدکنندگان) با هدف تشویق به قرارداد زراعتی ،تقویت ارتباطات برای بازاریاابی ،و توساعۀ ارائاۀ خادمات و تاامین عوامال
تولید ؛ یا ب) ادغام مراکز تغییر روستایی و مراکز جمع آوری محصوالت دهاقین با پارکهای واحد غاذای زراعتای .ایان میثااق
تسهیل برای ایجاد  FCC100و  RTH 100را پیشبینی می کند.
موسسات تولیدکننده – از طریق دسترسی به عوامل بهبوددهنادۀ تولیاد و پیشارفت در کیفیات تولیاد ،بهباود ظرفیات

4

موسسات باال می رود تا تقاضاهای بازار را پوره نمایند .قرضه دهی برای پروژه های فرعی می تواند بسته های تولید بهبودیافته
و پیشرفهای کیفی در تولید (پروژه های فرعی تکنالوژی) را حمایت کند که ممکن شامل تامین یک بسته از تکنالوژی آبیاری،
مواد تولیدی باکیفیت ،تجهیزات ماشینی سطح کوچک (روتوتیلرها ،اساپریرها و مانناد اینهاا) تجهیازات بااالی زماین بعاداز
برداشت محصوالت ،بسط و ایجاد فارمهای مرغداری ،تجارتهای تهیۀ غذا برای مرغداری ها ،و تجهیزات پروسس لبنیات گردد.

اهداف عملیاتی







تعداد پارکهای واحد غذای زراعتی ایجاد و تکمیل شده
تعداد زمین های اختصاص یافته برای این پارکها
تعداد  FCCو  RHTبازسازی/اعمارشده
تعداد پروژه های فرعی تمویلشده
تعداد شرکتهای پیشتاز تمویل شده
تعداد تولیدکنندگان/انجمنهای تولیدکنندگان تمویل شده

اولویت  :2.2پیشرفت در تولید
 .70موازی با ابتکار  ،IFAFPمیثاق زراعت تجارتی از دهاقین و جوامع برای دسترسی باه تکناالوژی و داناش باه منظاور تقویات
نیروی کار و تولید و بهبود ارتباط با بازارها حمایت خواهد کرد .تمرکز این جزء باالی زنجیره های ارزش باغداری و مالاداری اسات.
دیگر زنجیره های ارزش نیز مهم اند اما از طریق  ،CAD-NPPبرنامۀ ملی گندم ،پروژۀ اساتراتژیک ذخاایر داناه ،و پالیسای ملای
توسعۀ زراعت ،به آنها به اندازۀ کافی رسیدگی صورت می گیرد.
 .71فعال ،نبود استراتژی رهنمایی کننده و هماهنگی مناسب به عدم موثریت در ارائه خدمات برای تقویت تولیاد بااال مای انجاماد.
این پروژه اولویت های انکشاف زنجیرۀ زراعت که وزارت زراعت و دیگر ادارات و پروژه ها در تالش هستتند بته آنهتا
برسند را مشخص می کند .تطبیق این اقدامات نیازمند سرمایه گذاری های جدید و هماهنگی قوی تر میان پاروژه هاا و ریاسات
های و زارت زراعت به منظور بهبود موثریت منابع و کاهش فساد و سیستم های ماوازی ،مطاابق باا نیازمنادی هاای زنجیارۀ ارزش
شناسایی شده در ذیل می باشد .عجالتا به تطبیق سیستم تحقیق تقاضامحور برای توسعه نیاز است و اصالحات برای حمایت از ایان
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سیستم در جزء  4به جزئیات آمده است .هرچند ،تیم ها و پروژه های موجود هنوز می توانناد اقدامات عاجل روی دست بگیرند
تا از اینکه منابع موردهدف به سوی اقدامات دارای اولویت حرکت می کند ،باالی آن اقدامات تمرکتز صتورت ایترد و
هماهنگی بهتری در ارائه خدمات بوجود آید و از رسیدن به هدف که اشباع ستاحات تولیتدی بتا تجهیتز  IAFPبته
فعالیتهای موردنیاز می باشد ،اطمینان حاصل شود.
 .72در سکتور باغداری ،تمرکز باالی بسط زمینها ،انکشاف صنعت گلخانه داری ،حمایت از انکشاف موسسات تولیدکننده ،و افزایش
تولید در هر هکتار می باشد .در سکتور مالداری (مرغداری ،تخم مرغ و محصوالت لبنی) تمرکز باالی تغییر به سوی نیماه تجاارتی
سازی سکتور مرغداری ،سازماندهی زنجیرۀ تامین لبنیات ،تقویت ارائۀ خادمات توساعوی و صاحت حیاوانی ،و حمایات از انکشااف
صنعت تهیۀ غذا برای مواشی می باشد.
 .73نتیجۀ موردانتظار افازایش حجام و کیفیات محصاوالت باغاداری ،لبنای و مرغاداری قابال فاروش در باازار اسات کاه عوایاد
تولیدکنندگان و فرصتهای شغلی را افزایش خواهد داد .در نتیجه از طریق اقدامات دارای اولویات تشاریح شاده در ذیال دسترسای
صورت خواهد گرفت که با استفاده از منابع موجوده و جدید ،تیم های پروژه ها و مکانیزم های ارائۀ خادمات دولتای انجاام خواهاد
شد ،بناء می توان باالی هماهنگ بیشتر به ویژه در سطح وزارت زراعت باید تکیه کرد.22
هدف
هدف اولویت  2.2بهبود تولید در میان تولیدکننداان محصوالت باغداری ،لبنیات و مرغداری می باشد.
اقدامات دارای اولویت

2.2.1باغداری
 تقویت خدمات توسعوی به ارتباط محصوالت و انتقال تکنالوژی .این میثااق برناماه هاای توساعوی وزارت زراعات را
بهبود بخشیده و در تمام والیات منتخب تقویت خواهد نمود .این برنامه فعال مستقیما از طریق ریاست های والیتی وزارت
زراعت FLRC/به کمک چندین پروژه صورت می گیرد .این پروژه ها برای اطمیناان از مطابقات باا اساتراتژی زنجیارۀ
ارز ش که در این برنامه تشریح شده و هدفش تقویت ساحۀ پوشش فعالیت های مربوط به  IAFPاست ،هماهنگی هاایی
انجام خواهد داد.
 ایجاد و تقویت موسسات بازاریابی برای تولیدکننداان محصوالت زراعتی ( .)PMOsایان عمال شاامل اماور ذیال
خواهد بود:
 .1نقشه برداری منظم موسسات بازاریابی برای تولیدکنندگان محصوالت زراعتای در سااحات مشاخص
برای تطبیق درست فعالیتهای استراتژی و ظرفیت سازی
 .2دسته بندی این موسسات از نگاه رشد (اندک ،متوسط ،باال) و انکشاف رویکردهای مختلف به شمول
فعالیتهای اصلی و بستۀ حمایتی برای حرکت از یک سطح رشد به سطح بعدی.
 .3برگزاری برنام ه های آموزشی برای موسسات بازاریابی تولیدکنندگان محصوالت زراعتی
22

این بر بنیاد پروژه های موچود و سرمایه گذاری سخت و نرم صورت خواهد گرفت.
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 آموزش دهاقین تولیدکنندۀ محصوالت زراعتی و متصدیان عوامتل تولیتد از طریتق ارائته کننتداان ختدمات
توسعوی از یک برنامۀ آموزشی که شامل موضوعات خاص مربوط به مدیریت فارم ،اصول و جهات دهای باازار ،از
قبیل زراعت به حی یک تجارت ،بازاریابی ،بوده بندی ،استفاد هاز قرضه ،مدیریت لوجستیک محصوالت ،و روشهای امان
محیط زیستی و استفاده از کودها و نمایشگاه های زراعتی ،دهاقین مسفید خواهند شد.

 2.2.2.لبنیات
 حمایت از سیستم های حفاظت از ااوهای شیری
 .4کمکهای تخنیکی برای تولیدکننداان کوچک برای ساخت کوپراتیف ها/انجمن های اولیته
و ثانویه .اینها به حی نقاط ورودی برای حمایت های بعدی و بیشتر عمل خواهند کرد.
 .5ایجاد واحدهای ساحوی وترنری ( .)VUFsمیثاق زراعت تجارتی دسترسی باه خادمات صاحت
حیااوانی را از طریااق ایجاااد شاابکه یاای از واحاادهای ساااحوی وترنااری ،کارکنااان ابتاادایی وترنااری
( )BVWsو پاراویت ها تسهیل خواهد کرد .واحدهای ساحوی وترنری همچنین به منابعی که آنهاا
را به غذاها ،ادویه جات و لقاح مصنوعی وصل خواهد نمود.
 .6بهبود تغذیۀ حیوانات .این امر از طریق محصوالت علوفاه ،باا اساتفاده از فضاوالت زراعتای بارای
تغذیۀ مواشی ،بهبود روشهای چریدن ،و آموزش تولیدکنندگان به ارتباط تغذیۀ مناسب مواشای ،آب
آشامیدنی و روشهای مالداری به دست خواهد آمد .این دوره های آموزشی به حی بخشای از بساتۀ
آموزشی و ظرفیت سازی  FLRCخواهد بود.
 آموزش دهاقین تولیدکنندۀ لبنیات ،واحدهای ساحوی وترنری و کوپراتیف ها به ارتبتاط مراکتز تولیتد شتیر و
مراکز مصرف .توجه خاصی به افزایش تولید مجموعی و موثریت سیستمهای حفاظت از گاوهای شیری ،واکسیناسایون و
مراقبتهای وترنری و تقویت ارتباط با بازارها از طریق تنظیمات بین تولیدکنندگان ،خریاداران و پروساس کننادگان شایر
صورت خواهد گرفت .به ویژه ،این آموزش ها:
 .7روشهای تولید شیر و بازاریابی باکیفیت شیر را به دهاقین کوچک آموزش خواهند داد؛
 .8از پروسس گران و جمع آوری کنندگان شیر از نگاه بهبود دسترسی و اساتفاده شاان از تکناالوژی و
تجارت برای تولیدات و خدمات باکیفیت حمایت خواهند کرد؛
 .9مراکز جمع آوری سر د/سردخانه های شیر با حمایت از پروسس گران بزرگ عالقمند شیر بر اسااس
قیمت دهی مناسب برای شیر باکیفیت ایجاد خواهد کرد؛
 .10تولید محصوالت لبنی پروسس شده-به ویژه با تسهیل دسترسای باه داناش و تکناالوژی را تقویات
خواهد بخشید
 .11کارکنان وترنری را از نگاه مراقبتهای وقایوی و معالجوی صحت حیوانی و ارتباط به وترنران دولتای و
خصوصی که فعالیتهایشان بر اساس زون هماهنگ ساخته اند و ارائۀ ادویاه هاا و خادمات مشاورتی
موردنیاز ،آموزش خواهد داد
 .12تغذیۀ مواشی را از طریق بهبود شرکتهای تولید غذای حیاوانی ،محصاوالت زراعتای ،باا اساتفاده از
فضوالت برای تغذیۀ مواشی ،بهبود روشهای چریدن ،آب آشامیدنی و مالداری بهبود خواهد بخشید.
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 2.2.3مرغداری
3

حمایت از تولید غذای زراعتی .میثاق زراعت تجارتی باا دهااقین تولیدکننادۀ غاذای زراعتای بارای حصاول مهارتهاای
موردنیاز به منظور رشد تولید موفقانۀ غذاهای زراعتی از طریق بهتارین روشاها و تکنیکهاای زراعات اقتصاادی؛ و حمایات از
دسترسی دهاقین به بذرها ،کودها ،ماشین آالت آبیاری و زراعت به کمک  RTHsهمکاری خواهد کرد .این امار همچناین از
گروه های دهاقین برای کار مشترک برای اطمینان از استفاده از بهترین روشهای پایدار اقتصادی در شریک سازی سرمایه هاا
که به صورت فر دی نمیتوان به آنها دست یافت (مثال تراکتورها و تجهیزات برداشت و سردخانه ها) حمایت خواهد کرد.

4

کمک تخنیکی برای مدرن سازی فارم های مرغداری تجارتی موجوده و ایجاد فارمهتای جدیتد .کماک تخنیکای
شاملِ الف) ایجاد انجمنهای تولیدکنندگان مرغ با تاکید بر مدیریت ،روشاهای حساابداری و بازاریاابی؛ ب) آماوزش تخنیکای
تخصصی پیرامون مرغداری و مدیریت (مدیریت تغذیه ،صحت و وسایل امنیت بیالوژیکی ،حفاظات ،پارورش)؛ ایجااد و باه راه
اندازی هچری ها؛ استندردهای کیفی و صحی؛ و تخم گذاری و نگهداری .این میثاق به حی بخشی از فعالیت هاای آموزشای
خروس هایی ب رای دهاقین منتخب یا نمونه به منظور تولید مرغهای دورگه برای توزیع ارائه خواهد کرد.

اهداف عملیاتی







تعداد دهاقین آموزش دیده یا توصیه شده به .GAPs
تعداد انجمن های تولیدکنندگان ساخته شده و فعال
تعداد واحدهای ساحوی وترنری ایجاد شده و فعال
پوشش ساحات  IAFPدارای خدمات توسعوی
آموزش مهارتهای تخنیکی و مدیریتی برای دهاقین مرغدار.
تعداد واحدهای هچری ایجاد شده.
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 .6جزء  :3تسهیل دسترسی به قرضه
.A

هدف

.74

هدف از این جزء افزایش موجودیت خدمات مالی پایدار و مناسب برای بازیگران زنجیرۀ ارزش (دهتاقین ،ادارات

واست ،تاجران ،پروسس کننداان و صادرکننداان) از طریق انکشاف شبکه ها و تولیدات جدید می باشد.
.B

زمینه


قرضۀ زراعتی در افغانستان توسط نهادهای مختلفی که انواع گوناگون بازیگران زنجیرۀ ارزش را هدف قرار میدهناد ،ارائاه
می گردد ،اما به شکل عموم با موانع جدی عرضه و تقاضا روبه رو می شوند کاه دسترسای باه مشاتریان باالقوه قرضاه را
محدود می سازند .موضوعاتی که مانع عرضه می گردند عبارتند از ریسک باالی پاس دادن قرضاه ،عادم پختگای ساکتور
بانکداری تجارتی ،عدم مشوق ها برای بانکهای تجارتی تا به نیازمندی ها پاسخ دهند ،دسترسی اندک بانکهای قرضه های
کوچک و نهادهای قرضه دهی غیربانکی ،و ضروریات تضمین .به ارتباط تقاضا ،محدودیتها عبارتند از مالحظاات فرهنگای،
نبود آگاهی ،گرایشهای ریسک ناپذیری قرضه گیرندگان بالقوه .اینها همگی با جزئیات در ضمایم تشریح شده اند.



بانکهای تجارتی دارای تمرکز باالی زراعت اکثرا تسهیالت بازپرداخت (و گاه قرضه های تا سه ساال) باه مشاتریان شاان
برای سرمایه گذاری و تجارت دارند .با شروع ساال  ،2017قرضاه هاای زراعات و مالاداری فقاط  4.1از قرضاۀ عماومی
بانکداری ( 24.5میلیون دالر) را تشکیل می داد .تعداد اندکی از بانکهای تجارتی از بعضی بخشهای زنجیرۀ ارزش زراعتای
حمایت کرده اند و اکثرا باالی پروسس کنندگان و صادرکنندگان تمرکز داشته اند .اکثرا این قرضه ها توساط باناک باین
المللی افغانستان داده شده است .23بانکهای تجارتی به خااطر ریساکهای بااال ،مفااد انادک و مشاکالت در دسترسای در
قسمت قرضه دهی به سکتور زراعت محدودند .به این محدودیت ها باید مثال از طریق مشوق های که می تاوان از طریاق
صندوق تضمین قرضه افغانستان پرداخت ،رسیدگی کرد.



از طرف تقاضا ،یک دلیل اصلی برای استفادۀ اندک از خدمات مالی رسمی نباود اعتمااد بااالی نهادهاای ماالی (بانکهاا و
نهادی مالی قرضه های کوچک) نسبت به اعضای فامیل ،دوستان و رهبران مذهبی است .سروی ملای  ACE-IIدریافات
که فقط  5فیصد دهاقین احتماال برای دریافت قرضه از نهادهای مالی درخواست داده اند .هرچناد تقاضاا هناوز بیشاتر از
عرضه است ،موانع فراراه تقاضا به دلیل نبود اعتماد ،آگاهی اندک ،موضوعات فرهنگی و اجتماعی ،فاصلۀ شاعبات باانکی و
ترجیح بر قرضۀ اسالمی مهم می باشند.24



برای توسعۀ دسترسی و دریافت خدمات مالی در سکتور زراعت – بخش مهمی از انکشاف سکتور فرعی تجارت زراعتی –
این میثاق باید باالی انکشاف محصوالت مالی و خدمات غیرمالی و آگاهی دهی پیرامون امور مالی تمرکز نماید.

 BMA 23هیچ نوع قرضه دهی زراعتی ندارد حتی برای سکتور فرعی پروسس.
.24برنامۀ تقویت قرضه زراعتی  .)2018( 2سروی ملی :تقاضا و عرضه خدمات مالی زراعتی در افغانستان .کابلUSIAD :
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C.فعالیت های دارای اولویت
پیشنهادات در این بخش از میثاق زراعت تجارتی ،ساحاتی از تمرکز را که موضوعات مربوط به عرضه و تقاضاا در قسامت
.75
توسعۀ دسترسی به قرضه زراعتی را مورد توجه قرار می دهند ،برجسته می سازد .در قسمت عرضه ،این جزء به دنبال این است کاه
چگونه قرضه دهندگان را تشویق کند به بازی گران زنجیره های ارزش زراعتی از طریق دیزاین محصاوالت ماالی مناسابتر زراعتای و
ارائۀ مدلهای بهتر ،خدمات مالی بهتر ارائه کنند و آن را توسعه دهند .این بر اساس این شواهد اسات کاه قرضاۀ بیشاتر در زنجیارۀ
ارزش توسط قرضه دهندگان به پالیسی ها و مقررات تاوانبخش مشاخص شاده در جازء  1.4کاه هدفشاان کااهش محادودیتهای
شناسایی شده است ،بستگی دارد .در قسمت تقاضا ،تمرکز باالی آگاهی دهی به ارتباط مسائل قرضه دهی و قرضه گیرندگان فعلای
و بالقوه است .اقدامات پیشنهادی دسترسی به قرضه را برای تجارتهای زراعتی و شمولیت دهااقین در دسترسای باه خادمات ماالی
افزایش خواهد داد.
اولویت  :3.1انکشاف محصوالت مالی و غیرمالی و انکشاف شبکه های ارائۀ این محصوالت

 .76نبود محصوالت قرضۀ مناسب ،به ویژه محصوالت مطابق با شریعت غالبا به حی یک دلیل عمده برای تقاضای پایین بیاناه
می گردد .قرضه دهندگان ،به ویژه نهادهای قرضۀ کوچک ،کوشیده اند که محصوالتی ارائه کنند کاه نیازمنادی هاای مشاتریان را
برآورده کنند اما به اندازۀ کافی نبوده اند .مهم است که باالی انکشاف محصوالت خاصی که بازیگران زنجیره های ارزش موردهادف
قرار دهد ،با چرخۀ تولید همخوانی داشته باشد و نیازهای تجهیزاتی و غیره را برآورده کند ،ایجاد گردند.

 .77به شکل موازی ،جزء  ،1بخش  ،1.4باالی انجام اقدامات مناسب برای کاهش خطر برای قرضاه گیرنادگان و نیاز آگااهی و
آموزش تخنیکی برای قرضه دهندگان و قرضه گیرندگان که به آنها کمک خواهد کرد به موانع عرضه قرضاه بارای ساکتور زراعات
فایق آیند ،تمرکز می نماید.
هدف
هدف اولویت  3.1حمایت از انکشاف محصوالت مناسب مالی و غیرمالی است که خدمات متالی بترای بتازیگران

.78

زنج یرۀ ارزش ارائه کرده و دسترسی آنها را به قرضه در حالی که خدمات مالی به قرضه ایرنداان بیشتتر در منتاطق
روستایی توسعه می یابد ،افزایش خواهد داد.
اقدامات دارای اولویت
محصوالت مالی


انجام تحلیل خاص نیازمندی های مالی بازیگران هر زنجیرۀ ارزش انتخاب شده.
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انکشاف محصوالت مالی مبتکرانه برای رسیدگی به نیازمندی های شناسایی شده از طریق تحلیل فوق الاذکر ،باه شامول
قرضه بلندمدت برای سیستم آبیاری ،انکشاف باغ وحشها ،اعمار گدام ها ،قرضه برای کرایه و توسط نهادهای قرضاه هاای
کوچک.25



انجام یک تحقیق امکان سنجی باالی بیمۀ زراعتی و انکشاف محصوالت آزمایشی برای بازیگران زنجیره های ارزش



26

انجام ارزیابی امکان سنجی طرحی تضمین قسمی زراعت .
خدمات غیرمالی و شبکه های ارائۀ آن



برنامۀ ظرفیت سازی برای نهادهای مالی که قرضه زراعتی می دهند از طریق  ،AIBFمتصدیان خدمات توسعوی دولتای،
دانشگاه ها و غیره.



توسعۀ عملیات  ACGFبرای شمولیت نهادهای مالی بیشتر.

اهداف عملیاتی


افزایش در تعداد محصوالت قرضه برای زراعت پیشگان



افزایش حجم قرضه در قرضۀ زراعتی



تکمیل تحلیل امکان سنجی برای بیمۀ زراعت.



افزایش حجم تضمین های صادر شده در حمایت از قرضه زراعتی.

اولویت  :3.2آااهی دهی به ارتباط محصوالت مالی و قرضه

 .79نهادهای مالی به دلیل مشکالت امنیتی به بسیاری از والیات دسترسی نیافته اند .هرچند ،اساتفاده از تکناالوژی مای تواناد
بعضی از این مش کالت را آسان کند .استفاده از ابزارهای دیجیتل که مای توانناد باه آساانی جاایگزین بانکاداری سانتی گردناد و
ضرورت به امنیت و تعمیرات فزیکی دارند ،دسترسی به مناطق دورافتاده را بیشتر نموده و مصارف اداری قرضاه (و دیگار مصاارف
معامالت مالی) را کاهش خواهد داد .تقویت سیستمهای دیجیتل و معرفی بانکداری نماینده توسط د افغانستان بانک نیز دسترسای
به قرضه ها را موقتیهایی که مکانیزم های بانکداری سنتی به آنها دسترسی نیافته اند را افزایش خواهناد داد .ایان امار ،هماراه باا
تکنالوژی بایومتریک ،که هویت قرضه گیرندگان را شناسایی خواهد کرد (در صورت نبود تذکره در روز قرضه گیری) ،دسترسی باه
مردم را باالتر خواهد برد.

