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پیشگفتار
زراعت مهمترین سکتور اقتصادی کشور شمرده میشود .اهمیت سکتور زراعت و سهم آن در اقتصاد کشور در آمار و ارقام
زراعتی مستند بوده و به همگان هویدا است .این در حالیست که استراتیژی های کارا برای دهاقین در مقابله با خشکسالی،
کمبود محصوالت ،بیروکراسی اداری و موجودیت قوانین و مقررات پیچیده از جمله موارد اند که طی سالهای متمادی به آن
توجه کمتر مبذول شده و نیاز به تمرکز دارد .وقت آن فرارسیده تا در مورد دهاقین و ضروریات آنها ،بدون درنظرداشت
مقدار زمین ،منحیث یک راهبرد اساسی برای توانمند ساختن طبقۀ دهقان جهت بهبود اقتصاد ملی بیاندیشیم .دهاقین منحیث
محرکین کلیدی زراعت کشور الزم است مورد حمایت و توجه بیشتر ما قرار گیرند.
بدون شک دهاقین ما قادر به افزایش تولیدات و تزیید نباتات ارزشمند میباشند .چیزیکه درخور اهمیت است ،ایجاد شرایط و
ساختار های است که حامی و جوابگوی فعالیت های شان باشد .درحالیکه در طول سالیان متمادی کار های زیادی انجام
شده ،به عقیدۀ من تالش های بیشتری باید صورت گیرد تا وزارت بسوی یک نهاد دهقان محور سوق گردیده و در ارتباط
نزدیک با دهاقین باشد تا بدینوسیله فرهنگ تعاون و خدمت رسانی پایدار در سکتور زراعت کشور مستقر گردد .امیدوارم با
ارایۀ این استراتیژی (برنامۀ ملی جامع انکشاف زراعت  )۲۰۲۱-۲۰۱۶بتوانیم یک طرح مهم برای سالهای آینده داشته و
شاهد افزایش چشمگیری در تولید و ارزش افزایی محصوالت زراعتی باشیم.
از آنجائیکه ما بسوی طرح یک پالیسی مؤجه و منطقی تر در عرصۀ تولیدی در حرکت استیم ،میخواهم روی این نکته
ترکیز نمایم که نیاز است تا به فقر دهاقین بخور و نمیر و مالداران کوچی نقظۀ پایان بگذاریم .راهکار را که دولت برای
مصئونیت غذایی در دست تهیه دارد ،الزم است تا یک طرح باشد که دهاقین و مالداران را بسوی خودکفایی و تولید اضافی
از طریق انکشاف زنجیره های ارزشی و ابتکارات سکتور خصوصی سوق دهد .انتظار برده میشود تا به مرور زمان
سکتور خصوصی وظیفۀ ارایۀ خدمات زراعتی را که در حال حاضر از سوی حکومت عرضه میگردد به عهده گیرد تا با
استفاده از این فرصت ما بتوانیم روی طرح و تطبیق پالیسی ها ،قوانین و مقررات ،نورم و استاندارد ها و کنترول کیفیت
تمرکز نمائیم.
امکانات بوجود آمده در سکتور زراعت افغانستان مهیج و امید وار کننده بوده و مطمئن هستم که ما در آستانۀ یک تغییر و
تحول مهم هستیم .با استفاده از فرصت میخواهم تا از جامعه بین المللی بخاطر پشتیبانی های ثابت و مستمر شان در این
مسیر قدردانی نمایم .به همین ترتیب همکاران خویش در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری بخاطر تالش های خستگی
ناپذیر شان در راستای تهیه و ترتیب این سند ابراز سپاس و امتنان مینمایم.
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خالصه
اهمیتتت ستتکتور زراعتتت افغانستتتان و نقتتش مرکتتزی آن در رفتتاه ملتتی و ارایتته فرصتتت هتتای کتتاری نیتتاز بتته بحتتث نتتدارد امتتا
ضتترورت استتت تتتا یتتک ارزیتتابی جتتدی از آینتتده زراعتتت افغانستتتان وقابلیتتت تغیتتر بتتاالقوه آن صتتورت گیتترد .بتتا وجتتود اینکتته
درسالهای اخیر در بسیاری موارد از طریق کمک های بین المللی دست آورد هایی زیادی حاصل شده اند اما هنوز مشتکالت
در بخش ظرفیت مبتنی برضرورتها ؛ پالیسی های مبتنی بر نتایج و تطبیق آن ادامه دارد.
آینده زراعت افغانستان با یک حالت مغلق مواجه است :یک جمعیت روستایی دوبرابرشده ؛ دسترسی محدود به اراضتی قابتل
زرع و یک نیاز فوری برای اشتغال جوانان که کمترعالقمنتد کتار در مزرعته انتد .ایتن فکتتور هتا بتا استتفاده از شتیوه هتای
کهنه زراعتی و کمبود عوامل تولید و دسترسی به ماشین آالت پیچیده تر شده اند .این مشکالت و بسا چالش های دیگتر فتایق
نیامدنی نیستند این مشکالت نیازمند طرح مجدد پالیسی های و شتیوه هتا بمنظتور پالنگتذاری ؛ دیتزاین ؛بشتمول نقتش وزارت
در تطبیق اولویت ها می باشد .برعالوه آن تحقق اهداف توسعه پایدار حمایت کننده تالش های حکومتت مبنتی بتر حصتول
اطمینان از موجودیت یک استراتیژی متوازن و انکشاف پایدار می باشد.
تنظیم هفت اولویت های آنی توسط رییس جمهور افغانستان یک نقطته عطتف مهتم بترای وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری
آبافغانستان است .این یک فرصت جهت انعکاس نتایج و بکاربرد آن در اصالحات کلیدی بوده که منتج به حصول اهتداف در
پنج سال آینده ( )۲۰۲۱—۲۰۱۷میگردد .بسیاری از اهداف برنامته هتای اولویتت ملتی کته از  ۲۲بته  ۱۲کتاهش یافتته و در
سال های آینده تحقق خواهد یافت که سند هذا اساس و مسیر درست اقدامات رهبتری وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری را
در سال های آینده جهت رسیدگی به اولویت های زراعتی و کسب نتایج تعیین میکنتد .ستند ارایته شتده فعلتی تحتت نتام برنامته
ملی انکشاف جامع زراعتی برای پنچ سال می باشد .این یک چارچوب استراتیژیک برای انکشاف زراعت بوده کته تککیتد آن
باالی تغیر دیدگاه نهاد به یک دیدگاه دهقان محور است.
جهت انجام این اولویت ها ؛ وزارت سه عامل کلیدی و زمینه ساز را در نظر گرفته است .در قتدم اول؛ وزارت بایتد تطبیتق
یک روش خدمات رسانی مکمل که دهقان محور باشد روی دست گیرد .ثانیاً؛ سرمایه گذاری در بخش هتای مختلتف ستکتور
زراعت چون زراعت تکثیفی و زراعت گسترده متفاوت باشد .افغانستان دارای یتک نفتوس قابتل مالحظته دهتاقین دارای حتد
اقل شرایط معیشت اند که به زراعت گسترده مشغول اند .آنها نیزنیاز به سرمایه گذاری جهت حصول اطمینتان از تتالش آنهتا
در رسیدن به ثبات اقتصادی دارند .و در نهایت جهت نیل به اهداف فوق الذکر باید وزارت وساختار هتای مختلفته آن ختود را
همکهنگ و آماده ارایه ختدمات بمنظتور تزییتد قابتل مالحظته در تولیتد محصتوالت زراعتتی در تمتامی ستاحات و فعالیتت هتای
زراعتی نماید .ساختار های مرکزی باید کوچک تر شده و مراکز والیتی باید ارتقا یافته تا به مراکزی اساسی ارایه دانش و
معلومتات بترای ولستتوالی هتا ومحتتالت تبتدیل شتتده جائیکته متامورین تتترویج ختدمات کامتتل زراعتتی بتترای دهتاقین را فتتراهم
مینمایند.
در وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری بستتیاراند کتته راه هتتای جدیتتد را جهتتت معرفتتی ایتتن ستتاختار منحیتتث یتتک اداره دهقتتان
محور جستجو می کنند .تغیر یک موضوع مورد بحث سخت در این نهتاد استت .متدیران و کارکنتان تخنیکتی مصتروف در
جستجوی شیوه های مبتکرانته بختاطر تستریع و پیشترفت پروسته تغیتر انتد .بتاوجود ایتن ؛ موانتع متعتددی وجتود دارنتد کته در
سرعت و مسیر تغیر مورد نیاز تکثیر گتذار انتد .بعضتی هتا ستاختاری انتد و بعضتی هتم پروسته ی  .درحالیکته نتری بیکتاری
درسطوح باال قرارداشته ؛ رقابت برای پست ها در وزارت اغلب آمیخته با پروستیجر هتا وشتیوه هتای انتد کته توستط نخبگتان
سیاسی تتداخل صتورت گرفتته کته باعتث کنتدی رونتد و استتخدام افتراد ناشایستته متی گتردد .بتا وجتود ایتن مشتکالت ؛ وزارت
ضرورت تغیر را درک نموده که باید عملی گردد و به نتایجی دست یافت که بتوان آینده زراعتت کشتوررا تعریتف و رهبتری
نمود.

1

فرصتهای رشد زراعتت در افغانستتان بستیار زیتاد استت .کمتک دولتت دربدستت اوردن عوایتد بیشتتر بترای دهتاقین از طریتق
بهبود زنجیره ارزش و افزایش نقش سکتور خصوصی و بازار ها نوید بزرگ است .وزارت و نهاد های مختلفه آن متعهد بته
حمایت و تحقق این فرصت اند .این سند استتراتیژی یتک اقتدام جهتت تشتریح موفقیتت هتا و چتالش هتا یستت کته وزارت بتدان
مواجه است و در تالش است تا آنها را برطرف و طبق ضرورت تغیرات وارد نماید.

2

 .1مقدمه
زراعت تهداب اساسی جامعه افغانی است .تقریبک  ٪ ۸۰نفوس بطور مستقیم به فعالیت هتای زراعتتی و یتا فعالیتت هتای
ثانوی و سومی مصروف انتد .همتین ستکتور زراعتت استت کته دارایتی اینتده کشتور را تشتکیل داده وفرصتت بتاالقوه بترای
تراکم سرمایه میگردد ..در حالیکه برخی از زیر ساخت های زراعتی افغانستان احیا شده است ؛هنوز بسیاری آن باقیمانده
اند که بایست احیا گردند .منحیث یک امکان جدید در انکشاف زیربنتا و تکنتالوژی هتای جدیتد؛ مولتدین زراعتتی ؛ پروستس
کنندگان و تجار تقاضامند کمک بیشتر برای شناسایی بازار های جدید برای محصتوالت شتان هستتند .فعالیتت هتای زراعتتی
در افغانستان دارای یک سیر تکاملی بوده ـ در حالیکه بعضتی از دهتاقین بته زراعتت معیشتتی ادامته متی دهنتد؛ عتده دیگتر
درک نموده اند که زراعت تکثیفی سودمند تتر استت امتا بتدین شترط کته دولتت در ایجتاد سلستله از ختدمات و ستاختار هتای
توانمند سازی سرمایه گذاری نماید.
مبنی چارچوب پالن گذاری برای انکشاف افغانستان همانتا استتراتیژی انکشتاف ملتی افغانستتان ( ANDSـ  )۲۰۰۸کته بتر
اساس آن چارچوب ملی انکشاف زراعتی ( NADFـ  )۲۰۰۹انکشاف یافتت ،میباشتد .یتک سلستله از برنامته هتای الویتت
هایملی ( ۲۲برنامه ملتی) بته تعقیتب کنفترانس کابتل (جتون ـ  )۲۰۱۰ستاخته شتد کته در آن اولویتت هتای وزارت زراعتت،
آبیاری و مالتداری آبیتاری و مالتداری در دو برنامته انعکتاس یافتت .کته عبتارت بتود از برنامته ملتی اول کلستتر زراعتت و
انکشتاف دهتات کته در بختش هتای آب ،آبیتاری و منتابع طبیعتتی و برنامته ملتی دوم کته اولویتت هتای بیشتتر در بختش تولیتتد،
انکشاف بازار و مصئونیت غذایی را در برگرفته البته برای سال های  .۲۰۱۴-۲۰۱۲این ها شامل تهیه و ایجاد پالیسی هتا
و استراتیژی های سکتورهای فرعی زراعت و همچنان پالیسی گندم  ،خوراکته و تغذیته متر  ،زنتان در زراعتت و نباتتات
طبی و غیره اند.
تککید بر تغیر انعکاس دهنده دید دولت و رهبری وزارت است تا اولویت های وسیع تر وزارت زراعت ،آبیاری و مالتداری
در هفت حوزه با تمرکز خاص روی ایجاد یک محیط توانمند برای دهاقین جهت افتزایش تولیتدات بیشتتر ؛ افتزایش فرصتت
های کاری داخل وخارج مزرعه ؛ و ایجتاد عوایتد از طریتق افتزایش صتادرات صتورت گیترد .اولویتت هتای شناستایی شتده
استراتیژیک در برنامه های ملی استاس انکشتاف زراعتتی را جهتت تقویتت ظرفیتت وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری و
حمایت از ایجاد محیط توانمند بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اولویت های زراعتی تشکیل میدهد.
هفت اولویت تعیتین شتده؛ اولویتت هتای کلیتدی نهتادی وستکتوری وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری بتوده کته ستاحات
بهبود ارایه خدمات ،مصونیت غذایی و مولدیت بیشتر جهتت تزییتد عوایتد ملتی را در بتر گرفتته استت .تنظتیم مجتدد اولویتت
های خاص در سکتور های ذیتل ومنحیتث هفتت الویتت استتراتیژیک صتورت گرفتته استت:اولویت ( )۱آبیتاری ؛ ( .)۲تولیتد
گنتتدم و غتتالت؛( )۳زنجیتتره ارزش هتتای نباتتتات بتتاغی؛ ( .)۴تولیتتد مالتتداری؛ ( .)۵متتدیریت منتتابع طبیعتتی بتتا درنظرداشتتت
حساسیت اقلیمی؛ ( .)۶مصتئونیت غتذایی و تغذیته و ( )۷اصتالح نهتاد هتا و انکشتاف ظرفیتت هتا .اولویتت هتای فتوق التذکر
متشمل بسیاری از فعالیت های کامل مانند تحقیق و ترویج ،متدیریت کامتل آفتات ،سیستتم هتای ارایته منتابع ،کنتترول کیفیتت؛
قرانطین ؛ انجمن های دهاقین ؛ مشارکت سکتور خصوصی و ملکی ؛ سیستم ارقام و معلومات؛چارچوب پالیسی و تقنینی؛
و حکومتداری و همکهنگی نیز میشود.

 .2تحلیل وضعیت
تمرکتتز مجتتدد وزارت بتته تتتالش هتتای فعلتتی روی اولویتتت هتتای فتتو ق التتذکر  ،بتتدین مفهتتوم استتت کتته از یتتک روش عمتتومی
سکتوری به یک شیوه ی تغیر تدریجی صورت گیرد که در ان با تمرکز مصرف منابع بازدهی بیشتر از سرمایه گذاری
برای پنج سال آینده متصورباشد.