 25نهادهای  AMA ،ABAو ( MISFAبه شمول از طریق صندوق ابتکار در پروژۀ  )A2Fصورت خواهد گرفت ،و شامل ایجاد تنوع در
محصوالت مطابق با شریعت می باشد IFC .شاید خود مستقیما از نهادهای مالی خاص حمایت کند .این امر نیاز به حمایت از پروژۀ دسترسی
به قرضه نیاز دارد اما نهادهای مالی نیز می توانند چنین کاری را به صورت مستقالنه انجام دهند .به عالوه MISFA ،قرضه به  OXUSمی
دهد تا محصوالت مالی مطابق شریعت ایجاد نماید .پروژۀ دسترسی به قرضه به حمایت بانک جهانی از  MISFA/AMAبرای حمایت از
 MFIبه این ارتباط حمایت می کند .این امر باید با ظرفیت سازی مالیان به ارتباط قرضۀ اسالمی در هماهنگی با وزارت حج صورت بگیرد.
 26این امر یک پنجرۀ پیشرفت زراعتی تحت  ACGFخواهد بود .می توان آن را از طریق پروژۀ دسترسی به قرضه در صورت نیاز به اختصاص
پول بیشتر تکمیل کرد.
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 .80عدم آگاهی پیرامون محصوالت متنوع مالی که قرضه دهندگان برای بازیگران زنجیرۀ ارزش می توانند ارائه کنند ،همراه باا
مشکالت فرهنگی و مذهبی ،تاثیر منفی باالی تقاض برای قرضه از طرف این بازیگران داشاته اسات .میتاوان باه ایان مشاکالت از
طریق کمپاین های آگاهی دهی محصوالت مالی موردهدف فایق آمد .یک تالش منسجم توسط تمام ذینفعان (به شامول مقاماات
دولتی در والیات و رهبران مذهبی) نیاز است که بازیگران زنجیرۀ ارزش به ارتباط خدمات مالی فعلی معلوماات باه دسات آورناد.
موسسا ت و انجمن های دهاقین که خدمات توسعوی و بازاریابی برای اعضایشان ارائه می کنند نیاز در بخاش مادیریت و مادیریت
قرضه نیاز به همکاری دارند ،در صورتی که بخواهند همکار در قسمت ارائۀ قرضۀ تجارتی شوند.

هدف
هدف اولویت  2.3افزایش دسترسی به قرضته ایرنتداان ،بهبتود ظرفیتت بتازیگران زنجیترۀ ارزش از طریتق

.81

تکنالوژی و باال بردن آااهی به ارتباط خدمات مالی موجوده.
اقدامات دارای اولویت



همکاری تخنیکی و دورۀ آموزشی برای حمایت از نهادهایی که مجامع دیجیتل تاسیس خواهند کرد.



نهایی سازی و فعال سازی سیستم های پرداخت افغانی



انکشاف و تطبیق یک چارچوب نماینده-بانکداری و شبکه های نماینده های تولیدات جدید در سراسر کشور



کمک تخنیکی و آموزش  AMAو  ABAبرای برگزاری کمپاینهای آگاهی دهی در همکاری با متصدیان خدمات مالی.



آموزش تعداد بیشتر آمران قرضه و ارسال آنها به موقعیتهای ناامن تر؛ و



آموزش مالیان به ارتباط قرضۀ اسالمی تا توانایی آنها را برای دادن مشوره درست به قرضه گیرندگان افزایش یابد و مواناع
فرهنگی و مذهبی فرارراه دسترسی به قرضه کاهش یابد.

اهداف عملیاتی


افزایش در تعداد استفاده کنندگان از خدمات مالی دیجیتل



افزایش در تعداد نمایندگان موظف.




افزایش در تعداد نهادهای دارای مجامع دیجیتل
افزایش در تعداد ورکشاپ های ذینعفان پیرامون خدمات مالی و دوره های آموزشی پیرامون مدیریت قرضۀ ارائه شده
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 .7جزء  :4تقویت نهاد
.A

هدف

 .82هدف جزء  4بهبود ظرفیت دولت برای حمایت موثر و کارآمد از انکشاف پایدار سکتور خصوصی زراعت تجارتی
می باشد.
.B

زمینه

تطبیق مفاد این میثاق نیازمند تقویت نهادها برای افزایش ظرفیت مدیریتی و ارائه خدمات و نتایج بهتر به ساکتور خصوصای مای
باشد .حمایت از سکتور خصوصی در اجزای قبلی تشریح شد .این جزء باالی ایجاد ظرفیت مدیریتی برای عملای سااختن تعهادات
مندرج در این میثاق می باشد .ایجاد ظرفیت اداری عامه کشور برای ارائه خدمات سریعتر و بهتر و اطمینان از مصرف شدن هزیناه
ها به شکل شفاف و حسابده اولویت مهم دولت افغانستان بوده و برای پیشرفت در اجندای بازسازی و به دست آوردن دوبارۀ اعتماد
شهروندان حیاتی می باشد .دولت افغانستان پیشرفت چشمگیری در بسیاری ساحات از جملۀ تعلیم و تربیه ابتدایی ،خدمات صحی
اولیه ،بازسازی سیستم آبیاری و انکشاف روستاها داشته است.
 .83با وجود دستاوردهایی در نهاد از طریق استفاده از چندین مدیریت تغییار و برناماه هاای گساتردۀ ظرفیات ساازی ،هناوز
چالشهای بزرگی در ارائۀ خدمات مناس ب برای انکشاف زراعت/تجارت زراعتی در افغانستان وجود دارد .موانع اصلی نهادی بر سر راه
تطبیق این میثاق اساسا با موارد ذیل ارتباط می گیرند :الف) موانع در پالیسی و مقررات (بعضی شان در جازء  1بیاان شاده) ،ب)
موانع سازمانی – الزامات نامشخص و موازی ،تشکیلی که به خوبی دیازاین نشاده ،پروساه هاای بوروکراتیاک طاوالنی ،همااهنگی
ضعیف بین ریاستها ،نبود مشوق های اجرایی و غیره .و ج) موانع ظرفیتی – کارمنادانی کاه واجدشارایط نیساتند تایم هاایی کاه
ظرفیت اجرای وظایف را ندارند .این موانع به دلیل حرکت آهسته برای اصالحات در ساختار که باید انکشااف پایادار در ساکتور را
ترویج کنند ،بوده و به شدت یافتن این موانع کمک می کنند .چالشها در منابع بشری شاامل نباود سیساتم اساتخدام بار اسااس
شایستگی ،مدیریت عملکرد ،نبود مهارتها ،مصارف باال ،و نیز تمرکز زیاد باالی کارمندان و مناسب باع محدودیت در شایساتگی و
کارایی شده اس ت ،در حالی که پالنگذاری ،نظارت و ارزیابی نامنظم هیچ جایی برای بهبود نمی گذارد و فساد به بار می آورد.
.84

ساختارهای بیش از حد متمرکز یعنی تفویض قدرت و کنترول باالی تخصیص منابع محدود است .در نتیجه ،قبل

از گرفته شدن یک تصمیم نهایی ،پروسه های اداری معموال با تاخیر روبه رو می شوند ،ارائۀ خدمات عامه سار وقات صاورت نمای
گیرد ،در حالی که ریاستهای والیتی منابع ندارند و اختیار به آنها تفویض نشده است .این مشکالت با نبود ظرفیت های تخنیکای و
تطبیق مقررات در والیات و ظرفیت محدود و انکشاف تجارتی یا خدمات توسعوی در سطح ولسوالی شدت می یابند .برای زراعات،
این بسیار صدمه زننده است .دسترسی اندک به مناطق دورافتاده توسط وزارت زراعت با وجود تمرکز کارمنادان و مناابع در کابال
تاثیرگذاری فعالیتها را می کاهد.
 .85از نگاه اداری ،وزارت زراعت و وزارت تجارت و صنعت در ارائۀ خدمات بارای انکشااف زراعات تجاارتی دخیال هساتند اماا
الزاماتشان نامشخص است .بناء ،زراعت تجارتی معموال بین این دو وزارت در خالء وظیفوی قرار می گیرد و فعالیتهاا پراکناده مای
باشند .یک رویکرد بین الوزارتی برای انکشاف زراعت تجارتی نیاز است که به گونۀ موثر خالءهای عملیاتی را پر کند.
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 .86تجارب نشان ده ندۀ مشکل بودن رسیدگی به مجموعه یی از چالشهای پیچیده یی است که در این کشاور وجاود دارد .در
کنار اصالح در پالیسی ،ظرفیت سازی و فعالیت های پروژه محور ،نیاز به فعالیت های منظم و چندبعدی است .اصالحات نهاادی از
قبیل رسیدگی به عملکرد کارمندان ،تشکیل ،استخدام وغیره فعالیت های دیگر اجزاء را با کاهش دامنۀ فساد و ناموثریت از طریاق
فعالیتهایی چون حذف موقف های مرده و ناکارآمد ،شفاف سازی الزامات مشابه ،و تشویق در عملکرد و اجرآت تکمیل خواهند شد.
تالشها برای تقویت موثریت وزارتهای پیشگام ،موفقیت یکپارچه یی در گذشته نداشته است و قصۀ پراکندگی و سیستمهای ضعیف
وجوددارند که با مدیریت ضعیف در عملکرد و اجرآت افزایش می یابد .برنامۀ ظرفیت سازی برای نتاایج ( )CBRPگامهاایی بارای
رسیدگی به این چالشها برداشته است ،گرچه در وزارت زراعت و وزارت تجارت امیدواری هایی وجاود داشات کاه توساط عملکارد
ضعیف خود وزارت بی فایده شد .در وزارت زراعت 121 ،بست از میان  331بست تحت برنامۀ  CBRاساتخدام گردیاد ،حتای در
حالی که پستهای اساسی هنوز خالی اند یا افراد غیرواجد شرایط یا غیرعملیاتی آنها را پرکرده اند .اما برای ایجاد کمیسیون مرور و
بازنگری تشکیل وزارت تجارت ماه ها تالش شده اما هنوز منظور شده اسات و وزارت را در خاالء قارار داده اسات .برناماۀ تعقیاب
 ،CBRPیعنی برنامۀ  ،TAGHIRفعال در حال انکشاف است و هدفش ارائۀ یک رویکرد پایادارتر بارای رسایدگی باه چالشاهای
مربوط به عملکرد ،استخدام و تنظیمات در نهاد می باشد.
 .87فعال ،نه تشکیل وزارت زرا عت و نه تشکیل وزارت تجارت با اهدافشان که حمایت از سکتور فرعی پویا ،بازارمحور ،روبه رشد
زراعت تجارتی است ،همخوانی ندارد .وزارت زراعت قوانین و پروسه هایی برای بهبود ارائه خدمات از قبیل قوانین صحت حیاوانی و
بذرها و پالیسی ملی توسعۀ زراعت تهیه نموده اما در تطبیق آنها پیشرفتی دیده نشده و تشاکیل وزارت را غیرمتمرکاز سااخته تاا
مقامات را به دهاقین نزدیک کند .هنوز کارهای زیادی برای ایجاد ظرفیت تخنیکی و نهادی وزارت زراعات باه منظاور ایجااد یاک
محیط توانبخش برای زراعت تجارتی و ارائه خدمات به شکل موثر باقی مانده است .خالءهای اصلی عبارتند از الف) تهیۀ پالیسای و
مقررات موجه برای یک نهاد تا تبواند پالیسی هایی تهیه ناید و خدمات را به گونه یی ارائه کند که نیازهای دهاقین و تجارت هاای
زراعتی را پوره نماید؛ ب) فایق آمدنبر ظرفیت ضعیف و منابع محدود مالی که مانع می شاوند آماران توساعوی در ولساوالی هاا و
جوامع محلی کار کنند و به تولیدکنندگان به شکل موثر و کارآمد دسترسی داشته باشند؛ ج) تهیۀ سیستمهای تعاملی در داناش و
ابتکارات بر اساس سیستمهای پیشرفتۀ آموزش زراعت ،سکتور عملی ،سازگار و تحقیق محور زراعتی ،سیستم تقاضامحور توسعوی
و مشارکت سکتور خصوصی؛ د) ظ رفیت سازی به منظور ایجاد محیط قانونی بارای مشاارکت دهااقین در باازار و تشاویق ساکتور
خصوصی برای ایجاد یک محیط رقابتی؛ و (ه) بهبود هماهنگی میان تحقیق زراعتی و فعالیتهای توسعوی و تسهیالتی بین محققان
و کارمندان توسعوی.
 .88وزارت تجارت و صنعت نیز از کمبود منابع رنج می برد و می کوشد مساوولیت هاایش را انجاام دهاد .تشاکیل آن منظاور
نشده ،هنوز باالی وظایف اصلی اش توافق وجود ندارد و ظرفیت بشری اش محدود می باشد .به دلیل کمباود ظرفیات تخنیکای و
خدمات حمایوی تجارتی ناکافی ،این وزارت نتوانسته پالیسی هایش را برای حمایت از صنایع نوظهور اما ملی و آسیب پذیر به ویژه
سکتور فرعی پروسس غذای زراعتی (لبنیات ،غذای هوایی ،مرغداری و غیره) انجام دهد .عالوتا ،وزارت تجارت و صنعت باا چاالش
دیگری روبه رو است که آن تشکیل فعلی و وظایفش آن است که مطابق با یک اقتصاد بازارمحور نیست.
.C

فعالیت های دارای اولویت

 .89تجارب در افغانستان و دیگر نقاط نشان داده است که پایداری نتایج فعالیت های ظرفیت سازی در نبود اصالحات پایدار در
مدیریت ،سازماندهی و عملکرد مناسب دشوار است .بنابراین ،هدف این جزء رسیدگی به چالشهای تشریح شاده در فاوق از طریاق
یک روش کلی نسبت به انکشاف ظرفیت تیمی است ک ه ارادۀ سیاسی برای عبور از اصالحات مشکل ،اطمینان از ضروریات حداقلی
37

سازمانی و استخدام کارمندان قبل از برگزاری دوره های آموزشی و تکمیل اصالحات جاری دولت مرکزی باه شامول اصاالحات از
طریق کمیسیون مستقل اصالحات اداری را افزایش می دهد.
 .90این جزء به چالشهای فوق الذکر توسط تشخیص و بررسی عمومی مشکالت و خالهای اصلی داخلی رسیدگی خواهاد کارد
که باید برای موفقیت میثاق زراعت تجارتی بر اساس تحلیلی که در ضمیمه آماده حال گردناد .ایان مساائل باین الاف) اقادامات
اصالحی و تصامیم رهبری که پیش نیاز تخصیص بودجه و ارزیابی پاروژۀ جدیاد اسات؛ و ب) سااحاتی کاه در طاول زماان بارای
موفقیت برنامه نیاز به ظرفیت سازی دارند ،تقسیم می گردد .اقدامات اصالحی از قبیل استخدام کارمندان اجد شارایط ،اصاالحات
در تشکیل و غیره ،اصالحاتی اند که سکرتریت شورای عالی (باه ذیال در بخاش تطبیاق پاروژه نگااه کنیاد) و ( ARFTدر جاای
مناسب قبل ا ز منظوری بودجۀ جدید که باید مطابق این میثاق باشد مرور گردد .معیارهای انکشاف ظرفیت تشریح کنندۀ سارمایه
گذاری هایی است که میثاق زراعت تجارتی خود برای بهبود عملکرد و ظرفیت در ساکتور فرعای زراعات تجاارتی اولویات بنادی
خواهد کرد.

 .91این جزء به هدفش از طریق حمایت سریع برای تقویت ظرفیت وزارت زراعت و وزارت تجاارت و صانعت باه منظاور ارائاۀ
خدمات موثر زنجیرۀ ارزش زراعتی و ایجاد یک محیط توانبخش برای انکشاف سکتور زراعت غذایی پایادار خواهاد رساید .تمرکاز
باالی نهادها و تشکیالتی است که در شکل دهی ،تطبیق و پالیسی نظارت؛ استراتژی ها و راهکارها برای رشاد بهتار ،کاارآفرینی و
ایجاد مشاغل در سکتور فرعی زراعت تجارتی؛ باال بردن دانش به شکل تعااملی و تقاضاامحور ،راه انادازی سیساتم هاای ابتکاار و
توسعوی؛ تشویق به سرمایه گذاری در سکتور فرعی؛ حکومتداری بهتر وهمکاری در تمام زنجیرۀ ارزش ،و مدیریت برنامه هاا/پروژه
های زراعت تجارتی دخیل خواهند بود .این امر انکشاف برنامۀ تغییر (به رهبری کمیسیون اصالحات اداری) کاه باه حیا ابازاری
برای استفاده توسط این میثاق با هدف حمایت از ارزیابی های عملی ،استخدام شایسته ساالرانه ،و مرور تشکیل مورد استفاده قارار
می گیرد را تکمیل خواهد کرد.
اولویت  :4.1تقویت پایدار وزارت زراعت
 .92برای وزارت زراعت که به وعدۀ مصونیت غذایی و تغذیه و رشد اقتصادی از طریق زراعت جامۀ عمل بپوشاند ،باید باه بعضای
مسائل رسیدگی صورت گیرد .خالهای مهمی در وزارت زراعت وجود دارد که موثریت و شفافیت فعالیتهای تطبیق شده توسط تیم
های تخنیکی را زیر سوال می برد و نشان می دهد که نیاز به حمایت از رشد بهتر مادیریت ،پالنگاذاری و سیساتم هاای مرکازی
وجود دارد .این جزء فعالیت های اساسی را در چهار ریاست اولویت بنادی مای کناد ASMID ،AHD ،SPMCD ،ARIA :کاه
اخیرا ارزیابی عملکارد جاامعی از طریاق پاروژۀ انتقاال  EU-MAILانجاام داده و بعضای خالهاای اصالی را شناساایی نماوده و
پیشنهاداتی برای تقویت آن ارائه کرده است .این پیشنهادات بنیاد بعضی اقدامات ذیل را ارزیابی کرده ،تصدیق نماوده یاا تشاکیل
می دهند .برای ریاست های بیشتر ( )GDE, PSDD, PPQD, PPGDنیاز باه ارزیاابی عملکارد و وظیفاوی بارای شناساایی

اصالحات دارای اولویت و فعالیت های انکشاف ظرفیت به شکل موثر دارد.
 .93برای اطمینان از تقویت پایدار ظرفیت در وزارت زراعت ،حق تعادل در مدیریت اصالحات ،بازساازی تشاکیل ،سیساتم هاا و
تسهیالت پیشرفته ،و ظرفیت سازی نیاز است .ساحاتی که باید تقویت شوند شامل موارد ذیل می باشند:
 ساده سازی چارچوب مقررات برای اطمینان از اینکه چارچوب تطبیق می گردد

 بهبود جمع آوری و مدیریت معلومات
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غیرمتمرکز سازی وزارت زراعت برای افزایش ظرفیت و منابع در والیات و ولسواولی ها
تقویت ظرفی تخنیکی ریاست های انتخاب شدۀ وزارت زراعت برای ارائۀ خدمات برای پوره نمودن نیازمندی های دهااقین
و ذینفعان زنجیرۀ ارزش
انکشاف بیشتر سیستم توسعۀ سازگار ،تحقیقی و تقاضامحور
بهبود هماهنگی در برنامه های زراعتی همراه با زنجیرۀ ارزش – ایجاد هماهنگی با وزارت تجارت و صنعت و دیگر نهادهاای
مربوطه (در سطح دولتی و خصوصی)
حمایت از نهادهای محلی همچون موسسۀ ملی انکشاف باغداری افغانساتان ،موسساۀ ملای پارورش دهنادگان افغانساتان،
موسسۀ انکشافی صنعت بادام در افغانستان با هدف تقویت انکشاف خدمات توسعوی و مشاورتی ساکتور خصوصای و ارائاۀ
مواد موردنیاز تصدیق شده.






هدف
 .94هدف اولویت  4.1تقویت ظرفیت وزارت زراعت به منظور ایجاد یک محیت توانبخش برای انکشاف زراعت تجتارتی
با تمرکز باالی سکتور فارمداری و ایجاد ارتباط با سکتور خصوصی و ارائل خدمات زنجیرۀ ارزشمحور.
اقدامات دارای اولویت

 .95اقدامات دارای اولویت به دو بخش (الف) اصالحات ،و (ب) ظرفیت سازی تقسیم می شوند.
اقدامات اصالحی


ایجاد یک واحد مشوره دهی تخنیکی :این واحد توسط مسوولین بلندرتبۀ وزارت زراعات (مقاام وزیار ،ریاسات
عمومی پالیسی و پالن ،ریاست سکتور خصوصی ،ریاست احصائیه و معلومات مارکیات زراعتای) ،کاه بااالی مناابع
موجوده برای توحید و هماهنگی تجربه و اطمینان از حمایت منظم منسج برای اولویت های اصاالحی مهام ایجااد
خواهد گردید.
 .1حمایت از تطبیق برنامۀ "تغییر"

.2
.3
.4
.5

.6



ترویج پروسۀ اصالح و مشوره دهی به ارتباط اولویت های اصالحی استراتژیک و نظاارت از
پیشرفت کار در هماهنگی با CAD-NPP
حمایت از ریاست ها برای تهیۀ بودجه ،جدول زمانی و منابع موردنیاز برای اصالح
بهبود ظرفیت تهیۀ بودجه برای ریاست های مربوطه از طریق دوره های آموزشی ساده
تقویت هماهنگ بین کشورهای تمویل کننده ،پروژه هاای بامحوریات زراعات تجاارتی ،و
سیستم های دولتی (عل به شکل منسجم و منظم ،جلاوگیری از مشاابهت فعالیات هاا) و
همسویی با برنامه های ملی دارای اولویت.
تعریف و پر کردن خالهای تخنیکی و نهادی از طریق ارائۀ کمک تخنیکی مناساب ملای و
بین المللی

ارزیابی های وظیفوی و عملکرد (به شمول کارمندان ،ظرفیت و سازمانی) ریاست های کلیدی ذیل:
 oریاست عمومی پالیسی وپالن
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o
o
o
o

ریاست عمومی توسعه
ریاست انکشاف سکتور خصوصی
ریاست حفاظه نباتات و قرنطین
ریاست نظارت و ارزیابی (به شمول رسیدگی به مشابهت ها در اجرای الزامات توسط )ASMID



بر اساس ارزیابی های فوق اطمینان از استخدام بست های کلیدی (ریاست ها و کارشناسان تخنیکی کلیدی)



تطبیق اصالحات پیشنهادی به ارتباط استخدام کارمندان 27ریاست های کلیدی به شمول افزودن بست های
ذیل در تشکیل و استخدام کارمندان؛
 oهماهنگ کنندۀ پروژۀ مراکز انکشاف باغداری افغانستان
 oهماهنگ کنندۀ تحقیق قابل تطبیق (پروژۀ مراکز انکشاف باغداری افغانستان)
 oمدیر /GISمسوول وبسایت )ASMID( GIS
 oمسوول/رئیس PBTL
 oآمر ارتباطات طرح تصدیق مواد نباتات
 oپاک کننده/کارشناس البراتوار )AHD( CVDRL
 oرئیس ،ریاست صحت حیوانی
 oبازبینی تشکیل  DGEبرای تقویت حضور در مناطق روستایی



تطبیق رسمی پالیسی ملی توسعۀ زراعت و همسویی برنامه ریزی مربوطه با استراتژی به شمول:

 oیکجاسازی وظایف مدیریت معلومات و دیتا برای تقویت جمع آوری معلومات و مدیریت مناسب به منظور هدف
قراردادن ،پالنگذاری و ارائۀ خدمات بهتر
 oتهیه و منظوری یک پالن عملیاتی برای تطبیق استراتژی  FLRCبه شمول ایجاد ارتباط با شوراهای انکشافی
محل و متصدیان سکتور خصوصی
 oغیرمتمرکزسازی وزارت زراعت برای بهبود استخدام کارمندان و ظرفیت در بیرون از کابل


ارزیابی تغییرات مقرراتی موردنیاز برای اطمینان عملیات پایدار البراتوار بیاتکنالوژی نباتتات ()PBTL

و البراتوار مرکزی تشخیصیه و تحقیق وترنری ( )CVDRLبه حیث متصدیان ختدمات مستلکی بترای
خدمات پولی ( مثثال تحلیل انساج ،تشخیص مرض و غیره) ،به شمول تهیۀ یک قرارداد مشاارکت ساکتور عاماه و
خصوصی ،و ارزیابی وضعیت حقوقی البراتوارها)
 بازنگری و نهایی سازی قوانین و مقررات مربوط به  AHD ،SPCDو  ARIAبرای شفاف سازی وظتایف
و مسوولیت ها

27

توصیه شده از طرف EU-MAIL؛ ارزیابی های وظیفوی پروژۀ انتقال
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اقدامات ظرفیت سازی


انکشاف ظرفیت ریاست های کلیدی در همسویی با ارزیابی های

عملکرد28:

 oریاست عمومی پالیسی و پالن
Strengthening the Private Sector Directorate 
 تهیۀ پالیسی و پالن
 هماهنگی برنامه در همسویی باCAD-NPP
 تقویت هماهنگی و ظرفیت برای تهیۀ بودجه
 تقویت ارتباطات با دیگر ریاست ها (منابع بشری ،نظارت و ارزیابی و غیره)
 جمع آوری معلومات و مدیریت بهتر از طریق ( ASMIDدر ذیل)
 تقویت ریاست سکتور خصوصی



 تشویق به سرمایه گذاری و بااالبردن آگااهی پیراماون فرصاتهای سارمایه گاذاری و
اصالحات تجارتی
 سازمان جهانی تجارت
 گفتگو میان سکتور عامه و خصوصی
 ایجاد سیستم ها و پروسه هایی برای مدیریت معلومات دیجیتل
 ایجاد ارتباطات باا نهادهاای تحقیقااتی و ساکتور خصوصای بارای ایجااد یاک نهااد
بامحوریت سکتور خصوصی
ریاست احصائیه و معلومات مارکیت زراعت


تقویت ظرفیت برای تهیۀ گزارش قیمت اجناس ،مطالعۀ باازار ،گزارشاهای دورنماای
زراعت ،سروی های دارای نمونۀ آماری بزرگ و نظرسنجی های زراعتی ،سروی ملای
باغداری و نقشه برداری پوشش زمین



ایجاد ارتباطات با مراکاز جماع آوری و مادیریت معلوماات والیتای و سیساتم هاای
دیتابیس وزارت احیا و انکشاف دهات



جمع آوری ،تحلیل و مدیریت موثرتر تمام معلوماات و اطالعاات مرباوط باه زراعات،
مالداری و آبیاری



ایجاد یاک واحاد سیساتم معلوماات جغرافیاایی کنتارول از راه دور ( )RS/GISباا
کارمندان و تجهیزات مسلکی

ARIA o





ایجاد ظرفیت برای  ARIAبه منظور راه اندازی "سیستم تحقیق-بارای-توساعه" ،باه شامول
تطبیق پالیسی ملی توسعۀ زراعت و اصالح تحقیق سکتور با راه اندازی "تحقیق بارای توساعه"
تجدید تسهیالت و کارمندان در سطح والیات و ولسوالی ها
رشد ظرفیت تخنیکی محققان ARIA
ایجاد ارتباط بین  ARIAبا دانشگاه های ملی بین المللی برای سااخت سیساتم و اجاازه باه
سکتور خصوصی برای انجام تحقیق تقاضامحور

 28ارزیابی ها توسط پروژ ،انتقال  EU-MAILبرای چهار ریاست از هشت ریاست صورت گرفت.
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مدیریت پایدار PHDCs

 oریاست عمومی توسعه







تطبیق پالیسی ملی توسعه زراعت به شمول توسعۀ FLRCs
ایجاد ظرفیت در کارکنان توسعوی برای مشارکت با تولیدکنندگان
تسهیل سکتور خصوصی و ارائه خدمات به سازمانهای غیردولتی
ایجاد و ادغام بازیگران سکتور خصوصی (به شمول )PHDCs
ایجاد سیستم های دریافت نظرات و سیستم های نظارت از جوامع محلی
حفاظت ،نگهداشت و تقویت جرمپالزم

 oریاست صحت حیوانی




تشخیص و جلوگیری از امراض
تهیۀ پالیسی
تطبیق پیشنهادات گزارش  AHDP 2013برای مدیریت پایدار  CVDRLو AVPL

 oریاست حفاظه و قرنطین نباتات ،به شمول استخدام کارمندان ،وظاایف و طرزالعملهاا باه ارتبااط تساهیالت
قرنطین و تیست موجوده و جدید در همسویی با ارزیابی های ضروریات ظرفیت ،ارائۀ خدمات بار اسااس نیااز و
تقاضا و تجدید ضروری برای دسترسی به بازارهای صادارات اجناس دارای ارزش باال
 oریاست تصدیق بذرو مواد نباتات ،ریاست صحت حیوانی (و  )ARIAبرای ارائۀ خدمات مربوط به تصدیق
به شمول:








بازنگری و نهایی سازی قوانین و مقررات مربوط به  AHD ،SCPDو ARIA
تعدیل و تطبیق قانونی طرزالعمل "جمع آوری ملی تنوعات نباتات میوه یی"
به روز کردن و حمایت برای بهبود طرح های تصدیق مواد نباتات موجوده
ایجاد یک ادارۀ واحد تصدیق بین الوزارتی
بهبود ظرفیت بازیگران فعلی سکتور خصوصی برای دسترسی باه باذرها تصادیق شاده و ماواد
نباتات
حمایت از  SPCDبرای اجرای وظایف  ANNGOبه حی یک ارگان دولتای بارای تصادیق
بذرها
حمایت و تعریف ارگان قانونی البراتوارهای پرورش میوه

اهداف عملیاتی


ارزیابی های ظرفیت تکمیل شده



افزایش میزان استفاده از بودجه های عملیاتی و انکشافی وزارت زراعت



کارمندان ارشد وزارت استخدام دائمی شده



تحقیق اصالح تطبیق شده و سازگار سکتور زراعت تکمیل شده



اصالحات نهادی در ریاست های منتخب ( ،ARIAتوسعه زراعتی )PSD ،PPD ، ASMID،SPCD ،AHD ،تکمیل
شده



پالیسی ملی توسعه زراعتی از طریق یک سیستم مناساب باا درنظرداشات ضاروریات دهااقین و زنجیارۀ ارزش ذینفعاان
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تطبیق شده


رضایت مستفیدشوندگان خدماتی که وزارت زراعت ارائه نموده حاصل شده.

اولویت :4.2تقویت پایدار وزارت تجارت و صنعت

هدف
.96

هدف از اولویات  4.2تقویت ظرفیت های تخنیکی برای تسهیل در انکشاف زراعتت تجتارتی بتا تمرکتز بتاالی

پروسسنگ و بازاریابی در زنجیرۀ ارزش می باشد.
اقدامات دارای اولویت

 .97در همسویی با هدف فوق الذکر ،میثاق زراعت تجارتی از ایجاد ظرفیت در وزارت تجارت برای اجرای وظیفه اش مرتبط باه
انکشاف زنجیره های ارزش زراعتی حمایت خواهد کرد .این امر شامل پیش نیازهایی باه ارتبااط اساتخدام کارمنادان ،تشاکییل و
هماهنگی ،ابتکارات برای ظرفیت به منظور حمایت از ارائۀ خدمات بعد از وقت کاری می باشد.
 .98اخیرا وزارت تجارت و صنعت تشکیل خود را با اهداف ذیل بازنگری کرده اسات :الاف) ساازگاری آن باا گرایشاهای جدیاد
اقتصادی؛ ب) پاسخگو بودن به نیازهای فعلی و آیندۀ صنعت در کشور؛ ج) تقویت ظرفیتهای وزارت تجارت و صنعت به حی یاک
وزارت سکتوری برای تقویت تولیدات داخلی ،افزایش صادرات ،و سهمگیری بیشتر در رشاد اقتصاادی؛ و (د) سااده ساازی پروساه
های اداری با هدف کوتاه تر و سریعتر کردن پروسه ها ،ذخیره سازی منابع و ترویج فرهنگ جلب رضاایت مشاتریان .ایان اصاالح
ساختاری و وظیفوی کامال مطابق برنامه های ملی دارای اولویت (رکن انکشاف سکتور خصوصی) و استراتژی ملی صادرات (بهباود
حمایت داخل بازار و تقویت ظرفیتهای رکن سکتور خصوصی) می باشد .هرچند ،این اصالح هنوز منظور نشاده و ظااهرا برسار آن
توافق وج ود دارد .نهایی سازی تشکیل و استخدام کارمندان در وزارت یک پیش نیاز برای حمایت بیشتر می باشاد ،و اگار تکمیال
نشود ،یک مشکل که باالی توانایی وزارت در ت طبیق اقدامات مربوط به میثاق زراعت تجارتی تااثیر خواهاد گذاشات و راه را بارای
ابراز و ایجاد مخالفت با آن را باز می گذارد .همچنان ،خالیی در هماهنگی ها بوجود می آورد .با یافتن یک راه حل ،تاکیاد اساسای
باالی نیاز به منظوری تشکیل بازنگری شده وجود دارد .سپس ،یک ارزیابی نیازمندی ها صورت خواهد گرفات تاا ظرفیات مارتبط
ترین گروه که باید فعالیتهای مربوط به این میثاق را اجرا کنند ،ارزیابی خواهد شد .سپس ،یک پالن عملیاتی مفصل بارای میثااق
زراعت تجارتی تهیه خواهد شد که شامل انکشاف ظرفیت ضروری به شمول اما نه محدود به اقدامات ذیل خواهد بود:
 .99گرچه تشکیل جدید هنوز منظور نشده است ،ظرفیت سازی احتماال ریاست تشابثات کوچاک و متوساط ،ریاسات تشاویق
سرمایه گذاری؛ ریاست پارکهای صنعتی ،ریاست تنظیم بازار و اقالم استراتژیک ،و ریاست رقابات ساالم و حفاظات از مشاتریان را
هدف قرار خواهد داد .برای تقویت دسترسی به نقاط دورافتاده تر و پروسۀ تمرکززدایی ،میثاق زراعات تجاارتی همچناین از وزارت
تجارت برای ایجاد خدمات انکشاف تجارتی دارای اعتبار در والیات مشخص شده حمایت خواهد کرد .اینها می تواند عامه باشاد یاا
برای انکشاف تجارت سکتور خصوصی .به عالوه ،تسهیل تجارت امری حیاتی اسات کاه وزارت تجاارت در قلاب آن موقعیات دارد.
اتشه های تجارتی تازه مقررشده برای اطمینان از انکشاف بازارهای جدید و فعلی صادرات حیاتی خواهند بود.
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اقدامات اصالحی

 تجدید دوباره وزارت تجارت را که بازنگری شده نهایی ساخته ،منظور می کند .همچنین منتابع تطبیتق ایتن
منظوری را شناسایی می نماید.
 ارزیابی نیازمندی های ظرفیتی برای ریاست های کلیدی (ریاسات تشابثات کوچاک و متوساط ، ،ریاسات تشاویق
سرمایه گذاری؛ ریاست پارکهای صنعتی ،ریاست تنظیم باازار و اقاالم اساتراتژیک ،و ریاسات رقابات ساالم و حفاظات از
مشتریان) تکمیل می کند.
 ایجاد یک پالن تطبیق تشکیل برای تطبیق میثاق زراعت تجارتی
 تغییر در مدیریت پارکهای صنعتی و همسویی با پالیسی پارکهای صانعتی باه شامول ایجااد ادارۀ مساتقل مادیریت
پارکهای صنعتی.
 ایجاد یک مکانیزم هماهنگی بین االدارات برای تاسیس پارکهای صنعتی از طریق شوراهای عالی انکشاف
اقدامات برای انکشاف ظرفیت

 اطمینان از توانایی وزارت تجارت و صنعت برای اجرای مسوولیت های اساسی به ارتباط تاستیس ،متدیریت،
تهیه پالیسی و اجرآت پارکهای صنعتی-زراعتی قسمی که در ضمیمۀ  4آمده است .این امر باید از شامولیت وزارت
مالیه و دیگر متصدیان ارائه خدمات تجارتی مهم در گروه کاری  IAFPsاطمینان دهد.
 انکشاف ظرفیت وزارت تجارت برای جمع آوری و نشر آمار تجارتی مربوط به تولیتدات زراعتت تجتارتی در
زمینۀ صادرات و بازار داخلی


حمایت از وزارت زراعت برای انجام تحقیتق موقعیتت یتابی استتراتژیک بترای ستکتور غتذای زراعتت و
بازارها/تولیدات.

 ظرفیت سازی برای ریاست های مشخص شده:
 oتهیۀ یک برنامۀ ظرفیت سازی برای ریاست های انتخاب شده ،باه شامول تهیاۀ نصااب هاای تعلیمای،
ابزارهای انکشافی و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی.
 oتنظیم دوره های آموزشی و سمینارهای معلوماتی برای کارمندان انتخاب شدۀ ریاست ها
 oریاست تشویق سرمایه اذاری
 تسهیل تح قیق پیرامون سرمایه گذاران بالقوه (داخلای و باین المللای) در زنجیاره هاای ارزش دارای
اولویت انتخاب شده و .IAFPs
 ایجاد یک مجمع سرمایه گذاری و اطمینان از دسترسی به عامالن اقتصادی در این مجمع
 کمک به و آموزش نمایندگان وزارت زراعت و تشبثات محلی به ارتباط چگونگی استفاده و مفاد بردن
از این مجمع
 تهیه و تطبیق پالن آگاهی دهی برای تقویت فرصاتهای سارمایه گاذاری و اصاالحات تجاارتی بارای
عامالن سکتورخصوصی در هماهنگی با اتشه های تجارتی.
 خدمات انکشاف تجارتی غیرمتمرکز
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 oشناسایی نهادهای همکاری تخنیکی دولتی و خصوصی برای پروسسنگ سکتور فرعی غذای زراعتی در والیاات
انتخاب شده (مراکز سکتوری ،تحقیق ،ادارات حامی صاادرات ،ادارات ارزیاابی مطابقات باا مفااد ،البراتوارهاای
تحلیل و تیست ،نهادهای تخصصی آموزشی ،سیستم ها و شبکه های معلومات و غیره)
 oارزیابی موقعیت فعلی در نهادهای همکاری تخنیکی موجوده ،شناسایی نیازمندی ها و تهیۀ پاالن باه روز شاده
برای نهادهای منتخب
 oتطبیق فعالیت های پالن شده در پالن عملی به روز شده و همکاری تخنیکای نهادهاای تخنیکای در انکشااف
خدمات جدید که با نیازمندی های صنایع محلی بیشتر سازگاری دارند.
اهداف عملیاتی






انکشاف مهارت ها و دوره های آموزشی مسلکی برای حداقل  50فیصد کارمندان صورت گرفته
تعداد مراکز ایجادشدۀ انکشاف خدمات تجارتی در هر والیت
ارزیابی های ظرفیت تکمیل شده
تشکیل منظور گردیده
استخدام بست های ارشد و تخنیکی
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 .8تطبیق

 .103میثاق زراعت تجارتی یک چارچوب برنامه ریزی شده است که باید سرمایه گذاری هاا در ساکتور فرعای زراعات تجاارتی را
هدایت نماید .انتظار می رود که تمام سرمایه گذاری های دونرها و دولت در هماهنگی با پاالن هاای عملیااتی و اولویات هاای
مشخص شده پیش بروند و در تمویل آن اقدامات متذکره در پالن ها و حصول نتیجه سهم مستقیم داشته باشند.
 .104اصول ذیل باید راه نمای تطبیق این میثاق باشند .این اصول افقی هستند و باالی تمام اولویات هاای اساتراتژیک پیشانهاد
شده و فعالیت های مربوطه تطبیق می شوند.
)a

رهبری سکتور خصوصی :میثاق زراعت تجارتی قصد دارد اقدامات دولت را ساده ساخته ،انجمن ها و تشبثات را باه جلاو

آورده تا منافع را به ن مایش بگذارند و آنها را بر اساس حمایت درست توسط پالیسی ها و سرمایه گذاری های دولت ،تعقیب نمایند.
)b

سمت و سوی بازار :سرمایه گذاری های میثاق زراعت تجارتی توسط سمت و سوگیری هاای باازار باا اطمیناان از توجاه

دقیق به موقعیت های جغرافیایی و مفاد رقابتی هدایت می شوند.
)c

شفافیت ،حسابدهی و قابلیت پیشبینی :سرمایه گذاری های میثاق زراعت تجاارتی قاوانین جدیاد دولتای را پیراماون

یکپارچه سازی برآورد هزینه های درست برای اجرآت و مراقبت تعقیب مای کناد .کارمنادان خادمات ملکای ،مادیران و رییساان
وزارتهای مختلف دخیل در تطبیق این میثاق ملزم اند با شفافیت ،قابل پیشبینی و به شکل حسابده برای اهداف مورد توافق عمال
کنند.
)d

ارزیابی نتایج و بررسی .یک سیستم مناسب نظارت و ارزیابی از نتایج میثاق زراعت تجارتی ایجاد خواهد شاد .آنجاا کاه

ارزیابی نشان می دهد که به اهداف مورد انتظار نرسیده ایم ،اقدامات ترمیمی عاجل روی دست گرفته خواهند شد.
)e

شمولیت و مشارکت جوانان و زنان :در حالی که تمرکز باالی "زراعت متمرکز" و زراعات تجاارتی اسات ،تماام تالشاها

برای ادغام دهاقین دارای زمین کوچک ،زنان و جوانان در فعالیت های پالن شدۀ این میثاق صورت خواهاد گرفات .ایان اقشاار در
تصمیم گیری ها دخیل شده و باالی تصامیم تاثیر خواهند داشت.
)f

تقویت هماهنگی و همکاری :هماهنگی و همکاری میان وزارتهای مربوطهۀ همکاران انکشافی و سازمان هاا و موسساات

غیردولتی مرتبط .این همکاری ها برای تطبیق استراتژی ها انکشاف وسیع زراعت تجارتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
)g

خودکفایی و تغییر اقلیم :نوعیت سرمایه گذاری هایی که باید انجام شوند بر اساس اصل "بادون ضارر" باا درنظرگیاری