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اولویتتت هتتای دهتتاقین نیازمنتتدیهای نهتتادی وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری را رهنمتتایی خواهتتد نمتتود کتته شتتامل پتتالن
گتتذاری و حمایتتت از اولویتتت هتتای شناستتایی شتتده میگتتردد .بتترای رستتیدن بتته ایتتن اولویتتت هتتا  ،وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و
مالتتداری و شتترکای ان حصتتول دستتت آور د هتتای اساستتی ختتود را ادامتته خواهتتد دا ا البتتته بتتا تککیتتد دوبتتاره روی ظرفیتتت
بخاطرانجام تالش های اصالحی نهادی جهت رسیدن به نتایج پیشنهادی.
وزارت ستتعی خواهتتتد کتتترد ،اهتتتداف متتترتبط از اهتتتداف انکشتتتاف پایتتتدار را در تمتتتام فعالیتتتت هتتتای ختتتود شتتتامل ستتتازد .بتتتا
درنظرداشت این نکته که فقر چالش بزرگ کشور است ،وزارت روی هدف اول انکشاف پایدار بخصوص اهداف فرعی ۵
 ،۶ ،و  ۷که مربوط مجادله با فقر می شتود تمرکتز نمتوده ؛ منتابع را بکتار انداختته تتا موضتوع فقتر در تمتامی ابعتاد متورد
توجه قرار داه  ،پالیسی حامی فقرا انکشاف و در آن جندر هدف قرار گیرد و سرمایه گذاری ها بمنظتور ریشته کتن ستاختن
فقر افزایش یابتد .همینطتور در هتدف دوم وزارت در حتال پیشترفت بستوی یتک برنامته تشتدیدی تقویتت زنتان جهتت رشتد و
افزای ش تولید غذا در هردو سطح خانواده و در سطح تجارتی بوده که برای زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر تحت هدف
 ۳و  ۴مصونیت غذایی ایجاد نماید .منحیث بخش از تتالش هتای گستترده  ،برنامته ملتی بته عناصتر ختاص اهتداف انکشتافی
هزاره در بخش های مربوطه آن که در این سند بدان اشاره شده است می پردازد.
به اساس ارقام که از منا بع مختلف وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری بدستت امتده انتد ،زراعتت از ستال  ۱۳۸۸تتا حتال
رشد نستبتا ثابتت داشتته استت .بته گونته مثتال محصتول گنتدم ستاالنه  ۴.۵فیصتد بیشتتر گردیتده ،در حالیکته تولیتد ستاالنه آن
متناوب بوده است و باعث ایجاد حدود  ۱.۳میلیتون کتار دایمتی در داختل و ختارج مزرعته گردیتده استت .زراعتت امکانتات
کثیری را جهت ایجاد و ازدیاد فرصت های اشتغال زایتی را دارد .همچنتان در رشتد اقتصتادی اهمیتت بستزایی داشتته و در
مطابقت با هدف  ۱۰مقصد اول اهداف انکشافی پایدار نیز است.
همچنان فعالیت های بخش باغداری باعث تولید قابل مالحظه عواید برای دهاقین و تجار های کشور گردیده است .بتیش از
 ۲میلیون افراد در این سکتور مشغول کار انتد کته عوایتد بیشتتر از  ۷۰۰میلیتون دالتر ستاالنه تولیتد متی نمایتد و  ۶.۷فیصتد
تولید ناخالص ملی را و  ۳۴فیصد تولید ناخالص زراعت را تشکیل میدهد.
تولیتتدات مالتتداری  ۳.۸فیصتتد تولیتتد ناختتالص ملتتی و  ۱۵فیصتتد تولیتتد ناختتاص زراعتتت را تشتتکیل میدهتتد کتته برابتتر بتتا ۶۸۴
میلیون دالر میگردد .این سکتور  ۱.۱میلیون افراد اعم از مرد و زن خصوصا قشر فقیر را در اشتغال جذب نمتوده استت،
 .صادرات مالداری محدود بوده و حد اوسط ساالنه به  ۱۱۶میلیون دالرمیرسد.
تمامی زمین های که تحت آبیاری قرندار گرفته ا در حال حاضتر بته  ۲.۴میلیتون هکتتار میرستد ،کته در نتیجته  ۳۵۰هتزار
هکتار زمین جدید تحت کشت آمده است .این سبب میگردد تا ساالنه کشت های دو فصله در همچو زمتین هتا صتورت گیترد
و عواید  ۳۵۰تا  ۴۰۰دالر در یک هکتار را ببار آورد.
اما احیای وضعیت زراعتت بته اقتداماتی بیشتتر از گتزارش ارقتام نیازمنتد استت .گتزارش تحلیلتی بانتک جهتانی از وضتعیت
سکتور زراعت ( )۲۰۱۴چالش های این سکتور را به دو بخش تقسیم میکند .زراعتت تکثیفتی (فعتالین تجتارت زراعتتی) و
زراعت گسترده( هدف قراردادن قشرفقیر) .اوال ،در حدود  ۳۳فیصد افغانها در حالت عدم مصئونیت غذایی قترار دارنتد و
موارد سوء تغذی تا  ۴۱فیصد گزارش داده شده است ،که با زراعت ارتباط قوی دارد .ثانیا ،چالش عمده جهت ارتقاء سطح
تولید در زراعتت انتدازه زمتین هتای زراعتتی و روش هتای زراعتت در کشتور استت .تاکیتد بایتد بتاالی تنظتیم مزرعته هتای
متوسط و بزرگ باشد تا بین عوامل تولید وتولید محصول یک ارتباط منطقی ایجاد نموده و در نتیجه تولیتد افتزایش یافتته و
عواید ملی باال برود.
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ثانیا دهاقین که در زراعت بخور ونمیر مشغول اند به شمول دهتاقین بتی زمتین و مالتداران (کتوچی) فقیتر ،بایتد بتا اقتدامات
متفاوت هدف قرار گیرند ،طوریکه اسباب کاهش فقر شامل ایتن اقتدامات بتوده و از طریتق برنامته هتای متتمم چتون میثتاق
شهروندی به ضروریات ابتدایی زراعت و با کوچیان از طریق مساعی وسیع ترویجی مالداری ایشان رسیدگی گردد .تمتام
این اقدامات ایجاب توجه به موضوعات قانونی مانند مالکیت زمین ،چراگاه ها و تنظیم علفچرها ،دسترسی بته منتابع آب،
توزیع عوامل تولید ،و حل مناقشه را نیز در بر میگیرد.
بته استاس ارقتام ستیتم معلومتتاتی متاین پتاکی( ) UNMACAدر حتدود  ۷۷.۷کیلتتومتر مربتع زمتین هتای زراعتتتی۳۹۸.۶ ،
کیلومتر مربع چراگاه ها ،و  ۴.۸کیلومتر مربع منابع آبی آلوده با ماین و دیگر مواد منفلتق ناشتده میباشتد .بته منظتور تحیلتی
هزینه و سود ،زمین های زراعتی باید قبل از استفاده برای زرع از ماین ها پاک گردند .بناء فعالیتت هتای متاین روبتی بایتد
دوشادوش زرع نمودن زمین های که جدیدا تحت آبیاری قرار میگیرند انجام گردد.

 .3وضعیت نهادی
با وصف اینکه پیشرفت های کوچکتر در بخش اصالحات نهادی از طریق پروژه هتای متدیریت تغییتر در وزارت صتورت
گرفته اما هنوز هم چالش های وجود دارد .در حال حاضر وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری تاکیتد بیشتتر بتاالی ستاختار
دارد و توجه بیشتر به مرکز است .این چالش با کمبود افراد و ظرفیت های تخنیکی و مقررات در والیات و ولسوالی هتا
جاییکته کارمنتتدان تتترویج قت رار داردن مضتتاعف گردیتتده استتت .پتترداختن بته ایتتن چتتالش هتتا ،بتتر عتتالوه تنظتتیم برنامتته هتتای
سرمایه گذاری ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری باید ظرفیت های خویش را بررستی نمتوده و روی توانتایی ستاختار هتا
تاکید ورزیده و یک روش برنامه ای را روی دست گیرد .بدینوسیله فعالیتت هتای عتادی وزارت دو بتاره بررستی گردیتده و
در هفت اولویت جدید ادغام خواهند گردید.