جوانب اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی منطقه/محل طراحی خواهند شد .از آنجا که انتظار می رود تغییر اقلیم بااالی ساکتور
زراعت در افغانستان تاثیر بگذارد و باع تخریب روزاف زون تولیدات زراعتی و مالداری گردد ،میثاق زراعت تجارتی باید از اقاداماتی
حمایت کند که به دهاقین کمک خواهند کرد تاثیرات تغییر اقلیم را کاهش دهند و ظرفیت سازگاری شان را باا تغییارات اقلایم و
نیز مقاومت شان را باال ببرد.
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هماهنگی برای تطبیق میثاق
 .105قسمی که در بخشها ی قبلی گفته شد ،زراعت تجارتی از بسیاری از مرزهای اصولی و نهادی عبور مای کناد .بارای تقویات
رشد آن به یک رویکرد چندسکتوری از تامین عوامل تولید تا بازاریابی نیاز است .میان ریاست هاا و نهادهاای دخیال در زراعات و
مناطق روستایی ،برنامه های کمک به محالت ،انکشاف سکتور خصوصی ،انکشاف سیستم های مالی ،زیربناها و غیاره همااهنگی و
یکپارچگی نیاز است.
 .106طرح میثاق زراعت تجارتی می داند که تغییار دشاوار اسات و باه توجاه خااص و ظرفیات بارای انکشااف ،و محاو مواناع
سیستماتیک و موانع پالیسی در سکتور فرعی زراعت تجارتی نیاز دارد .همچنین این را درک می کند که چارچوب نهادی فعلی که
وزارت زراعت و وزارت تجارت را به حی عامالن اصلی انکشاف زراعت تجارت دخیل می سازد فعال از نبود ظرفیت برای هماهنگی
موثر و تطبیق یک سلسله فعالیتهای کلی برای تغییر این سکتور فرعی و تاثیرگذاری عمیق رنج می برد.
 .107در همسویی با برنامه های ملی دارای اولویت ،میثاق زراعت تجارتی به حی نتیجۀ یک ابتکار که در طول زماان وزارتهاای
مربوطه را برای حل مشکالت به شکل دسته جمعی (به شمول یکسان سازی جادول هاای زماانی ،بودجاه هاا و تشاریک مناابع)
طراحی شده بود .بناء ،برای اطمینان از موفقیت ،تطبیق این میثاق از راه های ذیل هماهنگ خواهد شد:
 .108مانند برنامه های ملی دارای اولویت و چارچوب های پالیسی ،این میثاق به شورای عاالی اقتصاادی پاساخگو اسات .وزارت
مالیه یک تیم موظف ایجاد خواهد کرد که به ارتباط تهیۀ رهنمود پالیسی و نظارت برای پالنهای عملیاتی میثاق زراعت تجاارتی و
سپس گزارش دهی به شورای عالی اقتصادی مسوول خواهد بود .اعضای تیم موظف زراعتی از وزارتهای کلیدی (زراعت ،تجاارت و
صنعت ،و مالیه) و دیگر نهادهای مربوطه (وزارت احیا و انکشاف دهات ،ادارۀ اراضی ،وزارتهای زیربنایی و غیره) و دونرها به شامول
بانک جهانی ،اتحادیه اروپا ،و رهبران دی گر سکتورها خواهد بود .به عالوه ،نهادهای دخیل در تطبیق این میثاق ،نمایندگان ساکتور
خصوصی ،انجمن های مسلکی بانکها و نهادهای مالی ،سازمانهای تولیدکنندگان ،و جامعه مدنی را می توان بارای ساهمگیری آنهاا
در مدیریت خوب دعوت نمود این ذینفعان را قادر ساخت تا نگرانی هایشان را به شکل قوی تر اباراز کنناد و باه گاوش مساوولین
برسانند .وظایف و مسوولیتهای اصلی گروه موظف عبارت است از :الف) مشوره دهی به ارتباط سمت و سوی اساتراتژیک و فعالیات
های استراتژیک؛ ب) منظوری پالنهای کاری و بودجه های ساالنه؛ ج) اطمینان از هماهنگی موثر میان وزارتهای مربوطاه (زراعات،
تجارت ،مالیه و دیگر نهادها) و نهادهای عامه ،موسسسات غیردولتی و دونرها برای تطبیق فعالیت های میثااق زراعات تجاارتی باه
شمول پالن گذاری بودجوی ،تطبیق پروژه ،نظارت و دستاوردها؛ و د) بررسی گزارشهای پیشرفت کااری میثااق زراعات تجاارتی و
ارائه مشوره برای موثریت فعالیت های جاری و تعدیل پالن کاری ساالنه در صورت نیاز .این تیم موظاف اطمیناان خواهاد داد کاه
شورای عالی اقتصادی حداقل دوبار در سال برای گفتگو پیرامون میثاق و تازه ترین خبرها پیرامون پیشارفت کااری و تساریع هار
موضوعی که نیاز به توجه رئیس جمهور را دارد .حداقل این تیم به صورت ربعوار جلسه برگزار خواهد کرد.
 .109داراالنشای مشاوران تخنیکی و هماهنگی :برای حمایت از تیم موظف زراعتی ،یک واحد مشوره تخنیکی و همااهنگی
در وزارت مالیه ایجاد خواهد گردید .این واحد هماهنگی اقدامات و پالنگذاری و تطبیق ماوثر میثااق زراعات تجاارتی را اطمیناان
خواهد داد .این واحد در وزارت مالیه در کنار دیگر واحدهای مشابه برای دیگر برناماه هاای ملای دارای اولویات موقعیات خواهاد
داشت و از حمایت تحلیل و سازمانی کارشناسان تخنیکی مجرب در امور اقتصادی و زراعت تجارتی برخوردار خواهد شد .این واحد
مسوول هماهنگی و نظارت از تطبیق پالن های عملی میثاق زراعت تجارتی مهراه با وزارت هاای مربوطاه و نهادهاای دیگار بارای
اطمینان از سازگانی ،کنترول پیشرفت کار ،و مشوره دهی پیرامون تغییرات و اقدامات اصالحی و دست یافتن به نتایج خواهد باود.
تیم موظف گزارشهای منظم آماده ساخته ،ارتباطات استراتژیک را هماهنگ ساخته و اطمینان خواهد داد از روشهای مدیریت مالی
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مناسب استفاده صورت می گیرد .ظرف سه ماه پس از آغاز به کار این میثاق ،یک الیحۀ وظایف کامل و پالن تادارکات بارای ایان
واحد تهیه خواهد شد.
 .110وزارت های مربوطه :وزارت زراعت ،وزارت تجارت و صنعت و دیگرنهادی مربوطه مسوول تطبیاق پالنهاای عملای میثااق
زراعت ت جارتی در مطابقت با صالحیت های اصلی شان خواهند بود .مسوولیت هماهنگی تخنیکی و بودجوی برای پالنهاای عملای
مشخص شده به وزارتهای مربوطه واگذار خواهد شد و تشکیل وزارتها از آنها حمایت خواهند نمود .از آنها برای ایفاای نقششاان در
گزارشهای پیشرفت کاری شش ماهه پیرامون پیشرفت در ساحات مربوطه شان دعوت خواهد شد .آنها تغییرات در پالنهاای عملای
در ساحات مسوولیت شان را در صورت نیاز به وجود خواهند آورد .هرچند ،تعدیالت نمی توانند اهاداف اصالی شناساایی شاده در
اولویت های استراتژیک را تغییر دهند.
 .111امور مربوط به تطبیق بودجه از طریق ریاست های فعلی و تیم های دیگر ،بیشتر به کماک وزارتهاای مربوطاه مادیریت
خواهد شد .اگر تشکیل موردنیاز برای تطبیق امور موجود نیست ،یا ریاست ها نیاز به حمایت دارند ،تطبیق کنندگان می توانند باه
این کمکهای تخنیکی برای تقویت توانایی ریاست های از طریق حصول مهارتهای اساسی یاا ایجااد مکاانیزم هاای مساتقل بارای
تطبیق فعالیتها دسترسی داشته باشند .هرچناد ،در جاای ممکان ،تشاکیل هاای فعلای بایاد بارای کااهش پراکنادگی و تقویات
سیستمهای حکومتداری استفاده شوند.
واحدهای تطبیق مسوولیت موارد ذیل خواهند بود :ال ف) پالنگذاری فعالیت های میثاق زراعت تجارتی ،فعالیتهای فرعای و جریاان
کار به شمول بودجه بندی و تطبیق پالن کاری ساالنۀ منظور شده؛ ب) ارائۀ کمک تخنیکی برای حل مشکالت روزمره در تطبیاق
و پیشنهاد راهکار برای چالشهای مهم؛ ج) تعقیب و گزارشدهی به ارتباط پیشرفت کاری؛ و د) نظارت تخنیکی و کنتارول کیفیات
خدمات ارائه شده.
 .112قراردادهای بر محور عملکرد :میثاق زراعت تجارتی از قراردادهای برمحور عملکرد استفاده خواهد کرد که باین شاورای
عالی اقتصادی و وزارتها/ریاستهای مربوطه امضا می شوند .این قراردادها بر پیامادها و نتاایج (مطاابق باا شاخصاهای کلیادی
تعریف شده در هر اولویت استراتژیک) تمرکز خواهد کرد .هزینه های میثاق زراعت تجارتی مرباوط باه ایان قراردادهاا باا باه
دست آمدن نتایج موردتوقع پرداخت خواهند شد .قراردادها تمام فعالیتهای خاصای را کاه بایاد نهادهاا انجاام دهناد ،نتاایج
موردانتظار که باید در ختم هر فعالیت به دست آیند ،هزینه های موقت ،و پالن عملی زمانمند تحت پوشش خاویش قارارداد
خواهد گرفت .پیش از دخیل شدن در هر قرارداد ،شورا (از طریق تیم موظف) تصدیق خواهد کرد آیا نهادهای تطبیق کننادۀ
ظرفیت موردنیاز – تخنیکی ،مالی و دیگر موارد – را برای تطبیق فعالیت های پیشبینی شده دارند یا خیر .تمام فعالیت هاای
جاری موردتوافق با نهادهای تطبیق کننده همراه با نتایج موردتوقع و بودجه هر ساله بررسی شده و در پاالن کااری و پروساۀ
بودجه بندی ساالنۀ میثاق زراعت تجارتی گنجانده خواهد شد .شورای عالی اقتصادی باید پالن های عملی و بودجه را منظاور
کند.
 .113تصویر  :3این تصویر نشان دهندۀ ساختار نهادی ،تنظیمی و نظارتی میثاق زراعت تجارتی است.
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تصویر  :3نسخۀ ساده سازی شدۀ میثاق زراعت تجارتی در نهاد و تنظیمات مربوطۀ آن و ساختار نظارتی
شورای عالی اقتصادی
واحد مشوره
تخنیکی و
هماهنگی

نیروی کار زراعت

وزارتهای مربوطه/دیگر ادارات تطبیق کننده

واحدهای ارائه (ریاست ،موسسات غیردولتی و غیره)
واحد ارائه 1

واحد ارائه 2

نظارت و
ارزیابی،
ارتباطات و
امنیت

واحد ارائه 3

مدیریت تخنیکی
و عملیاتی

نظارت و ارزیابی و حسابدهی دوطرفه
 .114مکانیزم ها و مسوولیت های نظارت و ارزیابی ( )M&Eاز فعالیت های میثاق زراعت تجارتی بخش الینفک تمام فعالیتهاای
تطبییق شده تحت این چارچوب خواهد بود .نظارت و ارزیابی در سطوح مختلف برای حمایت از تطبیاق ماوثر ایان میثااق صاورت
خواهد گرفت ،تمرکز و سمت وسویش را حفظ خواهد کرد و معلومات برای محو موانع و مشکالت ارائه خواهد نمود .وظیفۀ نظارت و
ارزیابی نیز برای اطمینان از حسابدهی و شفافیت کمکهای مالی داده شده از طریق وزارتها و نهادی عامۀ مربوطه ،بر اساس اصاول و
طرزالعمل های نافذه در دولت افغانستان ،صندوق بازسازی افغانستان و دیگر منابع تمویل کننده حیاتی خواهد بود.
 .115سیستم نظارت و ارزیابی میثاق زراعت تجارتی در سیستم های نظارت و ارزیابی فعلی تعبیه شده ،با آنها هماهنگ گردیده و
همراه با استراتژی های ملی ( NES ،CAD-NPP ،NPPsو غیره) تطبیق خواهند شاد .ایان سیساتم از ابزارهاای گونااگون باه
شاامول مطالعااات ابتاادای پااروژه ،ماااتریکس چااارچوب نتااایج ،گزارشااهای  ،PMUسااروهای نظااارت وارزیااابی ،ارزیااابی هااای
مستفیدشوندگان و دیتابیس ها برای ثبت پیشرفت کار استفاده خواهد کرد .همچنین از ترکیبی از روشاهای سانتی بااال باه پاایین
همراه با روشهای اشتراکی معمولی که در آن مستفیدشوندگان و دیگر ذینفعان بیرونی دخیل مای گردناد ،اساتفاده خواهاد نماود.
طراحی آن یک سیستم ایجاد خواهد کرد که گزارشدهی دوره یی پیرامون شاخص های اصلی منتخاب میثااق زراعات تجاارتی در
خود خواهد داشت .استراتژی ایجاد یک پروسۀ تکراری برای شناسایی موضوعات و مشکالت اسات تاا اطمیناان حاصال گاردد کاه
تمرکز میثاق حفش شده و نتایج و پیامدهای موردتوقع به دست آمده اند.
 .116واحد مشوره تخنیکی و هماهنگی مسوول عمومی نظارت و ارزیابی به شمول جمع آوری معلومات ،تحلیل و نشار گزارشاات
خواهد بود .این واحد گزارشهای پیشرفت کاری را هر سال دوبار همراه با گزارشهای مالی تفتیش نشده به صورت ربعوار تهیه خواهد
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نمود .آنها باالی واحدهای تطبیق که در هر وزارت مربوطه برای عملی سازی نظارت وارزیاابی از پیشارفت کاار و خروجای و نتاایج
مربوطۀ فعالیت های مشخص شده تحت مسوولیت هایشان موقعیت دارند ،اتکا خواهند کرد .برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف،
میثاق زراعت تجارتی این سیستم های نظارت و ارزیابی داخلی و مالی را تقویت خواهد کرد و همکاری تخنیکی تخصصی به ارتبااط
جمع آوری معلومات ،مدیریت ،تحلیل و نشر آنها ارائه خواهد کرد .سیستم مدیریت معلومات در وزارت مالیاه ایجااد خواهاد شاد و
توسط کارشناس نظارت و ارزیابی فعالیت خواهد کرد.
تطبیق میثاق زراعت تجارتی وابسته به نظارت مستقل بیرونی حداقل برای دوبار در فاز نخست خواهد باود .ایان امار را یاک گاروه
بررسی متخصصان انجام خواهند داد و شورا از آن نظارت خواهد نمود .تاثیر این میثاق همچنین از طریق مطالعاات خااص تااثیرات
ارزیابی خواهند شد .اینها را  CMSدر همکاری با وزارتهای کلیدی مربوطه پالنگذاری خواهد کرد .این ارزیابی هاا شاامل مطالعاات
آغاز پروژه ،سروی های تعقیبی و مطالعات تاثیرات برای فعالیت های خاص خواهد بود .این مطالعاات تااثیر میثااق را بااالی عوایاد
دهاقین ،کارآفرینی در باالی زمین و خارج از زم ین زراعتی ،جندر ،عواید حاصل از صادرات ،و دیگر متغیرهای موثر بااالی وضاعیت
اجتمااااعی جواماااع محلااای کاااه میثااااق فعالیااات هاااایش را در آنجاااا تطبیاااق خواهاااد کااارد ،ارزیاااابی خواهناااد کااارد.
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ضمیمه  :1پالن های عملیاتی برای سالهای 2024-2019
جزء شماره  :1پالیسی ها و مقررات توانبخش

اولویت  :1.1منطقی سازی پالیسی و مقررات برای تقویت رشد زراعت تجارتی
20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

مرور ،بازنگری و تصویب مسودۀ قانون کوپراتیف ها (مکتوب شماره 4963/9929 :ماورخ 19
دلو  .)1392این امر شامل تقویت چارچوب حقوقی برای ایجاد انجمن ها به شمول موسساات
دهاقین مولد ،و تحلیل موانع مالیه دهی فرا راه کوپراتیف هاست.




رهبری

همکار

√

وزارت زراعت

وزارت عدلیه

√

وزارت مالیه

PriSEC, EU/ITC

منظوری طرزالعمل تجدیدنظرشدۀ گمرکات بارای کااهش اساناد و ورق باازی بارای
تجارت پروسس و صادرات .تمرکز باالی کاهش اسناد ،کام سااختن ضاروریات چاون
اظهارنامه صادرات ،بل و لیست بسته بندی است.

 مرور و بازنگری تعرفه های وارداتی محصوالت و حاصالت زراعتی (مخصوص مربوط به
سکتور مالداری -مرغداری و صنعت تغذیۀ مواشی) باا هادف بهباود رقابات تولیادات
داخلی

√

√

√

√

√

وزارت مالیه

وزارت مالیااااااه ،وزارت
تجااااارت و صاااانعت،
ریاساااااااااااااااتهای
اقتصاد/دانشگاه ها

√

√

√

√

√

وزارت مالیه

وزارت مالیااااااه ،وزارت
تجااااارت و صاااانایع،
ریاساااااااااااااااتهای
اقتصاد/دانشگاه ها

وزارت مالیاااااه-

وزارت زراعت

انجام مطالعات دوره یی ضرر-فایده برای حمایت از تصمیم گیاری بااالی تعرفاه هاا و
تاثیر آنها بر مشتریان.

 تهیه و تطبیق یک پالیسی برای مدیریت و دلسرد کردن تااجران بارای واردات کامال
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مسوول

√

√

تولیدات مرغداری و بذرها و از طارف دیگار افازایش تولیادات داخلای .ایان اقادامات
همچنین به دنبال کاهش رقابت برای ورود حجم باالی غالت یا ماواد بای کیفیات یاا
دارای ارزش غذایی نامناسب می باشند.


کمیته تعرفه ها

√

√

وزارت مالیه

وزارت زراعت و تجاارت
وصنعت

√

وزارت مالیه

وزارت تجارت و صنعت

وزارت تجاااارت و
صنعت

EU/ITC

وزارت تجاااارت و
صنعت

گمرکات

وزارت زراعت

وزارت عدلیه

مرور و بازنگری عوارض و ماشین آالت و تجهیزات الزمی بارای پروساس زراعتای باه
منظور بهبود استفاده از تکنالوژی و رقابت سکتور زراعت غذایی.
√

 تطبیق پیشنهادات برای اظهارنامه های مالیاتی تا از طرزالعمل های مربوط به تجدیاد
جواز تجارتی جدا گردند.

√

 معرفی یک پورتال معلومات تجارتی به حی تنها محل دسترسی به معلومات پیرامون
تاجران (صادرکنندگان و واردکنندگان) برای دسترسای باه معلوماات پیراماون تماام
ضروریات قانونی موردنیاز برای تجارت بین المللی.
√



تطبیق یک پنجرۀ ملی خاص تجارت افغانستان برای اتومات سازی تطبیق ،پروساس،
و منظوری تمام جوازها و اجازه نامه های مربوطۀ تجارتی که دولات افغانساتان صاادر
می کند .سیستم پنجرۀ ملی خاص تجارت افغانستان باید ادارات صادر کنندۀ جاواز را
با سیستم اتومات معلومات گمرکات برای اجازه دادن به یکپارچه ساختن پروسه هاای
اظهارنامه ها به شمول روش همکاری برای مدیریت خطر و بازرسی ها وصل نمایند.



تصویب قاانون کودهاای کیمیااوی از طریاق وزارت عدلیاه ،شاورای وزیاران ،ساپس
پارلمان؛ در حالی که فعال در اجندای وزارت عدلیه برای سال  2018قرار دارد.

√

√

اولویت  :1.2رسیدگی به مصونیت غذایی ،حفظ الصحه و صحت نباتات
20222023
20212022
20202021
20192020

20232024

اقدامات

مسوول
رهبری توسط
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همکار

مرور و تعدیل قانون مصونیت غذایی که در تاریخ  28جاوالی  2016بارای همااهنگی
کنترول و نظارت در یک ادارۀ کنترول غذایی واحد و برای جلوگیری از تکرار یا شباهت
فعالیتها ایجاد گردید.

√

√

√

√

√

تطبیق یک سیستم برای تحویل دهی امور کنتارول دولتای باه ساازمانهای غیردولتای
(ایجاد/به روزسازی البراتوارهای خصوصی تیست و تحلیل غذا)
√

√

مرور نقش موسسۀ ملی حفاظت از نباتات (وزارت زراعت) باه ارتبااط  ،SPSشناساایی
مواردی که نیاز به ظرفیت سازی و به روزشدن دارند ،شناسایی خطرات عمادۀ صاحت
نباتات ،و آموزش کارمندان برای بازرسی واردات و صادرات و تصدیق آنها در مطابقت با
استندردهای بین المللی.
√

√

√

√

√

ارزیابی و تقویت تسهیالت بازرسی و تفتیش واردات در میاادین هاوایی باین المللای و
نقاط ورود مرزی.
√

√

مرور و به روزنمودن طرزالعلمل های صدور تصدیق نامه های صحت نباتات.
√

ایجاد یک طرح همکاری مالی برای انکشاف شبکه یی از مصونیت غذایی و البراتوارهای تیسات
 SPSدر ساحات کلیدی شهر و در مرزهای باین المللای بارای حمایات از سیساتم نظاارت از
تنظیم کنندگان قوانین غذایی (وزارت زراعت و وزارت صحت عامه) ،تحلیل به موقع نمونه ها ،و
اطمینان از اینکه واردات و صادرات مواد غذایی با استندردهای بین المللی و داخلای همخاوانی
دارند


√

برگزاری یک برنامۀ آگاهی عامه پیراماون مساائل مصاونیت غاذایی میاان گاروه هاای
خدمات توسعوی ،پروسس کنندگان سکتور خصوصی و صادرکنندگان

ارائه مشوره و آموزش به شرکتها برای تطبیاق طرزالعمال هاای وقاایوی بااالرفتن هزیناه هاا و
کنترول خطر که با روشهای معروف باین المللای از قبیال روشاهای مناساب زراعتای (،)GAP
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√

√

√

√

√

وزارت زراعت

وزارت تجااااارت و
صنایع

وزارت زراعت

وزارت تجااااارت و
صنایع

وزارت زراعت

گماااااارک،EU ،
وزارت مخابرات

گمرکااات-وزارت
مالیه

وزارت زراعااااات،
تجارت ،مخاابرات،
EU

وزارت زراعت

/EUوزارت
مخابرات

وزارت مالیه

وزارت زراعااااات،
صااحت ،تجااارت،
مخابراتEU ،

وزارت زراعت

/EUوزارت
مخابرات

ANSA

وزارت زراعااااات،
تجارت ،مخاابرات،

روشهای تولید مناسب ( ،)GMPروشهای حفظ الصاحه مناساب ( )GHPو ISO ،HACCP
 200016و دیگر اساتندردهای مربوطاۀ  ISOاز طریاق شارکت در کورساهای کوتااه مادت و
ورکشاپهای ظرفیت سازی (که در استراتژی ملی صادرات آمده) همخوانی داشته باشند.
روی دست گرفتن طرزالعمل هایی که تعادل سیستمهای کنترول باالی اقدامات حفظ الصاحه و
صحت نباتات را ادارات ذیصالح کشورهای همکار تجارتی برای به دست آوردن اعتبار بین المللی
برای البراتوارها به رسمیت بشناسد.
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 ،EUاتاقهااااااای
تجارت
وزارت تجارت

وزارت زراعااااات،
صحت ،مخاابرات،
EU

اولویت :1.3ایجاد و تسهیل پارکهای واحد غذای زراعتی

20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

مسوول
به رهبری

همکار

فهرست نمودن و یادگیری از تجارب گذشته و کنونی به ارتبااط فعالیات هاای زراعتای-غاذایی در
پارکهای صنعتی در افغانستان

√

√

وزارت تجاااارت و
صنعت

MAIL, MoF

مرور و تصویب طرزالعمل پارکهای صنعتی برای اطمیناان از شافافیت پروساه هاای پاالن گاذاری،
تخصیص ،انکشاف و مدیریت پاکرهای صنعتی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران.

√

√

وزارت تجاااارت و
صنعت

وزارت زراعااااات،
ادارۀ اراضااااااای،
وزارت مالیه ،بانک
جهانی

ایجاد هماهنگی در سطح باالی و/یا هماهنگی تخنیکای میاان نهادهاای ساکتور عاماه و خصوصای
مربوطه برای رسیدگی به پارکهای زراعتی-غذایی (کمیته های بین الوزارتی) برای سازگاری اهاداف
و اطمینان از سرمایه گذاری های مکمل.

√

√

وزارت تجاااارت و
صنعت

دونرهاااااا ،وزارت
زراعااااات ،وزارت
فوایااااد عامااااه،
دافغانستان باناک،
اراضاااااای ،وزارت
انکشاااف شااهری،
ادارات والیتی

وزارت تجاااارت و
صنعت

وزارت مالیه

وزارت تجاااارت و
صنعت

وزارت زراعااااات،
ادارۀ اراضی ،دیگار
ارگان ها

√

تسوید و تصویب یک استراتژی جذب سرمایه برای پارکهای واحد غذای زراعتی باه شامول مشاوق
های "زیرکانه" که برای سرمایه گذاران برای تشویق آنها به سرمایه گذاری در پارکها.

توضیح ،چاپ و استفاده از معیارهای شفاف بارای انتخااب شارکتهای عالقمناد باه کرایاۀ پارکهاا و
معرفی یک سیستم بررسی و بیالنس برای مبارزه علیه فساد و غصب زمین.