جهت نیل به هماهنگی در برنامه های متعدد که تنظیم مجدد الویت را حمایت مینماید ،این یتک امتر مهتم استت کته وزارت
زراعت ،آبیاری ومالداری چارچوبه فعلی پالنگذاری بشمول پروژه ها وبرنامه های داخل و خارج بودجه را توجه نمتوده
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به اساس تجربه نزدیک چنین به نظتر متی ایتد کته دونتر هتا پتروژه هتای زیتادی را ظتا
هرا با اخذ نظر وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ٰ ،آبیاری ومالداری طرح و دیزاین مینمایند امتا شتریک ستاختن وزارت
زراعت ،آبیاری و م الداری در اکثر حاالت بعد از انجام عمل صورت میگیرد .که در این جتا ممکتن بعضتی دالیتل منطقتی
وجود داشته باشد که باعث محدودیت اشتراک وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری میگتردد بشتمول عتدم موجودیتت ظرفیتت
جغرافیتتایی ،دسترستتی بتته منتتابع و روش هتتای جتتاری پالنگتتذاری در وزارت .بتتا آن ه تم کمتتک هتتای نتتا هماهنتتگ و متتوردی
دونر هتا در حالیکته از طترف وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری تاییتد شتده و در معترر تطبیتق قترار گرفتته انتد ،نتتایج
مطلوب را بدست نیاورده و با اهداف کلی و ضروریات سکتور زراعت در کشور در کل همختوانی نتدارد .در اکثتر متوارد
پروژه های که یک محدوده ای کوچک از اهداف را دنبال میکنند نتایج شان نیز محدود میباشد چتون پروسته پالنگتذاری در
عدم موجودیت وزارت قرار گرفتته انتد .صترف نظتر از اینکته تکترار و تتداخل پتروژه ای در منتاطق مختلتف جغرافیتایی،
نتایج ناگوار همچو اقدامات طرفداری و یا غفلت میتواند باشد.
بناء در اکثر اینگونه موارد پروژه های که از طرف دونر ها مستقیما تمویل میگردند دچار پیچیدگی میگردد طوریکه جتذب
کمتک هتا بتا پیشتتنهاد ان پذیرفتته میشتود و از اینکته کمکهتا کتاهش یافتتته و ان را تتابع شترایط ستختگیرانه ستاخته انتد .عتتدم
موجودیت روش مربوط به برنامه ریزی که در ان دونرها مشترکا همراه با وزارت مفیدیت مقا یسوی پتروژه هتای شتان را
مشخص نمایند ،بعید از امکان خواهد بود که ایشان از تطبیق مکرر پروژه ها و استفاده از روش های غیر معمول کته فعتالً
روی کار است ،جلوگیری کرد.
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 .4فرصت ها
برای یک کشوری چون افغانستتان زراعتت یکتی از بهتترین وستیله تولیتد سترمایه بترای متردم از طریتق زنجیتره ارزش و
صادرات است .خصوصا در محصوالت باغداری ،مالداری و نباتات صنعتی .بتا تجدیتد باغتات توستط نهتال هتا و بتذر هتای
تصدیق شده ،کیفیت و حاصاالت دهتاقین افتزایش چشتمگیر میابتد . .بازستازی و بهبتود شتبکه هتای آبیتاری و سیستتم هتای
تنظیم آب ،مدیریت کشت و حفاظت نباتات به صورت قابل مالحظه ای موثریت را باال برده و در درازمدت مصارف تولیتد
را پایین میاورد .با سرمایه گذاری در ذخایر با کیفیت ،پتایین آوردن خستارات بعتد از رفتع حاصتل ،دسترستی بته قرضته ،و
یک سیستم قابل اعتبار ترانسپورتی(هوایی وزمینی) دسترسی به بازار را سهل میگردانتد .بتا الحتاق ا افغانستتان بته ستازمان
تجارت جهانی  WTOفرصت های خوبی را برای بهبود معیار های تولید مهیا نموده است و زمینه جذب سرمایه از کشور
های عضو نیز بیشتر میگردد .این موضوع همچنان در رستیدن بته مقصتد نهتم () ۹هتدف دهتم( )10اهتداف انکشتاف پایتدار
کمک میکند.
سالهای اخیر شاهد رشد تولیدات نباتات صنعتی مانند زعفران ،زردچوبه ،پستته ،شتیرین بویته ،جلغتوزه و تعتداد کثیتر دیگتر
نباتتتات طبتتی بتتوده استتت .وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری قصتتد دارد در بختتش بازاریتتابی و تتترویج بیشتتتر اینگونتته
محصوالت حمایت وهمکاریهای تخنیکی الزم را ارائه نماید.
با اضافه نمودن  ۳۶۰هتزار هکتتار زمتین جدیتد بترای باغتداری ،بیشتتر از  ۳۶۰هتزار کتار دایمتی التی ستال  ۲۰۲۴ایجتاد
میگردد .به اساس محاسبه بختش باغتداری تتا ستال  ۳.۲۳ 2024ملیتارد دالتر در مقایسته بتا  ۱.۴ملیتارد ستال  ۲۰۱۲عایتد
خواهد داشت .هم چنتان در بختش مالتداری میتزان شتیردهی فتی راس گتاو بته حتد اقتل  ۱۲۰۰لیتتر خواهتد رستید .در حالیکته
بیشترین اقدامات در بخش مالداری جهت کاهش فقر انجام میگتردد ،بتا آنهتم پیشتبینی میگتردد کته در حتدود  ۶۰۴هتزار کتار
دایمی ایجاد گردیده و با دوچند نمودن میزان تولید مرغداری ۲۷۴ ،میلیون دالر به تولید ناخالص ملی اضافه خواهد گردید.

 .5دیدگاه
مصئونیت غذایی وتغذیته و رشتد متتوازن اقتصتادی از طریتق زراعتت کته منتتج بته ثبتات و تقویتۀ اقتصتادی متردان و زنتان
میگردد.

 -1 .5مأموریت
یتک نهتتاد دهقتتان محتتور کته پاستتخگو بتتوده و ختتدمات باکیفیتت را عرضتته میتتدارد؛ بتته تکنتالوژی هتتای نتتوین دسترستتی میابتتد؛
تولیدات را افزایش داده و مؤجه و منطقی میسازد؛ عوامل تولید را قاعده مند میگرداند؛ فرصت های کاری را به بار آورده
و در رشد اقتصادی و تولید سرمایه در سراسر کشور سهم میگیرد.

 .6اولویت های استراتیژیک سکتور
 .برنامتته ملتتی جتتامع انکشتتاف زراعتتت بتته حیتتث یتتک عامتتل عمتتدهء تتتامین امنیتتت سرتاستتری ،حکومتتتداری ختتوب و توستتعه
اقتصادی دولت جمهوری اسالمی افغانستان شمرده میشود .طرح این استراتیژی در محور مقاصد ملی خود کفتایی ،افتزایش
درامد و اشتغال زایی ،چارچوبه ستراتیژیک هفت اولویت را تعین مینماید ..
اولویت های استراتیژیک عبارت اند از  )۱بهبود سیستم های آبیاری  )۲تولیتد گنتدم و غتالت  )۳توستعه باغتداری و نباتتات
صنعتی به شمول سبزیجات  )۴انکشاف مالداری  )۵تنظیم منابع طبیعتی بتا حساستیت تغیتر اقلتیم  )۶مصتئونیت غتذایی و )۷
اصالحات نهادی و ارتقای ظرفیت .که به جزئیات آن در متن سند پرداخته خواهد شد.
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 -1 .6اولویت استراتیژیک  :۱بهود سیستم های آبیاری
 .با وجودیکه آبیاری به حیث یک اولویت در تمام استراتیژی های مراجع تمویل کننده و سکتور زراعت درج گردیتده ،تنهتا
در این اواخر به صورت جدی باالی آن توجه صتورت گرفتته استت .در پتنج ستال آینتده زمتین هتای تحتت آبیتاری از ۲.۴۵
میلیون هکتار به  ۲.۷میلیتون هکتتار افتزایش خواهتد یافتت ،کته در حتدود  ۶۵۰هتزار فامیتل را تحتت پوشتش ختویش قترار
میدهد .اما تطبیق یک روش دهقان محور و ایجاد فرصت های بهتر آبیاری فقط در کار های ساختمانی خالصته نمیگتردد و
د ر بر گیرنده فعالیت های اجتماعی گسترده از طریق انجمن های آبیاری و شورا های انکشاف محلی نیز میباشد.
.سرمایه گتذاری در آبیتاری و زراعتت فرصتت هتای بتی نظیتری را بترای افغانستتان جهتت تستهیل رشتد اقتصتادی ،افتزایش
اشتغال در روستا ها و بهبود مصئونیت غذایی ایجاد می نماید .با همکاری وزارت انترژی و آب ،وزارت زراعتت ،آبیتاری
و مالداری مسئولیت ایجاد شبکه های آبیاری را دارد که شامل تنظیم آب در داخل مزرعه ،آبریزه ها و منابع آبی چراگاه ها
میباشد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری همچنان از مسئولیت خویش در قبال هدف  ۶اهداف انکشافی پایدار آگاه است و
در مطابقت با مقاصد  ۴و  ۵این هدف در تقسیم مساویانه منابع آبی کوشش مینماید .فعالیت های در ایتن بختش ماننتد پتروژه
تنظیم آب در داخل مزرعه متنعکس کننتده ایتن کوشتش هتا استت .در مطابقتت بتا مقصتد  ۸هتدف  ۶انکشتافی پایتدار ،وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری با محتالت در بختش تنظتیم آب بتاالی مزرعته فعالیتت هتای مترتبط را عملتی میکنتد .امتا وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری در مسائل آبهای فرامترزی مستئولیت مستتقیم نتدارد و ایتن مستئله از طترف ارگانهتای ذیتربط آن
دنبال میگردد.
وزارت متعهد است در طی پنج سال آینده برنامه کتار ستاخت و بازستازی فزیکتی را سترعت بخشتد .ایتن هتدف از طریتق
پیاده نمودن برنامه ملی آبیاری بدستت خواهتد آمتد کته بتاالی تولیتد و حاصتلخیزی از طریتق بهبتود دادن متدیریت آب تمرکتز
دارد و در ده سال آینده زمین های تحت آبیاری را به  ۳.۱میلیون هکتار ،ابه اندازه زمینی که قبتل از ستالهای جنتگ تحتت
ابیاری قرا ر داشت  ،.برساند .همچنان کار های ساختمانی شامل ساختمان هتای جدیتد و احیتای سیستتم هتای ت تخریتب شتده
خواهد بود.
دستیابی به اهداف ذکر شده م مستلزم انسجام قوی بین الوزارتی بتین وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری ،وزارت احیتاء و
انکشاف دهات ،وزارت انرژی و آب به سطح ملتی در کابتل و بته ستطح محلتی در ولستوالیها میباشتد .بتا همکتاری نزدیتک
وزارت انرژی و آب و وزارت احیاء و انکشاف دهات ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری یقینی میسازد تا حراست کننده
گان اصلی آب در سطح محلی ظرفیت های ضتروری را فترا گیرنتد و در ستاختمان و بازستازی زیربنتا هتای ستومی عمتال
سهیم گردند و به انجمن های آبیاری بعد از تکمیل آن تسلیم داده شود .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از طریتق انجمتن
های آبیاری ظرفیتت دهتاقین را در تنظتیم بهتتر منتابع آبتی ارتقتاء میدهتد تتا روش هتای بهتتر استتفاده آب ستبب رشتد تولیتد و
حاصلخیزی گردد .برنامه ملی آبیاری دارای سه بخش میباشد که به صورت مختصر ذیال تشتریح میگتردد .بترای معلومتات
مزید به ضمیمه برنامه ملی آبیاری مراجعه گردد.
بخش اول – کار های فزیکی آبیاری :جهت نیل به هدف تحت آبیاری قراردادن  ۳.۱میلیون هکتار زمتین (وضتعیت قبتل از
جنگ) از طریق بازسازی شبکه های آبیاری وتحت ابیاری قرار دا دن ساحات جدید تا سال  ۲۰۲۵که شامل خدمات بهتتر
آبیاری برای  ۹۰۰هزار هکتار زمین از طریق احیای مجدد و وابیاری نمودن  ۱۲۰هزار هکتار زمین جدید میگردد .کته
در نتیجه ،تولید غلته جتات از  ۵.۸میلیتون تتن بته  ۸میلیتون تتن خواهتد رستید و فرصتت هتای رستیدن بته اهتداف مصتئونیت
غذایی کشور فراهم نماید.
بخش دوم – افزایش زراعت آبی :که از طریق عوامل تولید ،تحقیقات و ترویج تکنالوژی های جدید آبیاری صورت خواهتد
گرفت .این اقدامات سبب حاصلخیزی زمتین و آب گردیتده کته باعتث صترفه جتویی در آب و توستعه زمتین هتای بیشتتر آبتی
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میگردد .بخش سوم – تقویه نهادی (دولت و ستکتور خصوصتی) :اقتدامات در ایتن بختش شتامل ایجتاد و اصتالح چتارچوب
قانونی  ،پالیسی ٰ
ها نهاد ها و بهبود سیستم مدیریت غرر توسعه سترمایه گتذاری در بختش انکشتاف ابیتاری بتا اشتتراک
سکتور خصوصی میباشد .این سبب خواهد شد تا چارچوبه ها و مقررات شفاف به میان آمده و در تجدید تشکیالت نهتادی
ریاست آبیاری به سطح افغانستان تمرکز صورت خواهد گرفت و منتج به انکشتاف ستکتور آبیتاری بته ستطح ملتی گتردد.
تاکید نه تنها باالی اصالحات نهادی در ریاست آبیاری به ستطح مرکتز و والیتات استت ،بلکته ایجتاد انجمتن هتای آبیتاری بته
سطح محتل مهمتترین بختش دیگتر تقویته نهتادی میباشتد کته بتا تستهیل شتورا هتای محلتی و برنامته میثتاق شتهروندی صتورت
خواهد گرفت.

 - 2 .6اولویت استراتیژیک  :۲افزایش تولید گندم
با وجود از اینکه جواری و برنج همچنان قسمت از رژیم غذایی ملی را تشکیل میدهد گندم قسمت اعظم رژیم غتذایی متردم
را تشکیل میدهد و یک نبتات استتراتیژیک بترای خودکفتایی و مصتئونیت غتذایی بته حستاب میترود .بتا وجتود اهمیتت گنتدم،
حاصل فی واحد آن هنوز تا حدی در مقایسه با کشور های همسایه پایین است (به طور اوسط  ۲.۵تن در هکتار گندم آبی و
 ۱تن در هکتار گندم للمی) ،و در نتیجه سبب کمبود بیش از یک میلیون تن ساالنه میگردد .افزون بر ان چالش های دیگر
اوری ،خرمن کوبی ،پروسس و ذخیره سازی بموقع حاصالت قبل وبعد
چون عدم موجودیت ماشینری مناسب غرر جمع
ٰ
از رفع حاصل سبب خستارات بیشتتر  ۱۵تتا  ۲۰فیصتد گنتدم ستاالنه میگتردد .وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری چتالش
های مذکور را از طریق معرفی روش های ترویجی جدید و ایجتاد قطعتات نمایشتی بترای دهتاقین رفتع میکنتد .ایتن اقتدامات
رسیدن به مقصد  ۳هدف  ۱۲انکشافی پایدار را نیز تسهیل میکند.