√

√

√

اولویت  :1.4تطبیق پالیسی ها و مقرراتی که تسهیلگر قرضه های زراعتی هستند
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اقدامات
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مسوول

به رهبری

همکار

الف .تضمین و مدیریت خطر
√

√

د افغانستان بانک

√

د افغانستان بانک

ادارۀ اراضی ،ستره محکمه

√

د افغانستان بانک

بانک جهانی

د افغانستان بانک

بانک جهانی

TBC

/EUوزارت مخابرات

د افغانستان بانک

بانااک جهااانی ،صااندوقهای
انکشافی ،دونرها

شفاف سازی ونهایی سازی مقررات دساته بنادی دارایای و ارائاه خادمات از طریاق صادور
جوازهایی که ضروریات تضمین و توزیع قرضه های پیش از اعتبار موعد مقرر
√
قبول سند عرفی به حی تضمین برای قرضه های کوچک و برای قرضه هایی که یک ضامن
معتبر آن را تضمین می کند.
نهایی سازی و تطبیق مقررات برای اموال منقول.
√
بسط کتابچۀ ثبت قرضه ها برای تحت پوشش قرار دادن اموال غیرمنقول و منقول.

√

آموزش  FIو سکتور خصوصی (انجمنهای تجاری ،تامین کنندگان وغیره) پیرامون چگاونگی
انکشاهف و تطبیق ابزارهای قرضه دهی امن (به شامول کرایاه) بارای افازایش قرضاه بارای
تشبثات کوچک و متوسط
√
تهیۀ یک چارچوب قانونی برای انکشاف نهادهای مالی.

√

ب .اجرای قرارداد
تقویت چارچوب افالس از طریق تطبیق نسخۀ بازنگری شدۀ قانون افالس
√

√

PriSEC

د افغانسااتان بانااک ،وزارت
تجارت ،بانک جهانی

ج .شمولیت مالی
نهایی سازی مرور مقررۀ نهاد پول الکترونیکی

√

√

√

√

تهیۀ یک پالن عملیاتی فراگیر و شفاف برای تحت پوشاش قاراردادن سااحات روساتایی و
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د افغانستان بانک

بانک جهانی

د افغانستان بانک

وزارت مالیاااااااااه ،وزارت
مخااابرات ،نهادهااای مااالی

وغیره

افزایش معامالت پول الکترونیک و پرداخت توسط موبایل
√

نهایی سازی و تطبیق استراتژی ملی شمولیت مالی

د افغانستان بانک

وزارت مالیه

اولویت  :1.5حمایت از افغانستان برای منفعت بردن از توافق نامۀ سازمان جهانی تجارت
20192020
20202021
20212022
20222023
20232024

مسوول
همکار

به رهبری

وزارت مالیاااااه،
وزارت
،EU
مخابرات

وزارت تجارت

اقدامات

√



جستجوی همکاری تخنیکی برای کمک به  TFAو مطابقت با قوانین پس از عضاویت در
WTO

وزارت مخابرات

وزارت تجارت

√

√



روی دست گرفتن دوره های آموزشی برای ظرفیات ساازی نهادهاای تجاارتی و سارمایه
گذاری پیرامون مقررات WTO

OIE

وزارت زراعت

√

√



وزارت زراعااات و
مخابرات

وزارت تجارت

√

√

√



مرور یافته های گزارش ارزیابی عملکرد خدمات وترنری برای مطابقت با تعهدات WTO
 SPSو داشتن تاثیر باالی جایگزین واردات
برگزاری دوره های آموزشی برای سکتور فرعی زراعت تجاارتی پیراماون قاوانین پاس از
عضویتِ .WTO

وزارت زراعاااات،
اتحادیاااه اروپاااا،
وزارت مخابرات

وزارت تجارت

√

√

√



افز ایش مشوره بین پالیسی سازان و سکتور خصوصی برای جلوگیری از موانع غیرضروری
در طرزالعملهای فراراه معامالت تجارتی.

وزارت تجاااارت،
اتحادیاااه اروپاااا،
وزارت مخابرات

وزارت زراعت

√

√



ایجاد یک مکانیزم برای مشوره پیرامون مقررات و اقدامات SPS

وزارت زراعاااات،

ANSA

√

√



تطبیق مقررات شفافیت توافق نامه های  WTOبه ارتباط  TBTو .SPS

√

√

√

√

√
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اتحادیاااه اروپاااا،
وزارت مخااابرات،
وزارت تجارت
وزارت زراعاااات،
اتحادیاااه اروپاااا،
وزارت مخااابرات،
وزارت تجارت

ANSA

وزارت زراعااات و
تجارت

وزارت مالیااااااه،
گمرکات

وزارت زراعااات و
تجارت

وزارت مالیااااااه،
گمرکات

وزارت زراعاااات،
اتحادیاااه اروپاااا،
وزارت مخابرات

وزارت مالیااااااه،
گمرکات

√



تهیۀ مقررات و طرزالعمل ها برای اطمینان از تطبیق کامال قاانون اساتندرد کاه قبال از
پیوستن به  WTOتهیه شده بود.

√



تهیهۀ یک استراتژی هماهنگی میاان ادارات مارزی بارای اطمیناان از همااهنگی میاان
ادارات ،کاهش زمان پروسس ،و حذف تفتیش مجدد .این استراتژی وظایف روزماره را باه
یک نهاد خاص خواهد سپرد.

√

√



معرفی پروسس دارای اولویت در مرزها و دیپوهای گمرکات داخلای بارای اجنااس دارای
خطر.

√

√



افزایش دانش سکتور خصوصی پیرامون قوانین نافذه از طریق تهیۀ ماواد معلومااتی بارای
سکتور خصوصی و تشویق تاجران برای تسلیم دهی معلومات اظهاراتی شان به صورت هر
چه زودتر.

√

√
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جزء شماره  :2انکشاف زراعت صنعتی
PRIORITY 2.1: PROMOTING THE CREATION OF INTEGRATED AGRI-FOOD PARKS

20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

مسوول
به رهبری

همکار

2.1.1 .ایجاد پارکهای واحد غذای زراعتی
شناسایی ساحات جغرافیایی مورد هدف و مناسب برای ایجاد پارکها

√

تحقیقات عمیق تخنیکی و اقتصادی از نگاه عملی بتودن بته ارتبتاط

√

√

وزارت تجارت

وزارت
زراعت/اراضی/سکتورخصوصی/ادارات
والیتی

وزارت تجارت

شرکت مشوره دهی

انکشاف IAFPs
احداث زیربنای اساسی IAFP

√

√

وزارت تجارت

وزارت صااحت عامااه ،شاااروالی هااا،
ادارات والیتاااااااااای،MUDA ،
کمیسیون اصالحات اداری

یک کمپاین تشویق سرمایه گذاری در IAFP

√

√

وزارت تجارت

شرکت مشوره دهی

ایجاد یک ساختار مدیریتی و عملیاتی

√

√

وزارت تجارت

شرکت انجنیری ساختمانی

√

√

√

 2.1.2 .ائتالفات تولیدی – قرضۀ زنجیرۀ ارزش
ایجاد و فعال سازی تسهیالت کمکهای مالی برای حمایت:

√

√

√
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√

√

شاااارکت مشااااوره
دهی/نهادهای مالی

•

شرکتهای پیشتاز در صنعت که نمایانگر تقاضاها هستند – بارای
سرمایه گذاری در الف) ظرفیت سازی متصدیان (تولیدکنندگان) با هدف
تشویق به قرارداد زراعتی ،تقویت ارتباطات برای بازاریابی ،و توسعۀ ارائاۀ
خدمات و تامین عوامل تولید؛ یا ب) ادغام مراکز تغییر روستایی و مراکاز
جمع آوری محصوالت دهاقین با پارکهای واحد غذای زراعتی .این میثاق
تسهیل برای ایجاد  FCC100و  RTH 100را پیشبینی می کند.

•

موسسات تولیدکننده – برای بهبود ظرفیت شان تا تقاضاهای بازار را
پوره نمایند
PRIORITY 2.2: PRODUCTIVITY ENHANCEMENT

20192020
20202021
20212022
20222023
20232024

مسوول
به رهبری

به رهبری

اقدامات

 2.2.1باغداری
متصدی خدمات متخصص یاا
موسسااااااه غیردولتاااااای
(ANHDO, ANNGO,
)AAIDO

وزارت زراعت

√

√

√

√

√

متصدی خدمات متخصص یاا
سااکتور خصوصاای ،موسسااه
غیردولتی

وزارت زراعت ،ساکتور
خصوصااای ،موسساااه
غیردولتی

√

√

√

√

√

تقویت خدمات توسعوی به ارتبتاط محصتوالت و انتقتال تکنتالوژی از
طریق تقویت و رشد برنامۀ توسعوی در والیات انتخاب شده ،به شمول سااخت
و ساز ،تجهیزات و تسهیالت آموزشی و نقاظ اصلی.

 ایجاد و تقویت موسسات بازاریابی برای تولیدکننداان محصوالت
زراعتی ( .)PMOsاین عمل شامل امور ذیل خواهد بود:
 .1نقشه بارداری مانظم موسساات بازاریاابی بارای
تولیدکنناادگان محصااوالت زراعتاای در ساااحات

60

مشخص برای تطبیق درست فعالیتهای استراتژی
و ظرفیت سازی
 .2دسته بندی این موسسات از نگااه رشاد (انادک،
متوسط ،باال) و انکشاف رویکردهاای مختلاف باه
شمول فعالیتهای اصالی و بساتۀ حماایتی بارای
حرکت از یک سطح رشد به سطح بعدی.
 .3برگزاری برناماه هاای آموزشای بارای موسساات
بازاریابی تولیدکنندگان محصوالت زراعتی
 آموزش دهاقین تولیدکنندۀ محصوالت زراعتی و متصدیان مواد
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

حمایت از تولید غذای زراعتی

√

√

کمک تخنیکی برای مدرن سازی فارم های مرغداری تجارتی موجوده و ایجااد

متصدی خادمات متخصاص،
موسسه غیردولتی

وزارت زراعت

متصدی خادمات متخصاص،
موسسه غیردولتی

وزارت زراعت ،ساکتور
خصوصااای ،موسساااه
غیردولتی

√

متصدی خادمات متخصاص،
موسسه غیردولتی

وزارت زراعت ،ساکتور
خصوصااای ،موسساااه
غیردولتی

√

√

متصدی خادمات متخصاص،
موسسه غیردولتی

وزارت زراعت ،ساکتور
خصوصی

√

√

√

متصدی خادمات متخصاص،

وزارت زراعت ،ساکتور

√

√

√

 2.2.2لبنیات
 حمایت از سیستم های حفاظت از ااوهای شیری
 .4کمکهتتای تخنیکتتی بتترای تولیدکننتتداان
کوچک برای ستاخت کوپراتیتف هتا/انجمن
های اولیه و ثانویه .اینها به حی

نقااط ورودی

برای حمایت های بعدی و بیشتر عمال خواهناد
کرد.
 2.2.3مرغداری

61

موسسه غیردولتی

فارمهای جدید

خصوصی
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جزء شماره  :3دسترسی به قرضه

اولویت  :3.1انکشاف محصوالت مالی و غیرمالی
20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

√



انجام تحلیل خاص نیازمندی های مالی بازیگران هار زنجیارۀ ارزش
انتخاب شده.



انکشاف محصوالت مالی مبتکرانه برای رسیدگی به نیازمنادی هاای
شناسایی شده از طریق تحلیل فوق الذکر ،به شمول قرضه بلندمادت
برای سیستم آبیاری ،انکشاف باغ وحشها ،اعمار گدام ها ،قرضه بارای
کرایه و توسط نهادهای قرضه های کوچک.29



انجام یاک تحقیاق امکاان سانجی بااالی بیماۀ زراعتای و انکشااف
محصوالت آزمایشی برای بازیگران زنجیره های ارزش



انجام ارزیابی امکان سنجی طرحی تضمین قسمی زراعت

√

√

√

مسوول
به رهبری

همکار

ABA/AMA

نهادهای ساکتور خصوصای،
انجمن ها ،اتاق های تجارت،
اتحادیه اروپا ،وزارت مخابرات

ABA/AMA/MISFA

نهادهااااای مالی/دونرهااااا،
اتحادیه اروپا/وزارت مخابرات

به شامول ازطریاق پاروژۀ
صندوق ابتکارات دسترسی
به قرضه)
√

√

√

√

√

وزارت مالیه

وزارت زراعت

وزارت مالیه

دافغانسااااتان بانک/بانااااک

 29نهادهای  AMA ،ABAو ( MISFAبه شمول از طریق صندوق ابتکار در پروژۀ  ) A2Fصورت خواهد گرفت ،و شامل ایجاد تنوع در محصوالت مطابق با شریعت می باشد IFC .شاید خود
مستقیما از نهادهای مالی خاص حمایت کند .این امر نیاز به حمایت از پروژۀ دسترسی به قرضه نیاز دارد اما نهادهای مالی نیز می توانند چنین کاری را به صورت مستقالنه انجام دهند .به عالوه،
 MISFAقرضه به  OXUSمی دهد تا محصوالت مالی مطابق شریعت ایجاد نماید .پروژۀ دسترسی به قرضه به حمایت بانک جهانی از  MISFA/AMAبرای حمایت از  MFIبه این ارتباط
حمایت می کند .این امر باید با ظرفیت سازی مالها به ارتباط قرضۀ اسالمی در هماهنگی با وزارت حج صورت بگیرد.
63

جهانی/دونرها
√



برنامۀ ظرفیت سازی برای نهادهای مالی که قرضه زراعتی می دهناد
از طریق  ،AIBFمتصدیان خدمات توسعوی دولتای ،دانشاگاه هاا و
غیره.



توسعۀ عملیات  ACGFبرای شمولیت نهادهای مالی بیشتر.

√

√

AIBF

دانشااااااااااااااااااااااگاه
هااااا/AMA/ABA/وزارت
زراعت/دونرهااااا ،اتحادیااااه
اروپا/وزارت مخابرات

وزارت مالیه

باناااک جهاااانی ،اتحادیاااه
اروپا/وزارت مخابرات

اولویت  :3.2باال بردن آگاهی به ارتباط محصوالت مالی وقرضه
20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

√



همکاری تخنیکای و دورۀ آموزشای بارای حمایات از نهادهاایی کاه مجاامع
دیجیتل تاسیس خواهند کرد.



نهایی سازی فعال سازی سیستم های پرداخت افغانی



انکشاف و تطبیق یک چارچوب نماینده-بانکداری و شبکه های نماینده هاای
تولیدات جدید در سراسر کشور



کمک تخنیکی و آموزش  AMAو  ABAبرای برگزاری کمپاینهای آگاهی

√

√

√
64

√

√

√

√

√

√

√

√

مسوول
به رهبری

همکار

MISFA/ABA/AMA

نهادهااااااااااااای
مالی/دونرها

د افغانستان بانک

بانااااااااااااااااک
جهانی/نهادهاااااای
مالی

د افغانستان بانک

نهادهااااااااااااای
ماااااااااالی/وزارت
مخابرات

ABA/AMA

/MISFAنهادهااای

مالی

دهی در همکاری با متصدیان خدمات مالی.
√



آموزش تعداد بیشتر آمران قرضه و ارسال آنها به موقعیتهای ناامن تر؛ و



آموزش مالیان به ارتباط قرضۀ اسالمی تا توانایی آنهاا را بارای دادن مشاوره
درست به قرضه گیرندگان افزایش یاباد و مواناع فرهنگای و ماذهبی فارارراه
دسترسی به قرضه کاهش یابد.

√

65

√
√

√
√

√
√

√
√

ABA/AMA

نهادهااااااااااااای
مالی/دونرها

ABA/AMA

نهادهااااااااااااای
مالی/دونهااار/وزارت
حج و اوقاف

جزء شماره  :4تقویت نهادی

اولویت  :4.1تقویت پایدار وزارت زراعت
20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

مسوول
به رهبری

همکار

اقدامات اصالحی
ایجاد یک واحد مشوره دهی تخنیکی
√

√

وزارت زراعت

کمیسااااااااایون
اصااالحات اداری،,
اتحادیاااه اروپاااا،
شرکتهای مشاوره
دهی

 ارزیابی های وظیفوی و عملکرد (به شمول کارمندان ،ظرفیت و سازمانی) ریاستت
های کلیدی ذیل:
 oریاست عمومی پالیسی وپالن
√

 oریاست عمومی توسعه
 oریاست انکشاف سکتور خصوصی
 oریاست حفاظه نباتات و قرنطین
 oریاست نظارت و ارزیابی (به شمول رسیدگی به مشابهت ها در اجرای الزاماات
66

√

وزارت زراعت

کمیسااااااااایون
اصالحات اداری

توسط )ASMID
√

√

وزارت زراعت

کمیسااااااااایون
اصالحات اداری

 اطمینان از استخدام بست های کلیدی (ریاست ها و کارشناسان تخنیکی کلیدی)

 تطبیق اصالحات پیشنهادی به ارتباط استخدام کارمندان ریاسات هاای کلیادی باه
شمول افزودن بست های ذیل در تشکیل و استخدام کارمندان؛
 oهماهنگ کنندۀ پروژۀ مراکز انکشاف باغداری افغانستان
√

 oهماهنگ کنندۀ تحقیق قابل تطبیق (پروژۀ مراکز انکشاف باغداری افغانستان)

√

وزارت زراعت

کمیسااااااااایون
اصالحات اداری

 oمدیر /GISمسوول وبسایت )ASMID( GIS
 oمسوول/رئیس PBTL
 oآمر ارتباطات طرح تصدیق مواد نباتات
 oپاک کننده/کارشناس البراتوار )AHD( CVDRL
 oرئیس ،ریاست صحت حیوانی
 تطبیق رسمی پالیسی ملی توسعۀ زراعت و همسویی برنامته ریتزی مربوطته بتا
√

استراتژی به شمول:

 oیکجاسازی وظایف مدیریت معلومات و دیتا برای تقویت جمع آوری معلومات و
67

√

وزارت زراعت

وزارت احیااااااا و
انکشاااف دهااات،
وزارت مالیاااااااه،
شوراهای انکشافی
محااااال و ادارات

مدیریت مناسب به منظور هدف قراردادن ،پالنگذاری و ارائۀ خدمات بهتر


ولسوالی ها

تهیه و منظوری یک پالن عملیاتی برای تطبیاق اساتراتژی  FLRCباه شامول ایجااد
ارتباط با شوراهای انکشافی محل و متصدیان سکتور خصوصی

ارزیابی تغییرات مقرراتی موردنیاز برای اطمینان عملیات پایتدار البراتتوار بیاتکنتالوژی
نباتات ( )PBTLو البراتوار مرکزی تشخیصیه و تحقیق وترنری ( )CVDRLبته حیتث
متصدیان خدمات مسلکی برای خدمات پولی (مثثال تحلیل انساج ،تشخیص مرض و غیره) ،به
شمول تهیۀ یک قرارداد مشارکت سکتور عامه و خصوصی ،و ارزیابی وضعیت حقوقی البراتوارها)
بازنگری و نهایی سازی قوانین و مقررات مربتوط بته  AHD ،SPCDو  ARIAبترای
شفاف سازی وظایف و مسوولیت ها

√

√

√

وزارت زراعت

√

CVDRL,
 ،PBTL,وزارت
مالیه

وزارت زراعت

اقدامات ظرفیت سازی – تمرکز باالی ریاست های کلیدی
 oریاست عمومی پالیسی و پالن
√

√

√

√

√

وزارت زراعت

 تهیۀ پالیسی و پالن



هماهنگی برنامه در همسویی باCAD-NPP
68

√

√

√

√

√

وزارت زراعت

√

√

√

√

√

وزارت زراعت

کمیسااااااااایون
اصاالحات اداری ,
وزارت احیااااااا و
انکشاااف دهااات،
وزارت مالیه
کمیسااااااااایون
اصاالحات اداری ,
وزارت تجاااااارت،
وزارت مالیه وزارت
مخابراتFAO ،
کمیسااااااااایون
اصاااالحات اداری،

وزارت احیااااااا و
انکشاااف دهااات،
وزارت تجارت


√

تقویت هماهنگی و ظرفیت برای تهیۀ بودجه

 تقویت ارتباطات با دیگر ریاست هاا (مناابع بشاری ،نظاارت و
ارزیابی و غیره)

 جمع آوری معلومات و مدیریت بهتر از طریاق ( ASMIDدر
ذیل)
 تقویت ریاست سکتور خصوصی
 تشویق به سرمایه گذاری و باالبردن آگاهی پیراماون
فرصتهای سرمایه گذاری و اصالحات تجارتی

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

وزارت زراعت

دانشگاه ها ،سکتور
خصوصی

وزارت زراعت

وزارت انکشااااااف
دهااااااات ،وزارت
مالیااااااه ،ادارات
ولسوالی و والیتی،
انجوها

وزارت زراعت

ادارات والیتاااای و
ولسااوالی ،سااکتور
خصوصی

وزارت زراعت
وزارت زراعت

سکتور خصوصای،
وزارت
مالیه ANNGO,
ANDHO

اولویت  :4.2تقویت پایدار وزارت تجارت و صنعت
20232024
20222023
20212022
20202021
20192020

اقدامات

مسوول
به رهبری

69

همکار

اقدامات اصالحی

تشکیل مجدد وزارت تجارت را که بازنگری شده نهایی ساخته ،منظور می کند .همچنتین
√

منابع تطبیق این منظوری را شناسایی می نماید

وزارت تجارت

کمیسااااایون
اصااااااالحات
اداری

ارزیابی نیازمندی های ظرفیتی برای ریاست های کلیدی
( ریاست تشبثات کوچک و متوسط
 ، ریاست تشویق سرمایه گذاری

√

√

وزارت تجارت

 ریاست پارکهای صنعتی


کمیسااااایون
اصااااااالحات
اداری

ریاست تنظیم بازار و اقالم استراتژیک

 و ریاست رقابت سالم و حفاظت از مشتریان
 ایجاد یک پالن تطبیق شکیل برای تطبیق میثاق زراعت تجارتی

√

 تغییر در مدیریت پارکهای صنعتی و همسویی با پالیسی پارکهاای صانعتی باه شامول
ایجاد ادارۀ مستقل مدیریت پارکهای صنعتی.