کمبود ساالنه گندم از طریق واردات آرد و گندم از کشور های همسایه مرفوع میگردد ،کته بته استاس ارقتام واردات تقریبتا
 ۲میلیون تن میباشد .تولیدات برنج و جواری بته مثابته غتالت مهتم در درجته دوم نیتز تقاضتای داخلتی را مرفتوع نمیستازد.
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در صدد ترتیب استراتیژی جامع برنج است کته بتاالی روش هتای جدیتد کشتت و انتواع
برنج تمرکز دارد تا سکت ور خصوصی در سرمایه گذاری زنجیره ارزش برنج جذب گردد .اهتداف پتنج ستال بترنج تولیتد ۱
میلیون تن میباشد.
انکشاف سکتور پایدار گندم جهت نیل به هدف خود کفایی ،تقویه مصئونیت غذایی و آمتادگی پاستد در حتاالت اضتطرار در
سراسر کشور مقاصتد اصتلی برنامته ملتی گنتدم را تشتکیل میدهتد .ایتن شتامل ازدیتاد ستطح حاصتلخیزی میباشتد کته بتا ایجتاد
همکاری سکتور خصوصی و دهاقین قیمت تولید پایین آمده و بسته های ختدمات مبتنتی بتر تقاضتا بته دستترس دهتاقین قترار
گیرد .بدین ملحوظ جهت نایل آمدن به این دو هدف چالش های چون دستیابی به عوامتل تولیتد بتا کیفیتت ،و تشتویق ستکتور
خصوصی در سرمایه گذاری موارد مربوط به زنجیره ارزش گندم و اینکه تختم بتذری کهنته بتا ورایتتی هتای جدیتد مطتابق
اقلیم تعویر گردد ،باید رفع گردد.
در جریان پنج سال آینده وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری یتک سلستله موانتع بتر ستر راه ایتن اهتداف را کته شتامل تغیتر
سیستم تشکیالتی و ظرفیتی میباشد برطرف نماید تا به هدف تولید  ۵.۹میلیون متریک تن برسیم .رسیدن به این هدف شامل
تحت کشت آوردن  ۱۱۰هزار هکتار زمین آبی و للمی ،ازدیاد سطح تولیدگندم آبتی از  ۲.۴۵تتن فتی هکتتار بته  ۳.۱تتن و
گندم للمی از  ۱.۰۳تن به  ۱.۴تن میباشد .راهبرد های دیگر جهت عملی نمودن زراعت در مناطق خشک نیتز توستعه متی
یابد تابه شکل موثر از زمین درجائیکه کمبود اب وجود دارد استفاده صورت گیرد.
همچنان روش های خوب غرر حفظ زراعت در  ۲۵۰هزار هکتار زمین های للمی و ابی ترویج داده خواهد شتد .تمرکتز
برنامه گندم در  ۱۶والیت که بیشترین ت ولید گندم را دارند میباشتد کته شتامل فاریتاب ،جوزجتان ،بلتد ،بغتالن ،کنتدز ،تختار،
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بدخشان ،هرات ،غور ،کابل ،پکتیا ،غزنی ،ننگرهار ،هلمند و پروان است .و به صتورت غیتر مستتقیم تمرکتز عملتی بتاالی
تمام والیات کشور خواهد بود.
برنامه ملی گندم در دو مرحله تطبیق میگردد .مرحله اول در جریان سالهای  ۱۳۹۷-۱۳۹۵بته مقاصتد کوتتاه متدت مختتص
داده شد است کته در ایتن مقطتع زمتانی بیشتترین تمرکتز بتاالی تنظتیم استتفاده از تکنتالوژی هتای موجودجهتت کتاهش میتزان
کمبود حاصالت گندم صور خواهد گرفت ت .تکنتالوژی هتای متذکور بتا کمتک مراکتز تحقیقتاتی زون هتا از طریتق ختدمات
ترویجی به محالت و دهاقین توزیع میگردد .این اقدامات شتامل ظرفیتت ستازی منتابع بشتری جهتت تحقیقتات بیشتتر و تولیتد
تخم بذری با کیفیت میباشد .خدمات تحقیقاتی و ترویجی در سطح والیت از طریق مراکتز منتابع دهتاقین  FRCبته ولستوالی
ها سوق داده میشود ،جایی که مرکز خدمات دهتاقین ایتن بستته هتا را بته دهتاقین و نماینتده هتای ستکتور خصوصتی عرضته
مینمایتتد .در مرحلتته دوم در جریتتان ستتالهای  ۱۴۰۰-۱۳9۸کتتار روی مقتتا صتتد دراز متتدت چتتون معیتتاری ستتازی وتوستتعه
تحقیقات اساسی و توافقی مانند(نسلگیری مالیکولی) تشدید یافته و جهت انکشاف سکتور گندم و معرفی انواع جدیتد و مقتاوم
گندم فعالیت های ادامه میابد.
ذخایر استراتیژیک یکی از اولویت های دیگر در برنامه گندم برای حکومت است .که با حد اقتل  ۲۰۰هتزار تتن ظرفیتت
ذخایر استراتیژیک زمینه تشویق دهاقین را در مقطع خرید گندم بعد از رفع حاصل مهیا میسازد و بته حیتث ابتزار پاستد در
مقابل حاالت اضطرار نیز استفاده میگردد .وزارت های مرتبط دیگتر در بختش هتای دسترستی بته بازار،ثبتات قیم،پاستد در
مقابل حاالت اضطرار اقدامات تحت مسئولیت خویش را نیز انجام خواهند داد.
دیدگاه بلند مدت وزارت ایجاد محیطی است که در آن سکتور خصوصی به صورت تدریجی در قستمت تولیتد غلته جتات از
تشتبثات کوچتتک بته تشتتبثات بتتزرگ تجتارتی عتترر انتتدام نمتوده و زمینتته هتای بهتتتر را بتترای زنجیتره ارزش مهیتتا مینمایتتد.
تجارت های ملی ماننتد ستیلو هتا بته تقویته و حمایتت بیشتتر ضترورت دارنتد تتا تولیتدات بتا ارزش در داختل افغانستتان تولیتد
گردند .این اقدامات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری را قادر میسازد تا بیشتر روی تحقیقات انواع بهتتر نباتتات توجته بته
خرچ دهد ،ضایعات را کم نماید ،ظرفیت ذخایر و مدیریت آنرا بهبود بخشد ،و مقررات را برای تجارت در معترر اجتراء
قرار دهد.
مانند همه ی الویت ها ی ستراتیژیک دیگتر اهمیتت ختاص موضتوع موجودیتت یتک سیستتم آبیتاری کتارا ،موجودیتت بموقتع
عوامل تولید با کیفیت( تخم های اصالح شده وبسته های زراعتی) ،بسته های قرضته زراعتتی ،فعالیتت هتای ارزش یتابی و
رول چشمگیر سکتور خصوصی ،در نظر گرفته خواهد شد.
با در نظرداشت حدود این اقدامات یک تعداد فرضیه ها و خطرات شناسایی شده و راه های مقابله با ان نیز توصتیه گردیتده
است .اقدامات این برنامه متکتی بته تطبیتق همزمتان فعالیتت هتای بختش هتای دیگتر استتراتیژی کلتی وزارت استت .همچنتان
کامیابی در این بخش متکی به سهم گیری ارگتان هتای دیگتر دولتتی و ستکتور خصوصتی میباشتد ،و در بعضتی متوارد ایتن
پروسه شاید قربانی بروکراسی های نهادی گردد که پیشرفت ها را در بخش پالیسی و نهادی به رکود مواجه می نماید.
تقویتته همتتاهنگی از طریتتق کمیتتته هتتای انستتجام بتتا صتتالحیت بتتین التتوزارتی بتتا قتتدرت تصتتمیم گیتتری میتوانتتد چالشتتهای بتتین
الوزارتی را کاهش ده د .پالنگذاری استراتیژیک متداوم یکجا با ظرفیتت اداری ،پاستخگویی ،شتفافیت ،فعالیتت هتای مبتنتی
بر نتایج ،دخیل بودن مستفدین و مدیریت سالم ضامن جتذب کمتک هتا استت .پروسته هتای اداری ،متالی و لوژستتیکی جهتت
تسریع تطبیق فعالیت های برنامه ملی گندم نیزضروری پنداشته میشود.
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 - 3 .6اولویت استراتیژیک  :۳زنجیره افزایش ارزش باغداری
باغد اری و نباتات صنعتی یکتعداد فرصت های وسیع را برای ایجاد سترمایه بته ارمغتان میتکورد .بتا تنظتیم نمتودن دوبتاره
الیحتته وظتتایف یتتک تعتتداد ریاستتت هتتای تخنیکتتی در وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری ،طتترح پالیستتی هتتا و سیستتتم هتتای
متتدیریت ،تحقیقتتات ،کمتتک هتتای تخنیکتتی ،کنتتترول عوامتتل تولیتتد ،بستتته هتتای قرضتته و ستتایر ختتدمات بتته دهتتاقین و مستتتفید
شوندگان این اقدامات میتواند کامیاب گردد .همچنان در سالهای اخیر میزان تولیدات محصوالت در طول سال افتزایش یافتته
است .دهاقین روش های نوین کشت را فرا گرفته اند ،که در صورت بازاریابی مناستب ایتن تولیتدات بتا کیفیتت چشتمه هتای
عایداتی جدید را ایجاد نموده و زراعت تجارتی را در سراسر کشور رشد میدهد .با آن هم توجه باالی تقاضتا شتامل ستاختن
سکتور خصوصی ،تقویه مارکیت و فعالیت های ارزش افزایی حایز اهمیت می باشد .وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری
روی استراتیژی های که نقش دولت و سکتور خصوصی را واضح ستازد ،و ظرفیتت ستازی ارگتان هتای دولتتی و ستکتور
خصوصی توجه بیشتتر خواهتد نمتود .واضتحا ستکتور باغتداری یکتی از ستکتور هتای پتر منفعتت میباشتد کته توجته سترمایه
گذاری را به خود بیشتر جلب نموده است.
جذب قشر جوان که کمتر به زارعت عالقه دارند در بخش های ارزش افزایتی فرصتت هتای بیشتتر اشتتغال برایشتان میستر
است .این فرصت ها از طریق سکتور خصوصی درپروسس  ،بسته بندی و سایر فعالیت های بعد از رفتع حاصتل میتوانتد
ب در قستمت چتتالش اشتتغال جوانتتان کمتتک نمایتد  .وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتتداری ایتتن اقتدامات را در بختتش هتتای
باغداری و سبزیجات که پتانسیل تولید بیشتر را دارد تشویق میکند.

 -1 .3 .6محصوالت باغداری با ارزش و سبزیجات
باغداری به شمول تاکستانها در حتدود  ۳۶۰هتزار هکتتار زمتین را احتتوا میکنتد و  ۱۴فیصتد زمتین هتای تحتت آبیتاری را
تشکیل میدهد .این بخش بیش از  ۲میلیتون افتراد را شتامل اشتتغال نمتوده کته  ۹۰هتزار آن ختارج از مزرعته دربختش هتای
ارزش افزایی مشغول کتار انتد .در میتوه جتات تعتدادی از آنهتا اهمیتت استتراتیژیک دارد ماننتد انگور،انتار ،بتادام ،پستته کته
مقدار زیاد آن صادر میگردد .سکتور باغتداری  ۱.۴میلیتارد دالتر بته تولیتد ناختالص ملتی کمتک میکنتد کته  ۶.۷فیصتد آنترا
تشکیل میدهد .همچنان باغداری  ۳۴فیصد تولید ناخالص زراعت را تشکیل میدهد.
باغداری رشد ساالنه  ۵.۵فیصدی در جریان ده سال گذشته داشته است .در صورت سرمایه گذاری مناستب در بختش هتای
پروسس ،این سکتور قدرت توسعه بیشتر را دارد و سبب عواید مزرعه ،اشتغال ،و بهبود مصتئونیت غتذایی در روستتاها و
شهر ها میگردد .با وصف آنکه تولیدات بیشتر گردیده استن وبه سطح تولید قبل از سال های جنگ رسیده استت ،امتا چتالش
های چون سطح حاصلدهی پایین ،عدم تدوام در کمیت و کیفیتت تولیتد ،روش هتای کهنته رفتع حاصتل ،و نهتاد هتای ضتعیف
تولیتتد کننتتده و بتتازار هنتتوز وجتتود دارد .چتتالش هتتای عمتتده در زنجیتتره تولیتتد عبتتارت انتتد از ناکتتافی بتتودن زمتتین هتتای تحتتت
آبیاری ،کمبود عوامل تولید مانند انوع بهتر نباتات و تخم اصالح شده ،باغهای کهنه که ضرورت به احیتاء بته سیستتم هتای
مدرن دارد ،عدم مصونیت حقوق مالکیت که سرمایه گذاری را دلسرد میکند تا در بخش باغداری سرما یه گذاری نمایتد ،
دسترسی ناکافی به قرضه و کمبود خدمات ترویجی ،و عدم تنظیم بهتر آب در داخل مزرعه ،و موجودیت آفات.
در بخش بازاریابی ،دهاقین دسترسی اندک به  ،سردخانه ها ،و وسایط انتقال یخچالی بته محصتوالت ستریع الفستاد دارنتد.
ضایعات بعد از رفع حاصل در ذخیره گاها در حدود  ۳۰تا  ۳۵فیصد است .براه اندازی سردخانه های عصری گران است
و دهاقین ظرفیت های تخنیکی و مالی را جهت بکار گیری اینگونه زیربناها که در بعضی منتاطق در ستالهای اخیتر ستاخته
شده است ندارند .همچنان جریان دوامدار برق یک چالش عمده در اکثر مناطق میباشد و استفاده از جنراتور ها غیتر عملتی
میباشد .قیمت های انتقال نیز باال است و در اکثر موارد دهاقین نظر به کیفیت تولید ختویش عایتد بدستت نمتی آرنتد .فرصتت
های بازاریابی نیز محدود اند چتون فعالیتت هتای تجتارتی پروستس ماننتد قطتی بنتدی ،سترد نمتودن ،خشتک نمتودن ،و تولیتد
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جوس اندک است ،و فرصت های صادارت در عدم درجه بندی ،و معیار های صتحی ،و ترانستپورت هتوایی نیتز بتا چتالش
مواجه است.
به اساس سند تحلیلی ستکتور زراعتت بانتک جهتانی  ،۲۰۱۴بتا تتامین رشتد  ۵.۵فیصتدی ستاالنه ،توستعه باغتداری تتا ۴۰۰
هزار هکتار امکان پذیر است و  ۱.۶میلیارد دالر را میتواند به تولید ناخالص ملتی کمتک نمایتد .توستعه بیشتتر در باغتداری
متکی به بازسازی شبکه های آبیاری است .حاصلدهی مزید  ۲فیصد ساالنه از طریق ارائه خدمات ترویجتی بهتتر و تطبیتق
روش هتتای جدیتتد تنظتتیم باغتتداری و مجادلتته همتته جانبتته علیتته آفتتات میتوانتتد بدستتت آیتتد .اقتتدامات متتذکور بتته طتتور کلتتی تولیتتد
ناخالص ملی را تا سال  ۲۰۲۴به  ۳.۲۳میلیارد دالر ارتقاء خواهد داد.