√

 ایجاد یک مکانیزم هماهنگی بین االدارات برای تاسیس پارکهای صتنعتی از طریاق
شوراهای عالی انکشاف

√
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√

√

وزارت تجارت

وزارت زراعاات،
وزارت مالیه

وزارت تجااااارت،
AOP

وزارت مالیاااه،
وزارت تجارت،
ادارۀ اراضااای،
ادارات والیتی

وزارت مالیه

وزارت تجارت،
،AOP
شاااااااااورای
زیربناها

اقدامات برای انکشاف ظرفیت


اطمینان از توانایی وزارت تجارت و صنعت برای اجرای مسوولیت های اساسی بته
ارتباط تاسیس ،مدیریت ،تهیه پالیسی و اجرآت پارکهای صنعتی-زراعتت قسامی
که در ضمیمۀ  4آمده است .این امر باید از شمولیت وزارت مالیاه و دیگار متصادیان ارائاه
خدمات تجارتی مهم در گروه کاری  IAFPsاطمینان دهد.

√



انکشاف ظرفیت وزارت تجارت برای جمع آوری و نشر آمتار تجتارتی مربتوط بته
تولیدات زراعت تجارتی در زمینۀ صادرات و بازار داخلی

√



حمایت از وزارت زراعت برای انجام تحقیق موقعیت یابی استراتژیک برای سکتور

√

TBD

وزارت تجارت،
وزارت مالیه

√

√

√

√

وزارت تجارت

کمیسااااایون
اصااااااالحات
اداری ،وزارت
مالیه

√

√

√

√

وزارت تجارت

شاارکای بااین
المللی ،سکتور
خصوصی

√

√

√

√

غذای زراعت و بازارها/تولیدات.


√

√

√

√

√

وزارت تجارت

کمیسااااایون
اصااااااالحات
اداری ،سااکتور
خصوصاااااای،
وزارت مالیه

√

√

√

√

√

وزارت تجارت

متصاااااادیان
خااااااادمات،
وزارت مالیه

ظرفیت سازی برای ریاست های مشخص شده:

 oتهیۀ یک برنامۀ ظرفیت سازی برای ریاست های انتخاب شده ،باه شامول
تهیۀ نصاب های تعلیمی ،ابزارهای انکشافی و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی.
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ضمیمه  :2ارتباطات با اولویت ها و استراتژی های فعلی دولت
میثاق زراعت تجارتی در همسویی با اولویت های پالیسی و اهداف ملی کابینه و شورای عالی اقتصادی قرار دارد و هادفش حمایات
از کار کمیتۀ اجرایی دربارۀ انکشاف سکتور خصوصی ( )PriSECدر ساحات مربوط به رشد اجتماعی-اقتصادی ،انکشااف ساکتور
خصوصی ،اتحاد منطقوی ،سرمایه گذاری و توانمندی اقتصادی جوانان و زنان می باشد .این میثاق از نزدیک توسط چارچوب ملای
صل ح و انکشاف افغانستان ،که در جریان کنفرانس بروکسل برای افغانستان راه اندازی شد و درهمخوانی با اهاداف توساعۀ پایادار و
استراتژی ملی صادرات ،رهنمایی می گردد.
چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ()ANPDF
 ANPDFهدفش رسیدن به خودکفایی و افزایش رفاه انسانی توسط تغییر در سااختار اقتصااد از اقتصااد وارداتای و تاوزیعی باه
اقتصادی که سکتور خصوصی بتواند موفقانه به بازارهای منطقه و جهان صادارت داشته باشد ،می باشد .میثاق زراعت تجارتی برای
حمایت از این اهداف پالیسی طراحی شده است ANPDF .یک پالن استراتژیک پنج ساله است اما پیشنهادات انکشافی بلندمدت
نیز ارائه می کند .این پالن اولویت های انکشافی را بیان می دارد ،اصالحات کلیدی را برجسته می ساازد ،و سارمایه گاذاری هاای
دارای اولویت را مشخص می سازد .به ویژه ANPDF ،برای فایق آمدن بر پراکندگی و انحرافی که انکشاف نهادی در افغانستان را
محدود کرده ،طراحی شده است.
توقع می رود به اهداف  ANPDFاز طریق تطبیق  10برنامۀ دارای اولویت ( )NPPsبتوان دست یافت .اینها برنامه های موضاوع
محوری است بر اساس حل مشکالت به صورت جمعی و برنامه ریزی بین الوزارتی برای تطبیاق فعالیتهاا .گاروه هاای کااری باین
الوزارتی برای برنامه های دارای اولویت ،جدول های زمانی ،بودجه ها و منابع مشترک را هماهنگ می سازند .سرمایه گاذاری هاای
پیشنهاد شده تحت برنامه های دارای اولویت در ساحۀ فعالیت خویش در سطح ملی عملی می کنند اما باید از تعاادل جغرافیای و
قومی ،از میان دیگر اهداف ،که هدفش کاهش فقر و تهیۀ پالیسی های حمایتی جندر است ،اطمینان دهد.
تا یک حد خاص ،تمام این برنامه ها با س کتور فرعی زراعت تجارتی در تماس هستند اما مرتبط ترین آنها برنامه های دارای اولویت
انکشاف سکتور خصوصی و انکشاف جامع زراعت ( )CAD-NPPمی باشند .این برنامه به دنبال افزایش سرمایه گاذاری خاارجی،
ترویج رشد تشبثات کوچک و متوسط ،مشارکتهای سکتور عامه و خصوصی و تولید برای صادرات ،و افزایش دسترسای باه قرضاه،
مدیریت زمین ،و ترویج و تصدیق صادرات می باشد.
برنامۀ ملی دارای اولویت انکشاف جامع زراعت
ارائه و امضا شده در کنفرانس بروکسل  CAD-NPP ،2016یک دورنماا بارای ساکتور زراعات کاه باه تقاضااهای تشاکیالتی و
ظرفیتی برای توانمندساختن دهاقین و تولید عواید بیشتر ،مصونیت غذایی بیشتر ،و سهمگیری در رشد اقتصادی و تولید
سرمایه تعریف کرده است CAD-NPP .این امر را از طریق حرکت به سوی نهادهای دهقان محور ،توسعۀ دسترسی به تکنالوژی
های تازه ،منطقی سازی و افزایش تولیدات و تنظیم عوامل تولید برای رشد در سکتور زراعت انجام می دهد.
 CAD-NPPاهمیت بسیار به هفت اولویت استراتژیک می دهاد )1 :آبیااری )2 ،گنادم و دیگار غاالت )3 ،زنجیاره هاای ارزش
باغداری )4 ،مالداری )5 ،مدیریت منابع طبیعی حساس به اقلیم )6 ،مصونیت غذایی و تغذیه )7 ،اصالح نهاد و ظرفیات ساازی .در
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قالب اینها CAD-NPP ،باالی زراعت تجارتی به حی
توسعۀ فرصتهای شغلی و بهبود نقش زنان در زراعت.

محرک همراه با تحقیق و توساعه ،ساازماندهی دهااقین ،قرضاه زراعتای،

 CAD-NPPتاکید می کند که انکشاف زنجیرۀ ارزش ،به ویژه در باغداری و مالداری ،برای دهاقین انگیازۀ سارمایه گاذاری مای
دهد CAD-NPP :باالی بهبود ارتباطات روستایی-شهری برای اطمینان از موجودیت عوامل تولید و نیاز باازار بهتار وفرصاتهای
پروسسنگ تاکید می کند .همچنین اهمیت خاصی به بروز ساختن تسهیالت ذخیروی داده می شود.
استراتژی ملی صادرات
به عالوه ،برنامه های دارای اولویت ،دولت افغانستان اخیرا استراتژی ملی صادرات را تهیه نموده که بین ساالهای  2018تاا 2022
جنبه های تشویقی برای رشد تجارتی را شناسایی می کند ،اما همزمان ،درنظر مای گیارد کاه چالشاهای بزرگای فاراراه انکشااف
صادرات و جایگزینی آن به جای واردات وجود دارد .هدف  NESرسیدن به یک استراتژی منسجم و جامع اسات کاه در پالیسای
انسجام و در نهاد هماهنگی آورده و از سکتور خصوصی حمایت خواهد کرد .چهار هدف استراتژیک  NESعبارتند از )1 :پرورش و
رشد یک سکتور خصوصی مولد و مقاوم مشهور به خاطر تولیدات باکیفیت و تازه؛  )2تقویت انکشاف یک تجاارت عملای و محایط
سرمایه گذاری؛  )3ت قویت حمایت بازار و تقویت ظرفیتهای تجارتی برای به دست آوردن اطالعات و معلومات پیراماون باازار؛ و )4
حمایت دولت سازی و ایجاد صلح از طریق رشد اقتصادی فراگیر و مساویانه .میثاق زراعت تجارتی در همسویی مستقیم با حمایات
از تطبیق پالنهای عملی در میوه های تازه و سبزیجات و میوه های خشک و خسته باب ،از تولید گرفته تا بازاریابی ،قرار دارد.
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ضمیمه  :3ماتریکس خطر
روش کاهش

میتتزان

خطر

خطر
فعالیت های مداوم و مسلکی دادخواهی و آگاهی حقوقی از ابتکارات تطبیاق شاده
صورت خواهند گرفت .این شامل مطالعات جزئی برای ارائاۀ گزیناه هاای پالیسای
مناسب از طریق  PriSECبه مقامات می باشاد .موقاف باناک جهاانی باه حیا
رئیس مشترک  PriSECباید از تمرکز تخنیکی باالی این بح ها حمایات کناد.
این مطالعات به شکل مناسب مشکل و وضعیت کنونی را تشریح کرده ،به روشانی
هزینه های عدم فعالیت و تهدید مقابل انکشاف سکتور را تعریاف مای کناد .تماام
ذینفعان مربوطه در آغاز پروسه دخیل خواهند شد .اصالحاتی که مفاد مناساب در
خود داشته باشند باید به دقت و به صورت استراتژیک بارای اطمیناان از حمایات
سیاسی برای ابراز مخالفت بررسی شوند.

باال

استراتژی قرضه دهی میثاق زراعت تجارتی باید اطمینان دهد که تطبیق اصالحات
به صورت مناسب و عملی صورت می گیرد ،نه فقط اینکه نسخه های بازبینی شده
اش تطبیق می شوند .یک رویکردی که تقاضا برای ارائۀ خدمت بهتر و طرزالعمال
های اداری ساده تر را ترویج کند به بهبود حسابدهی از سوی نهادهای مربوطاه در
تطبیق استراتژی کمک خواهد کرد.

باال

ناتوانی در اطمینان از تطبیق اصاالحات قاانونی و حقاوقی پیشارفت باه ساوی
بهبود محیط توانبشخ برای انکشاف زراعت تجارتی در سکتور خصوصی را کناد
می سازد.

توجه بسیار شدید به کیفیت پروژه های قرضاه دهای در مرحلاۀ ارزیاابی صاورت
خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که الف) پاروژه هاا اشاتباهات گذشاته را در
زمینۀ انتخاب ساحه و مدیریت تکرار نمای کنناد ،و ب) اینکاه تماام دیگار پایش
نیازها در جایشان قرار دارند .هماهنگی توساط شاوراهای عاالی و نظاارت توساط
دونرها به کاهش خطرات ناکامی در رسیدگی به مشکالت نوظهور اصالی در زماان
مناسب کمک خواهد کرد.

باال

با وجود چالشها سیاسای ،زیربناایی و امنیتای ،خطار اینکاه پارکهاای صانعتی
نتوانند نیازمندی های خاص زراعت تجارتی را پوره نمایند همچنان وجود دارد.
انتخاب موقعیت هایی برای احداث پارکهای واحد غذای زراعتی نیز می تواهناد
ثابت کند که انتخاب بهترین ساحات برای احداث این پارکهاا مشاکل ماا را باا
مشکالتی از قبیل امنیت زمین ،نبود زیربناها ،مسائل امنیتی و غیره روبه رو می
کند .مشکالت مداوم مربوط به هماهنگی ضعیف بین نهادهای دولتای نیاز مای

عدم ارادۀ سیاسی برای اصالحات قانونی و حقوقی .یاک خطار مارتبط باا
تغییرات پیشنهادی در قانون و مقررات مقاومتی است از سوی ذینفعانی که فکر
می کنند تغییرات پیشنهادی تهدیداتی اند بارای مناافع شاان ،از قبیال اینکاه
برخی دنبال خلق فرصتهایی از دل قوانین موجوده هستند .بعضی از مفاد را می
توان به دلیل نبود معلومات به سخت شمرد ،بناء ممکن مقامات یک خطر را باه
خاطر تغییرات در ارزش کامال استقال نکنناد ،باه خصاوص هنگاام مقایساه باا
هزینه های تطبیق .سرانجام ،پیشرفت تسوید مقاررات از طریاق ریاسات هاای
دولتی به مشول وزارت عدلیه بسیار آهسته است می تواند جدا تنفیذ قاوانین را
با تاخیر روبه رو کنند.
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تواند انکشاف را با تاخیر مواجه سازد.
تفاهم نامه هایی بین نهادهای دولتی برای تحکیم هماهنگی امضا خواهد شد .برای
کاهش خطرات امنیتی،
اقدامات کوتاه مدت و میان مدت به شکل قرضه های بدون بهره و ارتباطات بهتر با
متصدیان خدمات سکتور خصوصی با هدف عبور از خال چرا که سکتور مالی رشاد
می کند و شعباتش با دادن قرضه های رسمی تر و سبسایدی محور و قراردادمحور
گسترده تر می گردند.

متوسط

بسط قرضۀ زراعتی توسط بانکهای قرضه کوچک می تواناد باه خااطر خطارات
امنیتی و ظرفیات پاایین قرضاه گیرنادگان محادود شاود و نتاوان شاعبات را
گسترش داد و محصوالت جدید ارائه کرد

تاکید بر اصالحات در پیش نیازها و شرطی سازی قرضه هاا یعنای حاداقل وقتای
خط ر اجرآت ضعیف یا ناتوانی در هماهنگی وجود دارد ،دولت احتمال کمتری دارد
که سرمایه گذاری های بی برنامۀ ضعیف انجام دهد .به ویژه ،رویکرد تقویت نهاد و
اصالحات بیالنس آن با ارائاۀ دوره آموزشای مربوطاه ،بارای اطمیناان از اساتفاده
موثرتر از منابع موجود و اطمینان از توانایی تیمهای کلیدی برای گرفتن مسوولیت
ها و تغییراتی که مفاد واگذار شده را .تمام برنامه ریزی هاا بارای سارمایه گاذاری
باید به روشنی مسوولیت ها را برای ساده سازی تطبیق تا حد ممکن تعریف کنند.

باال

مدیریت و هماهنگی ضعیف در ساطوح مختلاف ممکان باه تواناایی و ارادۀ

این یک چالش ماداوم در برناماه ریازی بارای انکشااف در افغانساتان مای باشاد.
موفقیت های ثابت شده در "یک قدم جلوتر بودن" باالی تقویت تقسیم مسوولیت
حسابدهی با جوامع محلی است ،مثال از طریق برنامه ریزی با همکااری شاوراهای
انکشافی محل همراه با کمپاین های آگاهی دهی می توانند تقاضا را بلند ببرند .باه
عالوه ،در جایی که دونر می تواند به خوبی از پروژه ها نظارت کناد ،ایان امار مای
تواند از ارزیابی بهتر ،مادیریت قارارداد ،پروساه هاای تادارکات و اساتخدام؛ (کاه
خطرات کلیدی در اکثر پروژه ها هستند) حمایت کند.

باال

فعالیت های خاص ،به شمول تداوم سیستم هاای حماایوی از ارائاه خادمات،
خطراتی که تاثیرات منفی باالی تطبیق میثاق می گذارند.

انتخاب ساحه برای پارکهای صنعتی در ساحات امنتر شهری است و امنیات کاافی
پیش شرط سرمایه گذاری است .برنامه ریزی برای فعالیتهای زراعتی برای تطبیاق
یک رویکرد مالکیت و دسترسی محلی و تالش برای اطمینان از امنیت کارمندان و

متوسط

تشدید ناامنی در کشور منجر به اختالل در زندگی اقتصادی و اجتمااعی مای

تطبیق میثاق زراعت تجارتی در زمان مناسب که منتج به کااهش تاثیرگاذاری
گردد ،صدمه بزند .سطوح باالی وابستگی بین ادارات در میثاق زراعت تجارتی با
این خطر بیشتر می شود.

گردد و باالی تطبیق میثاق تاثیر می گذارد.
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اجرآت تحت استراتژی های خطر باال در ساحات ناامنتر ادامه خواهد یافت.

کاهش خطرات تطبیق در زنجیره های ارزش لبنیات می تواند از طرق ذیل صورت
گیرد )1 :تاکید باالی ظرفیت سازی باازیگران مختلاف در عرصاه هاای تخنیکای،
مدیریت و حکومتداری )2 ،معرفی یک سیستم متفاوت قیمت گذایر برای کیفیات
شیر در موافقت با تولیدکنندگان ،و  )3توجه دقیق به طراحی برناماه ریازی هاای
واقع بیانه با آگاهی دهی به ارتباط ارزیابی کیفیت پروژه.

متوسط

در سکتور مالداری خطرات کلیدی در تطبیق این میثاق می توانند شامل موارد
ذیل باشند )1 :تهدیادات خشکساالی بااال در نتیجاۀ تغییار اقلایم کاه ممکان
خودکفایی چراگاه ها و دسترسی به غذا را با تهدیاد روباه رو ساازد؛  )2قیمات
پایین شیر ممکن دهاقین را ناامید کند؛ و  )3چوپان های بدون زمین باه ویاژه
در ساحات دورافتاده ممکن دسترسی به چراگاه بسیار دشوار باشد.

یک پروسۀ مداوم مشارکت در دیالوگ پالیسی سازی از طریاق گاروه هاای کااری
تخنیکی با هدف قبول تصمیم تصمیم گیرندگان کلیدی که اجزای تمویل در نفس
خود پیش نیازهای اصالحی را برای عمل به حی یک مشوق در بهباود در کماک
های مالی موثر دارند.

متوسط

ناامنی ،انتخابات ،و منابع مالی محدود دولتت افغانستتان ممکتن ارادۀ
سیاسی کنونی دولت برای آوردن اصالحات تشاکیالتی و وظیفاوی در وزارت
تجارت و زراعت که باالی موفقیت تاثیرمنفی خواهد داشت ،را کاهش دهد.

76

ضمیمه  :4زیربنای انکشاف یکپارچۀ زنجیرۀ ارزش – استندردهای تطبیقی حداقلی

.A

پارکهای واحد غذای زراعتی

این پارکها در مراحل مختلف در والیات انتخاب شده بر اساس نوعیت منبع مالی؛ زیربنای اساسی موجود ،وجود زنجیره هاای
ارزش زراعتی امیدوارکننده ،و مفاد سکتور خصوصی احداث خواهند شد .برای اطمینان از تطبیق موفقانه ،ایجاد ایان پارکهاا
پیش نیازهای سختی دارند .از طریق میثاق زراعت تجارتی ،دولت احداث پارکهای صنعتی را که بتوانند شرایط ذیال را پاوره
نمایند ،منظور خواهد کرد:
باکس شماره  :4دالیل ناکامی پارکهای صنعتی


ساحات دورافتاده :ساحات دورافتاده که نیاز به مصارف سنگین
برای آنها را باید دولت کشور میزبان بپردازد خواهد در سطح
ملی ،والیتی یا شاروالی باشد؛

 بروز انکشاف غیرموثر :استراتژی های انکشاف مرحله یی غیرموثر که
فعالیت های ساخت و ساز زون بندی شدۀ کوتاه مدت و میان مدت را از
بلندمدت جدا نمی کند؛
 زیربنای ناکارآمد :تسهیالت طراحی شده/احداث شدۀ ناکارآمد در ساحه؛

 ارائۀ خدمات رفاهی بدون در نظرداشت بازار :خدمات رفاهی دارای
سبسایدی باال (مثال آب ،برق)؛
 پالیسی های منحرف کنندۀ بازار :پالیسی های اقتصادی غیررقابتی به
شمول وابستگی زیاد به مالیۀ مربوط به روزهای رخصتی ،ضروریات
اجرایی سخت ،و رویکردهای کاری حفاظوی؛
 ظرفیت دارای استندرد پایین :نبود ظرفیت نهادی/اداری ابتکارات
ظرفیت سازی مناسب؛

 مراقبت/بازاریابی زون ناکارآمد :برنامه های مراقبت و کمپاین های
بازاریابی زون ناکافی؛
 حکومتداری اشتباه :حکومتداری اشتباه ،به شمول تشکیالت
نهادی/اداری پراکنده و نیز رژیم هایی که در آن همزمان دولت
مسوولیتهای خطرناک تنظیم کننده ،انکشاف دهنده ،مدیر ،عامل و
مدیریت کنندۀ زون را بر عهده دارد؛ و
 خالء در مشارکت سکتور عامه و خصوصی :نبود مکانیزم های مشارکت
سکتور عامه و خصوصی (مثال سمایه گذاری های مشترک ،امتیازهای
انحصاری) مانع می شود سکتور خصوصی ای مفاد رقابت سکتور
خصوصی برای ساخت ،انکشاف و مدیریت زون برخوردار گردد.

 .1ارزیابی مثبت مفاد سیاسی و اقتصادی
در ستتطوم مختلتتف( :ادارات محلاای ،جوامااع
محلای ،و سااکتور خصوصاای) باارای اطمینااان از
اینکاااه شااارایط حاااداقلی تاااوانبخش بااارای
حکومتااداری و امنیاات پااوره ماای شااوند .محاال
میزبان باید در این ارزیابی دخیل بوده و پروژه را
تصدیق کند.
 .2نتایج مثبت مطالعتۀ امکتان ستنجی:
دولت باید مطالعات امکان سنجی پیش از آغاز و
امکان سنجی برای ارائۀ شواهد به منظور تسهیل
پروسۀ تصمیم گیری (بلی یا خیر ،مراکاز تولیاد،
موقعیت ،زنجیره هاای ارزش ماورد هادف) ،باه
شمول یک پالن تجارتی مناسب مطابق با تمرکز
اسااتراتژیک پارکهااا .مهاام اساات کااه سااکتور
خصوصی دخیل گردند و باید با شرکتهای ماورد
هدف به ارتباط اینکه کدام زیربناها ،تساهیالت و
خدمات برای تجارتشان ضروری است ،به شمول
مواردی که بیرون از پارکهاا قراردارناد تاا اجاازه
دهند پالنگذاری موثر و انکشااف سااحه صاورت
بگیرد.
 .3زمین امن از ادارۀ اراضی :باید دسترسی

به زمین ساده باه زماین دارای اساناد قاانونی و
بدون نیااز باه جابجاایی باه منظاور باه حاداقل
رساندن مصارف معامله و عادم اطمیناان سااده
گردد و بتوان آنها را به شرکتها تسلیم نمود .پارکها باید در مکانی مناسب موقعیت یابند که بیش از حاد باا دیگار پارکهاای
صنعتی برای بازارهای مشابه ،بر اساس چنین مالحظات به خاطر نزدیکی نسبی ،ارائۀ خدمات ،نوعیت بازار ،نوعیات تولیاد و
پراکندگی بازار دچار رقابت گردند.
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 .4یک تعادل بین نیازهای حمایت اجتماعی و انکشافی و راهکارهای تجارتی پایدار :تشویق فراگیر زنجیره هاای
ارزش .این امر شامل درک اینکه چگونه نتایج سرمایه گذاری برای انکشاف تشبثات کوچک و متوسط تاثیرگذارناد و چقادر
جندر را برای رساندن بیشترین مفاد برای زنان در نظر می گیرند ،می شود.
 .5توپوارافی مناسب ساحه :انتخاب یک ساحه با خصوصیات فزیکی مطلاوب و اسااس خااک مناساب (ماثال ،زماین
هموار ،نبود مشکل آب و اندک یا بدون وجود نباتات) ،که بدون موانع زیست محیطی حداقلی (مثال سایالب ،طبقاه بنادی،
صافی کردن) که بتواند به مکانی امن تبدیل شود .ساحه همچنین باید پتانسیل توسعۀ فزیکی با بدون خطر نفاوذ در مقابال
مراکز شهری یا جوامع محلی نداشته باشد.
 .6دسترسی به زیربناهای اساسی :نزدیکی زون پیشنهاد شده به تسهیالت رفاهی ضروری برای تولید و پروساه هاای
دیگر (مثال تامین برق ،آب ،فاضالب و غیره) و جاده ها تا مصارف غیرضروری انکشاف زیربناها به حداقل برسد.
 .7اتصال :احداث پارک در نزدیکی مراکز پرنفوس فعلی ،شبکه های ترانسپورتی ملای/بین المللای (جااده هاای تجاارتی
اصلی ،میدان های هوایی و غیره) برای دسترسی آسان به نیروی کار ،متصدیان خدمات و شبکه های توزیع.
 .8دسترسی به بازار داخلی/صادرات :انتخاب یک ساحه با دسترسی نزدیک به بازارهای بازرگ دارای مشاتریان زیااد
(صادرات/داخلی)
 .9پالنهای استفاده از زمین :وجود/تهیۀ پالن های استفاده از زمین که مطابق موارد ذیل باشاند )1 :بهتارین نورمهاای
تجربه شدۀ برنامه ریزی/انکشاف شهری پیرامون استفادۀ ترکیبی از زونهای حائل که پارکهای صنعتی را از ساحات تجاارتی،
توریزم و مسکونی جدا می کنند؛  )2تسهیالت زیربنایی احداث توسط سکتور عامه/خصوصی (مثال فاضالب ،رویه با نباتاات)،
به شمول زیربناهای اجتماعی (به ویژه تعلیم و تربیه ،و صحت) برای جذب کارگران ماهر )3 ،تطبیق تکنالوژی های حفاظت
محیط زیست توسط سکتور عامه/خصوصی (مثال ذخیره گااه ها/گادام هاا)؛ و  )4ظرفیات هاای جماع آوری کثافاات/تراکم
کثافات توسط سکتور عامه/خصوصی.
 .10تاثیرات زیست محیطی :ساحه مشخص شده با تاثیر حاداقلی زیسات محیطای بااالی کیفیات آب ،ارگاانیزم هاای
بیالوژیکی زمینی/آبی ،عناصر طبیعی ،کیفیت آب و آلودگی های صوتی
 .11مدیریت پارکهای واحد غذای زراعتی :وجود/ایجاد مدیریت مستقل سالم برای اطمینان از افزایش موثریات اداری،
اجرایی و مدیریتی و کاهش هزینه ها برای سرمایه گذاران.
 .12امنیت :دوری از ساحات جنگ زده و ساحات بسته و تحت انکشااف کاه بارای سارمایه گاذاران خصوصای ،بادون در
نظرداشت پتانسیل اقتصادی ،جذاب نیستند.
دالیل فوق به دقت در پالیسی های احداث این پارکها باید در نظر گرفته شوند و در چارچوب قانونی ،مقرراتی و نهادی دولت
برای تقویت موفقیت برنامه گنجانده شوند (به جزء شماره  :1پالیسی و مقاررات تاوانبخش مراجعاه کنیاد) .دولات پارکهاای
صنعتی فعلی را بررسی نموده و نتایج تحقیق پیش از امکاان سانجی را قبال از درنظرگیاری سااحات جدیاد بارای احاداث
پارکهای واحد تصدیق می کند.
دیگر مالحظات:
انتخاب ساحات :تشخیص موقعیت پارکها باید شامل یک ارزیابی گردد که به پرسشهای ذیل پاسخ دهد :این مفهوم چگوناه
به فرصت ها/چالشهای جغرافیایی ساحه پاسخ خواهد داد؟ آیا زمین دولتی بارای احاداث پارکهاا وجاود دارد؟ بایاد باه چاه
کمبودی هایی در زیربناها توجه صورت گیرد؟ هزینۀ رفع این کمبودی ها چیست؟ آیاا امنیات کاافی وجاود دارد؟ چقادر از
طرف محل و سکتور خصوصی عالقمندی وجود دارد؟ و غیره.
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سایزبندی پارکهای واحد غذای زراعتی :این امر به اندازۀ یافتن موقعیت مناسب حیاتی است .اندازۀ پارک ناه بایاد بسایار
کوچک باشد که فرصتهای اقتصادی محدود داشته باشد و نه بسیار بزرگ که منجر به مشاغل نامناسب و افزایش هزیناه هاای
اجرایی برای شرکتها ی زراعتی گردد .مناسبترین اندازه به تعداد عوامل بستگی دارد ،از قبیل :اقتصاد سیاسای محال ،تقاضاای
شرکتها ،زنجیره های ارزش مورد هدف و بازارهای مربوطه و پیچیدگی آنها و غیره .در این میثااق ،از یاک رویکارد کاه اجاازه
دهد یک ماستر پالن جامع تهیه شود و گسترش یابد ،استفاده صورت خواهد گرفت .این امر اجازه می دهد تماام زیربناهاا باه
شکلی یکدست و قابل توسعه ساخته شوند (موقعیت بر اساس زمین پیشنهادی برای گسترش فعالیتها انتخاب خواهد شد) .به
حی یک رقم آشکار ،و بر اساس تجارب هند و دیگر نقاط ،ساحات صنعتی پیشبینی شده برای احداث هر پارک باین  20تاا
 40هکتار تفاوت می کند.
زیربناهای پارکهای واحد غذای زراعتی :زیربناهای پارک صنعتی موردنیاز باید حداقل شامل:
)a
)b
)c
)d
)e
)f
)g
)h

دیوارهای احاطه و نقاط دسترسی کنترول شده.
جاده های داخلی با عرض مناسب و کوچه های فرعی بر اساس تحلیل ترافیک ،شیب مناسب برای باد و بیرون رفات
آب باران و نیز پیاده روها
شبکه های توزیع برق ،به شمول سب استیشن های برق ،با قدرت انتقال برق مناسب که اطمینان دهندۀ وجاود بارق
کافی در مراحل پالنگذاری است.
آب آشامیدنی به شمول انتقال منبع آب ،سیستم های پاک سازی ،ذخیره و توزیع آّن.
سیستم های جمع آوری فاضالب ،کانالیزاسیون و عالج
چراغ ها در جاده ها
سیستم های جمع آوری کثافات جامد و مدیریت آنها
سیستم های مخابرات فایبر اوپتیک.

در جای ممکن ،زیربناهای پارکهای واحد باید مجهز به آب صنعتی ،سرشار از نباتات و درختان ،برجهای مخابرات موج کوتااه
 ،GSMشبکه های وای فای داخلی ،سیستم های امنیت تلویزیونی مداربسته ،چاه های آب ،ذخیره گاه هاای آب ،پارکیناگ
های وسایط نقلیه سنگین ،و سیستم های کمپوست باشند ،و در جای ممکن ،باید هدفشان ارائۀ تعمیرات فابریکاه اساتندرد،
گدام ها ،کانیت ها ،محل استراحت کارگران ،مراکز خریداری و بانک ،محالت تفریحی و سرگرمی برای کارگران ،آدیتاوریم و
اتاق های نمایش و مکاتب باشند .تمام زیربناهای پارک صنعتی باید مطابق با استندردهای تعریف شده در قوانین ،مقاررات و
طرزالعمل های نافذه احداث شوند.
.B

مراکز جمع آوری تولیدات دهاقین و مراکز تغییر روستایی

مراکز جمع آوری تولیدات دهاقین ( )FCCsو مراکز تغییر ورستایی ( )RTHsهمچنان تحت معیارهای شدید ضمیمه شاده
در شرایط الزامی دریافت کمک مالی خواهند آمد.
سرمایه گذاری ها در شبکه های زراعت تجارتی برای احداث  FCCsو  RTHsاز طریق کمکهای مالی که ایان میثااق ارائاه
می کنند و مطابق با تولیدکنندگان مستفیدشونده ،شرکتهای زراعتی فعال در پارکهای واحد یاا ذینفعاان ساکتور خصوصای
دخیل در زنجیره های ارزش انتخاب شده خواهند بود .این کمک مالی یکبار تا سقف  70فیص قرضه و  50فیصاد از هزیناه
های احداث  FFCsو  RTCsرا به ترتیب تحت پوشش قرار می دهد .این هزینه ها شاامل  )1کماک تخنیکای بارای تهیاۀ
پالن های تجارتی مناسب ،انتخاب یک تکنالوژی درست ،حمایت برای تدارکات و غیره است ،و آماده سازی درخواستی هاای
قرضه؛  )2تسهیالت و تجهیزات جدیدی ساختمانی؛  )3بازسازی یا توسعۀ تعمیرات موجاوده؛ و  )4باه روز ساازی واحادهای
پروسسنگ فعالی خارج از پارکهای واحد.
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این مراکز دو نوع سرمایه گذاری را با خود خواهند داشت FCCs )1 :برای گدام های انتقال مواد که شامل یک گادام بارای
مواد خام ،تجهیزات تیست کیفیت ،اندازه گیری وزن ،حویلی برای خشک نمودن ،بسته بندی ،واحاد ساردخانه ،جماع آوری
شیر و غیره می گردد؛ و  RTHs )2برای پر وسسنگ اولیه (دسته بندی ،درجه بندی ،بساته بنادی ،ساردخانه و غیاره) کاه
ممکن شامل یک تسهیالت کوچک برای مواد توزیعی برای دهاقین (بذرها ،کودها و ادیوه های تصدیق شده ،ماشینی ساازی،
غذای حیوانی و غیره) ،پرورشگاه های تولید و توزیع مواد نباتات تصدیق شده ،واحد تولید غاالت غاذایی و غیاره مای باشاد.
وابسته به مراکز تولید RTHs ،همچنین می توانند شامل خدمات صحت حیوانی و لقاح مصنوعی باشند.
شرایط همراه کمک های مالی به زراعت تجارتی خصوصی اطمینان خواهد داد که  FCCو  RTHبر اساس مودل تجاارتی و
تقاضای بازار مناسب طراحی خواهند شد .آنها خود شان را با پرداخت هزینۀ خدمات باه شامول هزیناه بارای یاافتن مناابع،
ذخیره سازی ،خشک نمودن ،و در خریطه نمودن مواد خاام باه نارخ هاای تجاارتی ،توزیاع ماواد زراعتای باه نماینادگی از
واردکنندگان به حی کمیشن کاران ،نرخ های مواد و تجارت ،و قبول هزینه برای هر ناوع خادمات خریاداری شاده توساط
دهاقین پروسس کننده یا تاجران ،حمایت خواهند کرد .همچنین آنها می تواند قرارداد زراعتی با تولیدکنندگان محلای امضاا
کنند.
 .Cفارم های مرغداری تجارتی
مطابق جزء  ،2.1.2تمویل ممکن توسط فارم های مرغداری تجارتی پیشگام با اهداف ذیل انجام شوند:
 .1به روزسازی ،بسط و احداث فارمهای مرغداری بر اساس بهترین استندردهای طراحی بین المللی به شامول تجهیازات
مرغداری (دانه خورها ،آبخورها ،و غیره) ،روی دست گرفتن تدابیر بایوسکیورتی (مثال موانع فزیکی ،کنترول دسترسی ،و
ضد عفونی) ،ساخت هچریها برای داشتن تدارکات امن بارای چوچاه هاای یاک روزه ،و فارمهاای پروساس مرغاداری
کوچک و متوسط در کلسترها .اولویت به انجمنهای تولیدکنندگان مرغ داده خواهد شاد کاه پالنهاای تجاارتی مناساب
دارند به ویژه انجمن هایی که به بازارهای والیتی و امن در مناطق نیمه شهری نزدیکند یا دهلیزهای ترانساپورتی بارای
انتقال سریع و موثر اقالم به بازارهای شهری وجود دارد .میثاق زراعت تجارتی تا  50فیصد هزینه های معقول تاا ساقف
حداقل  250هزار دالر را برای هر پروژۀ فرعی پرداخت خواهد کرد.
 .2تشبثات پروسس غذای مرغ ها برای حمایت از انکشاف صنعت تولید غذای حیوانی .میثاق زراعت تجاارتی از پرداخات
هزینه ( 50فیصد) مشترک برای ایجاد چندین تشبثات پروسس غذای مرغ با هدف حصول تجهیزات کاافی و گساترش
ظرفیت تولیدشان حمایت خواهد کرد .این حمایت بر اساس یک پالن تجارتی مناساب باا دادن اولویات باه آن مالکاان
فابریکه های تولید غذای مرغ که از نزدیک با دهاقین تولید داناۀ مارغ کاار مای کنناد و بارای ایجااد ارتبااط تجاارتی
بلندمدت همکاری می نمایند،خواهدبود .این فابریکه ها در موقعیت های استراتژیک (ترجیحاا در پارکهاای واحاد و/یاا
 )RTHsتاسیس خواهند شد که به بازارشان نزدیک اند و به برق ثابت ،آب و زیربناهای مخابراتی دسترسی دارناد .آنهاا
از ظرفیت سازی به ارتباط فرمول ساخت غذا ،آماده سازی پالنهای تجارتی مناسب ،تکنالوژی ،تدارکات و غیاره و آمااده
سازی درخواستی های قرضه بهره خواهند برد.
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.D

مطالعات و تحقیقات قبل از امکان سنجی و امکان سنجی

فاز  :1مطالعۀ قبل از امکان سنجی

فاز  :2مطالعۀ امکان سنجی
پارکهای واحد غذای زراعتی

 ارزیابی حمایت از نهاد توساط دولات  ارزیابی تسهیالت و منابع انساانی حاداقلی
موردنیاز برای پارک ها
افغانسااتان در سااطح والیااات و ملاای
برای اطمینان از تطبیق بدون مشکل  تحلیاال باااازیگران سیاسااای ،اقتصاااادی،
پروژه نیاز دارد.
اجتماعی و تکناالوژی کاه بااالی عملکارد

FCCs/RTHs
 تحلیاال مفصاال زنجیاارۀ ارزش
باغداری و مالداری در ساحه (به
شمول تحلیل هزینه-مفاد برای
هر جنس ،ساختار سیساتمهای
تولید ،مهارتهای زراعت تجارتی
و خالهای در زراعت باه حیا
یک تجارت).

 بررسی ابتکاارات انکشااف جااری در
کشور به منظاور ایجااد همااهنگی و
یکپارچگی برای حداکثر تاثیرگذاری  .آماااده ساااختن یااک طاارح مفهااومی از
پارکهای واحد غذای زراعتای کاه انعطااف  نقشه کشی و ارزیاابی خادمات
 ارزیابی مجدد پتانسیل بازار بر اساس
انکشاااف تجااارت کااه فعااال در
پااذیر باشااد و فرصااتهایی باارای توسااعه و
مطالعااات مفصاال زنجیاارۀ ارزش و
ساااحه موجودنااد (خاادمات و
گسترش بدهد.
شناسایی اجناس و تولیدات پروساس
تسهیالت بارای انجاام فعالیات
شده که پتانسایل فاروش در باازار را  میزان اجرآت.
های بعد از برداشت محصوالت،
دارنااد (در بازارهااای داخلاای و باارای  ارزیابی زیربناها.
تدارک عوامل تولید ،تساهیالت
صادرات).
 ضااروریات زیربناهااای تجااارت زراعتاای از
تامین و توزیع ،تمویل ،قرضاه و
 ارزیابی قوت تدارکات بارای سانجش
قبیل سردخانه هاا ،اتاقهاای بساته بنادی،
تولیدات و خدمات برای سرمایه
پتانسیل امکان پذیری احداث پاارک
سردخانه ها و تسهیالت پروسسنگ.
گااذاری ،تشااکیل سااازمانهای
زراعاات ،RTCs/FCCs/راه اناادازی  تعداد و اندازۀ  RTHs/FFCsکه باید باه
دهااااقین و ظرفیااات آنهاااا ،و
یک ساروی مفصال پیراماون مراکاز
شکل مرحله یی احداث شوند.
متصاااادیان خاااادمات باااارای
تولید کلیدی در والیات مورد هدف.
 زیربناهااای اساساای داخاال ساااحۀ پااارک
کارآفرینااان سااطح کوچااک از
 فهرست نمودن موقعیت های انتخاب
(تعمیارات ،اماااکن لوجساتیکی و غیااره) و
قبیااال شااارکتهای کوچاااک
شده به صورت جاامع از نگااه وجاود
تسهیالت رفاهی (سیستم های آب و برق)
ترانسپورتی و دالالن).
تجااارت هااای موجااوده و زیربناهااای
و خدمات مکمل.
پارک تااثیر مای گذارناد ،باا درنظرداشات
دورنمای دولت و فرصتهای نوظهور در بازار

 پالن مالی که شاامل معلوماات
تدارکات و برآورد ضروریاتی کاه بایاد  دیزایننگ و لندسکیپنگ.
باه ارتبااط هزینااه هاای پااروژۀ
خالها را پوره نمایند.
 تنظیمات مدیریت به شمول آمااده ساازی
عوایااد مااورد انتظااار از ساارمایه
 ارزیاااابی زیربناهاااای ترانساااپورت و
ساختار مدیریت واضح که مشخص کننادۀ
گذاری.
زراعت تجارتی
مسوولیت ها باشد.
 باارآورد تقاضااای مشااتریان باارای  ارزیابی تاثیر زیست محیطی.
غذاهای پروساس شاده در بازارهاای  پالن مالی که جزئیات هزینه های پروژه را
داخلی و بین المللی.
در خااود دارد و توقااع عوایااد حاصاال از
 ارزیااابی ظرفیاات بااازیگران زنجیاارۀ
ارزش موجود کاه ممکان خادمات و
تکنالوژی ارائه نمایند.

ساااااارمایه گااااااذاری در پارکهااااااا و
 RTHs/FCCsو مکانیزمهااااااااااااای
حمایتی/مشااوق باارای ساارمایه گااذاران
عالقمند (داخلی و خارجی).
 سیستم مدیریت پیشنهاد شده برای پارک
ها
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ضمیمه  :4مصونیت غذایی و مقررات SPS
خصوصیات/موضتتتتتوعات

مقرره

اهداف

استتتتندردهای قتتتانونی

 استندردهای دولتی در قسمت
 ایجاد و انکشاف زیربنای ملی کیفیت
تااادارکات ،تعلااایم و تربیاااه،
 بهبود کیفیات اجنااس تجاارتی (واردات و صاادرات)
حسااابداری و حقااوقی حااذف
اجناس تولید شده و خدمات
شده اند
 مشخص ساازی نورمهاای مصارف بارای اطمیناان از
 اصاااول انکشااااف و تطبیاااق
استفاده درست از منابع مالی و اقتصادی
مقررات تخنیکی شامل شده
 برای اطمینان از صحت و امنیت مشاریات و حفاظات

کلیدی
(28جوالی )2016

 هااایچ مقااارره خااااص بااارای
از محیط زیست
مطابقت با ارزیابی وجود ندارد
 تشویق و تسهیل سرمایه گذاری سکتور خصوصای در
استندردسازی ،مترولوژی و مطابقت با ارزیابی خدمات
 تنفیذ نشده

قانون مترولوژی (مسوده)

 ایجاد یک سیستم قانونی مترولوژی

قااانون حفاظاات از مشااتری
( 15نوامبر )2016

 حفاظاات از مشااتریان در براباار اقاادامات فریبنااده و  طرزالعمل های مربوطاه تهیاه
شوند
معلومااات نادرسااتی کااه تولیدکنناادگان یااا تااامین
کنندگان اجناس و خدمات ارائه می کنند
 مشابهت با یافته های نظاارتی
 اطمینااان از آگاااهی مشااتریان بااه ارتباااط اجناااس و
خدمات
 هایچ طرزالعماال خااص باارای
حفاظت از مشتریان در محاکم
 اطمینااان بااه مشااتریان پیرامااون کیفیاات اجناااس و
وجود ندارد
خدمات
بازار

قانون مصاونیت غاذایی (28
جوالی )2016

 مسااااوولیتهای نامشاااااخص
 حفاظت از زندگی و صحت انسان ها
نهدهای مسوول
 بهبود معیشت شاهروندان و مصاونیت تغاذایی بارای
اطمینان از مصویت غذاهای وارد شده ،صادر شاده یاا  نبود مقارره بارای ایجااد ادارۀ
کنترول غذاها
تولید شده در داخل کشور

قااانون ادویااه نباتااات (22
آگوست )2016

 کنترول از تولید ،واردات ،ترانسپورت ،ذخیاره ساازی،
توزیع و استفاده از ادویه نباتات

 اطمینان از تامین غذا به شکل باکیفیت و مصون

 جلوگیری از آسیب به صاحت انساان هاا ،حیواناات و
نباتات بر اثر استفاده از ادویه نباتات
 حفاظت از نباتات و محیط زیسات از تااثیرات منفای
ادویه نباتات

 مقررات تطبیق نشده اند.


واردات و تااااااااامین
غیرقانونی ادویه نباتات
و کیمیاوی ظاهرا یاک
چالش است

 جلوگیری از ضایع شدن تولیدات زراعتی
قااانون حفاظااه و قاارنطین
نباتات ( 8اکتوبر )2016

 جلوگیری از خسارت به حاکمیت ارضی با ورود ،ایجاد  مقررۀ خدمات قرنطین تطبیق
شده است
یا نشر بالیا و آفات
 شناسایی ،تشخیص ،محدودسازی و ازبین بردن آفتهاا
و علفهای هرز و جلوگیری از نشر آنها
83

 نظارت از تطبیق اقدامات قرنطینی در جریاان تولیاد،
انتقااال ،ذخیااره سااازی ،پروسااس و تااامین تولیاادات
زراعتی
قاانون وترناری ( 20جااوالی
)2016

 حفاظت از صحت حیوانات

 حفاظت و کنترول امراض حیوانی باه شامول اماراض
قابل انتقال از حیوانات به انسان
 تنظیم خدمات تشخیصیه وترنری در البراتوار
 تنظیم وادرات و صادرات حیوانات ،تولیاد حیواناات و
ادویه آنها
 اطمینان از کیفیت و منیت تولیدات حیوانی
 حفاظت از حیات حیوانات
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یک ارجاع مشخص باه ،OIE
کودیکس و SPS

ضمیمه  :5مشخصات پروژه
یک تعداد پروژه های موجود در سکتور زراعت وجود دارند که میثاق زراعت تجارت بر اساس آنها بنیاد خواهد شد .بعضی از اینهاا
که در فعالیت های پالن عملی سهمی دارند و بر اساس نتایج کیفیت و ارتباط شان ،بخشی از استراتژی قرضه دهی میثاق زراعات
تجارتی خواهند بود .این فهرست جامع نیست ،فقط تصویری از فعالیتهای کنونی ارائه می کند.
برنامه های تمویل شده توست چند دونر
پروژل ملی باغداری و مالداری ( 2013 )NHLPتا  2020تطبیق روشهای تولید بهبودیافته توسط دهاقین موردهادف باا هادف
رشد تدریجی خدمات زراعت دهقانمحور ،سیستم ها و حمایت از سرمایه گذاری را تشویق می کند .این پاروژه دو جازء دارد کاه
باالی سکتور باغداری تطبیق می گرد .اول ،افزایش تولیدات باغداری و دوم تطبیق مدیریت و کمک تخنیکای .فعالیات هاای ایان
پروژه در  265ولسوالی از  33والیت کشور تطبیق خواهند شد .پروژۀ نامبرده یک برنامۀ بودجوی است به حمایات  190میلیاون
دالر از صندوق بازسازی افغانستان.
پروژۀ عوامل تولید زراعتی افغانستان به کمک مالی بانک جهانی ( 67.5-AAIPمیلیون دالر) باه دنباال تقویات ظرفیات نهااد و
قابل اعتماد بودن عوامل تولید زراعتی و تولید پایدار دانۀ گندم تصدیق شده می باشد .توقع می رود این هدف از طریق فعالیتهای
مهم ذیل حصول شوند )1 :انکشاف سکتور بذربه صورت پایدار از نگاه تجارتی )2 ،بهبود امنیت و قابل اعتماد بودن عوامال تولیاد
زراعتی؛  ) 3یک سیستم ارائۀ عوامل تولید بر اساس بازار .این پروژه در حال ایجاد و تجهیز یک تعداد البراتوارهاا باا ساه جازء باه
شمول (الف) جزء تیست کود کیمیاوی و ادویه؛ (ب) جزء تیست کیفیت تولیدا تزراعتی؛ و (ج) تیست نباتات و تشاخیص اماراض.
کار ساختمانی برای این البراتوار تکمیل شده و پروسۀ تدارکات تجهیزات موردنیاز جرانی دارد .توقع می رود که ایان البراتاوار تاا
پایان سال  2018کامال فعال گردد .به عالوه AAIP ،از احداث ایستگاه های قرنظین فزیکی حمایت کارده و کارمنادان دولات را
برای فعال سازی درست آنها آموزش خواهد داد .این ایستگاه ها در تمام نقاط ورود و خروجی کشور موقعیت یافتاه اناد و انتظاار
می رود تا پایان سال  2018به بهره برداری برسند .همچنین این پروژه از بازسازی ایساتگاه هاای تحقیقااتی و واحادهای تولیاد
بذردر مناطق انتخاب شده حمایت می کند ،و تاکنون پیشرفت خوبی در اعطای قراردادها و اجرای ساازیی احاداث آنهاا و تجهیاز
این فارمها با ماشیانه آالت موردنیاز داشته است.
پروژۀ تنظیم آب در مرزعه ( ) OFWMPبه دنبال بهبود تولیدات زراعتی در ساحات تحت پوشش پروژه از طریق بهبود موثریات
آب استفاده شده می باشد .این پروژه رسما در  16مارچ  2011با بودجۀ مجموعی  45میلیون دالر آغاز گردید .این پروژه با کسار
بودجۀ قسمی به دلیل پرداخت آهستۀ مصارف مواجه شد .هر چند ،بعد از پیشرفت های در ارائه و بازتاب این واقعیت که بازسازی
سیستم آبیاری یک اولویت اصلی سرمایه گذاری برای دولت به دلیل تاثیرات مثبت آن باالی امنیت شاغلی باه ویاژه در سااحات
روستایی و دورافتاده می باشد 45 ،میلیون دالر بودجۀ اضافی در ماه دسامبر  2015با تاکید باالی آبیاری در زراعت اضافه گردد و
تاریخ آن تا  31دسامبر سال  2019تمدید گردید .دستاوردهای کلیدی پروژه تا امروز عبارتند از :بازساازی  370کیلاومتر کاناال
در حالی که هدف  180کیلومتر بود که تقریبا  22هزار هکتار زمین را آب می دهد ،و ایجاد  399انجمان آبیااری در حاالی کاه
هدف  315بود .عالوتا ،در همکاری با ریاست عمومی توسعه زراعتی ،این پروژه توانسته  5مرکز تعلیمای و مناابع دهااقین ایجااد
کند و کار عملی را برای معرفی تجارتی سطح بندی لیزری خاک و فعالیتهای دیگر برای باال بردن موثریت سیساتم هاای آبیااری
آغاز نموده است .کار عملی برای  84طرح طرح آبیاری با هدف پوشش  25هزار هکتار نیز جریان دارد.
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برنامه های با کمک مالی ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا ()USAID
برنامۀ تسریع زراعت پایدار ( ،)ASAPکه از سال  2006تا  2011فعالیت داشت ،هدفش کمک به انکشاف یک سیساتم زراعات
پویا قادر به تطبیق خود با نیروهای بازار در افغانستان بود .این پروژه فعالیتهایی را تطبیق کارد کاه هادفش عباارت بودناد از)1 :
افزایش رقابت تولیدات زراعتی افغانستان در بازارهای داخلی و بین المللی برای اجناس گرانتر )2 ،بهباود پالیسای هاا و نهادهاای
عامه برای حمایت از زراعت رقابتی تر و زراعت تجارتی .به دلیل فعالیت هایش ASAP ،با کمک مالی  14میلیون دالر در قسمت
صادرات از طریق افتتاح یک بازار عمده فروشی بین المللی برای تولیدات افغانستان موفق بود .این پروژه همچناین بارای بایش از
نیم میلیون نفر دوره های آموزشی پیرامون بهترین روشها ،ضروریات مصاونیت غاذایی و مهارتهاای تجاارتی برگازار کارد .پاروژۀ
نامبرده  20انجمن دیپوی والیتی برای توزیع اجناس زراعتی به کارگران در سراسر کشور احداث نماود ASAP .تقریباا  8هازار
فرصت شغلی تمام وقت ایجاد نمود ،تقریبا  22هزار هکتار زمین با به تکنالوژی مجهاز سااخت و مقادار بسایار زیااد نهاال بارای
دهاقین توزیع نمود و تنظیم آب  106کیلومتر کانال را نیز مدیریت نمود.
برنامۀ باغداری تجارتی و بازاریابی زراعتی ( ،)CHAMPکه از سال  2010تا  2014فعال بود ،هدفش بهبود عملکارد و کیفیات
تولید و نیز دسترسی به بازارهای جهانی سه محصول باغداری باارزش در ساحات مرکزی ،شرقی و جناوبی افغانساتان باود .چهاار
فعالی تاصلی برنامه عبارت بودند از  )1ایجاد باغهای میوه و تاکستان و بازسازی باغها و تاکستان های موجوده )2 ،پیوناد دهااقین
با تاجران و تاجران با بازارهای داخلی و بین المللی )3 ،بهبود عملکرد تشبثات کنونی و جدید باا کاار بااالی زنجیارۀ ارزش ،و )4
ارائۀ فرصتهای کاری برای زنان 2.8 CHAMP .میلیون نهال میوه و غرس انگور نمود؛  6هزارت هکتار باغ میاوه و تاکساتان در
همکاری با  19هزار دهقان؛  394هکتار تاکستان سنتی را باه باغهاای مادرن؛ آماوزش  88هازار دهقاان ( 1400زن) پیراماون
تکنیک های پیشرفتۀ زراعت؛ ایجاد  6هزار فرصت شغلی تمام وقت در ساحاتی چون قبل از برداشت محصاول و بعاد از برداشات
محصول و صادرات؛ و تسهیلی  7هزار تن میوه تازه ،میوه خشک ،خسته باب با ارزش بالغ بر  6.5میلیون دالار در بازارهاای باین
المللی به شمول پاکستان ،بحرین ،کانادا ،هند ،روسیه ،امارات متحده عرب و عربستان.
 ،AGREDکه از سال  2012تا  2016فعال بود ،باالی ارائۀ سیستم های تحقیق و توسعه برای افزایش تولیاد و عوایاد زراعتای
تمرکز داشت .این پروژه خدمات را مستقیما به دهاقین افغان در هماهنگی با وزارت زراعت و ریاستهای زراعات باه منظاور ایجااد
ظرفیت های نهادی و بشری ادارات دولتی برای ارائۀ خدمات در آینده بود .هرچند این برنامه ساحه یی فراتار از باغاداری داشات،
تحقیق و خدمات توسعوی نیز برای نمایندگان وزارت زراعت و ریاستهای زراعت و به دهاقینی که برای تولید محصوالت باغاداری
تالش می کردند ،ارائه نمود AGRED .در  26والیت کشور فعالیت داشت.

برنامه ها با حمایت مالی دولت امریکا و ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا ()USAID
پروژۀ بانک اطالعات آنالین زراعت افغانستان ،که از سال  2014فعال اسات توساط کماک ماالی  USAIDپیشارفت و تطبیاق
کنندۀ آن دانشگاه کالیفورنیا در دیویس بود .این پروژه یک انبار آنالین برای ارائۀ معلومات معتبر و مارتبط باه نهادهاای مختلاف
( ، USAID ،USDAتیم های انکشاف زراعت تجارتی ،تیم های بازسازی والیتی ،انجوها و غیاره) ایجااد کارد کاه باه دهااقین
افغانستان کمک شایانی می نمود .بیش از  50موسسه در این بانک اطالعات با تسلیم کاردن تحقیقاات ،دیتاا ،نقشاه هاا و دیگار
منابع معلوماتی سهم گرفتند .در این بانک اطالعات آنالین معلومات مرباوط باه والیاات از قبیال معلوماات تخنیکای (میاوه هاا،
سبزیجات ،خسته باب و غیره)؛ و معلومات غیرتخنیکی (معلومات فرهنگی و لوجستیکی) وجود دارد .این بانک اطالعات را تطبیاق
کنندگان پروژه های  AGREDو  AAEPبه منظور برگزاری دوره های آموزشی شان برای کارمندان دولت و دهاقین در سراسر
کشور استفاده می نمود .دانشگاه کالیفورنیا در دیویس همچنین یک منبع آنالین معلومات خاص به زبان دری و پشتو ایجاد نمود.
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سیستم جمع آوری و استفاده از معلومات زارعتی ( )ADCUSبه دنباال تقویات ریاسات  ASMISدر وزارت زراعات باه
منظور جمع آوری ،تحلیل و نشر معلومات تولیدات معتبر زراعتی در سطح ملی بود و یک سروی ملی جامع باغداری بارای وزارت
زراعت را در تابستان  2014تمویل نمود.
 20212-2014 AAEPبرنامه یی است مانند  SGREDکه تمرکز اصلی آن کمک به وزارت زراعت و ریاستهای والیتی آن باه
منظور ارائۀ خدمات توسعوی موثر برای تولیدکنندگان محصوالت زراعتی است AAEP .در چهار والیت افغانساتان فعالیات دارد:
کابل ،هرات ،بلخ و ننگرهار .این برنامه کارکنان توسعهی در وزارت زراعت و ریاستهای والیتی آن را با دانش تخنیکای پیشارفته و
روشهای مناسب ارائۀ خدمات توسعوی مجهز ساخت .تعداد کورس های آموزشی خاص با فرصتهای تطبیاق عملای ارائاه شاد تاا
فرصت تعامل با دهاقین روستایی با حمایت از همکاران تطبیق کنندۀ پروژه به دست آید .رهنمودهاا و ماواد آموزشای بار اسااس
نیازهای ب سیار مهم ،دانش دانشکده های زراعت ،مکاتب تخنیکی زراعت و نهادهای تخنیکی تهیه گردیاد تاا ظرفیات آنهاا بارای
تربیۀ کارمندان توسعوی افزایش یابد.
برنامۀ توسعۀ قرضۀ زراعتی به کمک مالی دولت امریکا ( )ACEباالی دسترسی به قرضه برای دهاقین ،تاجران و متشبثان زراعت
تجارتی د ر افغانسنتان تمرکز دارد .دهاقین قرضه هایشان را بعد از برداشت محصوالت پس می پردازناد ACE .همچناین کماک
تخنیکی برای دهاقین و دیگران ارائه می کرد؛ اینها از  ADFقرضه می گرفتند ،و احتمال بیشتر برای موفقیات داشاتند .عالوتاا،
قرضه ها به پروسس کنندگان و صادرکنندگان نیز قرضه داده می شد .وظایف این قرضه به حی یک قرضه دهندۀ عماومی ارائاۀ
قرضه از طریق نهادهای مالی و غیرمالی افغان بود .تا امروز ACE ،بیش از  77میلیون دالر برای  21هازار دهقاان دارای تجاارت
کوچک در  31والیت افغانستان اعطا نموده است .نرخ پیشفرض مفاد  5فیصد است .دیگر برنامه ها ،به شمول صندوق بین المللی
برای انکشاف زراعت از طریق قرضه های زراعتی و مواشی ( )RMLSPو نهادهای مالی سنتی از قبیل نخستین بانک قرضه هاای
کوچک ( )FMFBنیز قرضه برای افراد و موسسات فعال در سکتور باغداری ارائه می کند.
برنامه های تمویل شده توست اتحادیه اروپا
برنامۀ باغداری افغانستان تمویل شده توست اتحادیه اروپا  2006تا ( 2017که قابال باه ناام  PHDPیااد میشاد) بااالی
انکشاف یک جرم پالزم (بانک نباتات غنی) باارزش میوه برای افغانستان ،ارائۀ نباتات مادر مناسب و وقتای باه پارورش دهنادگان
نباتات در سکتور خصوصی و ایجاد یک سی ستم قابل تعقیب که اطمینان دهد مواد نباتات و گیاهان از کیفیت کاافی برخوردارناد،
تمرکز دارد .برنامۀ باغداری افغانستان شش مرکز جمع آوری ملی میوه در مراکز مختلاف در هارات ،جاالل آبااد ،کابال ،قنادهار،
قندوز و مزار ایجاد نمود .این برنامه همچنین از وزارت زراعت در ارائۀ خدمات به صنعت باغداری حمایت می نمود و حامی صنعت
پرورش نباتات سکتور خصوصی به شمول استفاده از تکنالوژی گلخانه یی برای معرفی مجادد نهالهاا وطنای بارای افغانساتان باه
منظور تولیدی که بتواند استندردهای بین المللی صاادرات را پاوره نمایاد ،مای باشاد PHDP .همچناین موفقاناه ،ANNGO
 ،AAIDOو  ANHDOرا تاسیس نمود.
پروژۀ فارم-اتحادیه اروپا ( 2016)EU-FARMتا  19.5 ،2019میلیون یورو ،هدفش ایجاد جوامع روستایی مرفه ،مقااوم
و باثبات از طریق ترویج رشد اقتصاد پاردار و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی اسات .پاروژۀ فاارم نقااط ضاعف فعلای متصادیان
خدمات تو سعوی سکتور عامه و خصوصی را برای رسیدگی به نیازهای دهاقین در افغانستان مورد توجه قرار می دهد .ایان پاروژه
یک رویکرد در سطح ملی با توجه باالی مناطق خاص دارد .دو جزء که  GIZباید تطبیق کنند به دنبال تقویات و تنظایم مجادد
سیستم خدمات توسعوی ملی و نیز ساده سازی استفاده از عوامل تولید و خدمات از طریق تقویت متصادیان ساکتور خصوصای و
ارتباط آنها با دهاقین می باشد .به این ارتباط ،این برنامه با همکاران مختلاف کاه شاامل ذینفعاان دولتای و ساکتور خصوصای و
دهاقین گروه هدف بوده همکاری داشته و در سطوح ملی و والیتی فعالیت می نماید.
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پروژۀ  2014( EU-MAIL TRANSITIONتا  )2019از وزارت مالیه به خاطر گنجانادن نتاایج حاصاله از پاروژه هاای
خارج از بودجۀ تمویل شده توسط اتحادیه اروپا در سکتور زراعت (از قبیل  ،PHDPبرناماۀ انکشااف صاحت حیاوانی و انکشااف
صنعت بذرها) حمایت می کند .در مرحلۀ بعدی ( )2020-2019پروژه هم چنین از ایجاد یک واحد مشوره دهی برای اطمینان از
حمایت منسجم و منظم از اصالحات مهم دارای اولویت حمایت خواهد کرد.
پروژۀ تقویت تجارت افغانستان ( – AATفاز اول) تمویل شده توسط اتحادیه اروپا و تطبیاق شاده توساط وزارت مخاابرات
( ،)2016-2019در طراحی و تطبیق اولویت ها ی مربوط به تجارت دولت افغانستان (مثال استراتژی ملی صادرات) ساهم داشاته
است .مرحله دوم ( )2022-2020مستقیما بر اساس پیشنهادات مندرج در  NESکارش را آغاز می کند و هدفش بهبود کیفیت
صادرات ،ارزش افزوده ،اتصال و مطابقت با ضروریات بازار توسط عامالن تجارت در زنجیره های ارزش باغداری می باشد.
پروژه های تمویل شده توست بانک جهانی
پروژۀ دسترسی به قرضه ( 50 ،A2Fمیلیون دالر) از موارد ذیل حمایت می کند )1 :خاانواده هاای آسایب پاذیری از طریاق
برنامۀ هدف قراردادن فامیل های بی بضاعت که یک بستۀ کمک مالی جامع همراه با آموزش و یک مال همچون مواشی ارائه مای
کند؛  )2تقویت و انکشاف سکتور قرضه کوچک از طریاق ( MISFAموسساۀ دارای بیشاترین قرضاه)( AMA ،انجمان قرضاه
دهندگان) و نهادهای مالی همکار ،و  )3ضروریات مالی تشبثات کوچک و متوسط از طریق ارائۀ قرضه های معتبر و کام تخنیکای
برای نهادهای مالی انتخاب شده .از نظر بهبود شمولیت مالی ،این پروژه از انکشاف خدمات مالی سیار برای سااحات کاه کمتارین
خدمات مالی را دریافت کرده اند ،و محصوالت مطابق با شریعت و نیز ایجاد ارتباط بین فامیلهای بی بضااعت باه نهادهاای ماالی،
همراه با فعالیت چندبعدی که شامل آموزش امور مالی و قرضه بود ،حمایت می کند.
پروژۀ پاسخ سریع سکتور مالی ( 45 ،FSRRPمیلیون دالر امریکتایی) از اماور ذیال حمایات مای کناد )1 :ظرفیات د
افغانستان بانک برای تنظیم و نظارت از سکتور )2 ،مدرن سازی سیستم ملی پرداخت ،ملی ساازی سیساتم هاای ملای پرداخات
پول :به شمول ایجاد سیستم انتقال اتومات پول ( ،)ATSکلید کارت ملی و پرداخت سیال (سیستم پرداخت افغانستان) و شابکه
مخابرات بین بانکها :به شمول راه اندازی سیستم انتقال اتومات ،و کلید کارت ملی و پرداخت سیال (سیستم پرداخت افغانساتان)
و یک شبکه مخابرات بین بانک ها .هدف کاهش استفاده از معامالت پول نقد است که فعال اصلی ترین نحوۀ پرداخت معامالت در
افغانستان است ،و انتقال پول به شکل الکترونیک ،کارد یا از طریق موبایل )3 ،باالبردن ظرفیت نهاد بانکداری و مالی افغانساتان و
دوره های آموزشی و تهیۀ نصاب تعلیمی برای افزایش دسترسی به مهارتهای سکتور بانکداری ،و  )4انکشااف زیربناهاای ماالی –
ثبت قرضه های دولتی و ثبت تضمین.
مدرن سازی بانکهای دولتی افغانستان ( 40میلیون دالر) فعال در مراحل نهایی آماادگی قارار دارد .هادفش تقویات مادیریت
بانکها و تقویت موثریت اجرایی بانکهای دولتی است و از این رو در مناسب بودن و دسترسی ماالی باه بانکهاا بایاد افازایش یاباد.
بانکهای دولتی نقش مهمی در پیشبرد اقتصاد از نگاه مالی دارند اما این امر می تواند فقط از طریق عملی شدن اساساات اجرایای
بانکداری به دست آید .این جنبۀ عملی با تطبیق دورنمای دولت برای بانکهای دولتی که از شورای عالی اقتصادی در ماه دساامبر
 2017برگرفته شده ،حمایت می گردد.
آمادگی برای یک استراتژی ملی شمولیت مالی ( )NFISجریان دارد .رهبری این پروسه بار عهادۀ ریاسات شامولیت ماالی د
افغانستان بانک همراه با وزارت مالیه است و شامل ذینفعان مختلاف ساکتور ماالی مای گاردد .ایان اساتراتژی چنادین سااحات
موضوعی را تحت پوشش ق رار خواهد داد که برای افزایش دسترسی باه قرضاه در کشاور اساسای اناد – قرضاه زراعتای یکای از
اینهاست .دیگر مسائل عبارتند از :جنبه های پرداختی شمولیت مالی ،قرضۀ تشبثات کوچک و متوساط ،قرضاۀ اساالمی ،بیماه و
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غیره .تطبیق  NFISپس از منظوری توسط داراالنشا نظارت خواهد شد تا اطمینان حصول گردد که فعالیتهاای موردتوافاق آغااز
شده اند.
کمک تخنیکی به وزارت مالیه و د افغانستان بانک در ساحات مختلف به شمول مدیریت بانکها ،بیمه ،و قرضاۀ مساکن ارائاه مای
گردد .ظرف  2سال آینده ،ریاست عمومی مسوول بیمه در وزارت مالیه از کمکهای تخنیکی موردنظر بهاره مناد خواهاد شاد؛ )1
انکشاف چارچوب قانونی برای صنعت بیمه )2 ،تقویت ریاست عمومی امور بیمه ،و  )2بررسی صنعت بیمه برای ارزیاابی روشاهای
بیمه فعلی و بیمۀ مجدد ،و حمایت از انکشاف تولیدات.
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