هدف برنامه محصوالت باغداری با ارزش و سبزیجات حمایت و انکشاف پایدار ستکتور باغتداری استت طوریکته ختدمات
ترویجی نظر به ضرورت و تقاضا عرضه میگردد تا تولید و حاصلدهی را افزایش داده و منابع مشروع عیشت دهاقین را
تنوع بخشد .این همچنان در مطابقت بته مقصتد  ۲هتدف  ۸انکشتاف پایتدار استت .هتدف ذیتل از طریتق اقتدامات ذیتل عملتی
میگردد.
 توسعه زمین های تحت کشت باغداری ،به صورت افقی ،با افزایش ساالنه  ۱۲۴۰۰هکتار از طریق سرمایه گذاری در
بازسازی شبکه های آبیاری ،تنظیم اب در داخل مزرعه ،و استفاده از روش های صرفه جویی آب.
 افزایش حاصلدهی فی هکتار( ،افزایش عمودی ) .افزایش تولید به میزان  ۵تتا  ۱۰فیصتد در ستال از طریتق بستته هتای
همه جانبه تحقیقات توافقی  ،نبات اصالح شده  ،و تنظیم باغات و مجادله با آفتات .ایتن در صتورت دستتیابی بته عوامتل
تولید با کیفیت در زمان مناسب ،دسترسی به قرضه و یک سیستم موثر ترویج میتواند بهتر عملی گردد.
 ایجاد زنجیره ارزش به یک تعداد میوه جات که از کیفیت اعلی برخوردار بوده و شهرت جهتانی دارد .چنانچته در اکثتر
موارد مربوط به صادارت ،به یک عده کوشش و ابتکارات بین الوزارتی ضرورت است تا زمینه رشتد بترای متشتبثین
کوچک و متوسط مهیا گردد و ایشان فعالیت های ارزش افزایی را تحت یک چارچوب پالیسی مشوق رقابتت ستالم بتین
عرضه کننده گان خدمات داخلی انجام دهند که در مطابقت به معیار ها ی بین المللی باشد.
 انکشاف زیربنا و بازار مستقیما به اقداماتی ستراتیژیک که در باال ذکر گردید ربط دارد .ایتن بتا تاکیتد بیشتتر بته تشتویق
سکتور خصوصی امکان دارد تا سرمایه گذاری آنها در بخش های تقویه گروپ های تولیدی ،تسهیالت سردخانه ها ،
ترانسپورت یخچالی ،و پروسس محصوالت باغداری تمرکز نماید.
 معیتتاری ستتاختن فتتراورده هتتای باغتتداری از طریتتق ستترمایه گتتذاری در برانتتد و ایجتتاد میکتتانیزم هتتای کنتتترول کیفیتتت و
البراتتوار هتتای سرتیفیکشتن .بتتر عتتالوه وزارت زراعتت ،آبیتتاری و مالتداری بتتا همکتتاری شترکاء در ایجتتاد مقتتررات و
چارچوب قانونی جهت تسهیل نمودن صادارت کار خواهد نمود.
 حمایت سکتور خصوصی از طرف وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ذریعه مشارکت های عامه-خصوصی صتورت
خواهد گرفت .این مشارکت ها با همکتاری وزارت تجتارت و صتنایع ،وزرات اقتصتاد و وزارت مالیته انجتام میگتردد.
همچنان تمرکز روی فراهم آوری تستهیالت قرضته بترای تشتبثات کوچتک بترای ایجتاد سترمایه و تقویته زمینته سترمایه
گذاری صورت خواهد گرفت.
 انکشاف سکتور قوریه داری با افزایش دسترسی به بذر و نهال های اصالح شده .سیستم تصدیق دهی درختان ه میوه
و خسته زمینه انتخاب را به دهاقین بین نهتال هتای تصتدیق شتده و تصتدیق ناشتده میدهتد ،و تتا حتال مستاعی کمتی در
زمینه صورت گرفته است بنا ًء اصالح وتصدیق ورایتی های قابل دسترس تخم سبزیجات دور از امکان میباشد.
 توسعه زمین تحت زراعت حفاظت شده .از طریق رشد تولیدات سبزیجات خارج فصتل کته در ایتن دهته اختر دستتاورد
خوبی داشته استت .نمونته کامیتابی ایتن روش در والیتت فتراه بته صتورت گستترده قابتل لمتس استت ،حکومتت وزارت
زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری تولیتتد محصتتوالت ستتبزیجات پیوندی(اصتتالح شتتده) را در زیتتر ستتبزخانه ستتاخته شتتده از
پالستیک ،میله اهنی و قطعات وصل دهنده ان ها وسیستم ابیاری قطره ایی ساخته میشوند تشویق خواهد نمود.
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دهاقین چالش های زیادی را فرا راه دستیابی به عوامل تولید با کیفیتت بموقتع در بتازار در پتیش دارنتد .بتازار هتا در حالتت
فعلی از عوامل تولید بی کیفیت مملو میباشد .جهت تهیه عوامل تولید طبق تقاضا ضرورت خواهد بود تا یتک تعتداد قتوانین
و مقررات بتا همکتاری وزارت هتا و ارگتان هتای ذیتدخل نافتذ گردنتد .فعتال قتوانین ومقتررات کته ایتن موضتوعات را تنظتیم
مینمایند تحت پروسه بررسی قرار دارنتد تتا از طریتق  .نظتارت متتداوم از کیفیتت عوامتل تولیتد در بتازار ،البراتتوار هتای
مجهز و ظرفیت های الزم برای اجرای قوانین ایجاد و تقویه گردد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری پروسته توزیتع تختم
هتتای بتتذری را شتتفاف و متتنظم میستتازد و میکتتانیزم شناستتایی مستتتحقین و توزیتتع تقویتته میگتتردد .وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و
ما لداری به تدریج پروسه توزیع عوامل تولید را بته کوپراتیتف هتا و ستکتور خصوصتی میستپارد و وزارت در نظتارت ایتن
پروسه سهیم خواهد بود.
در بختتش افتتزایش کتتوالتی کنتتترول بازاریتتابی میتتوه جتتات و ستتبزیجات بتته شتتمول تختتم هتتای بتتذری ستتبزیجات ،وزارت
زراعت ،آبیتاری و مالتداری در همکتاری بتا ارگتان هتای مربتوط اقتدامات را جهتت تاستیس شترکت بازاریتابی میتوه جتات و
شرکت بازاریابی سبزیجات روی دست خواهد گرفت .این تاسیسات غیر دولتتی بتوده ،امتا تحتت مقتررات و نظتارت مستتقیم
بورد عالی شامل وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،تجارت ،مالیه و اتاق های تجارت افغانستان فعالیت خواهد نمود.

 - 2 .3 .6نباتات صنعتی و طبی
انکشتاف نباتتات بتتا ارزش صتنعتی  ،باغتداری،طبی وستتبزیجات هنتوز اتکتاء بتتاالی ابتکتارات تحقیقتات و تتترویج دارنتد بتته
شمول سرمایه گذاری های کوچک و متوسط ،تسهیالت پروسس و ذخیره داخلی جوابگتو و انکشتاف معیارهتای ضتروری .
تا حال این اقدامات به صورت پراگنده و غیر منسجم صورت گرفته است که به یک تعداد محدود نباتات توجه بیشتتر نستبت
به دیگران گردیتده استت .روغتن متایع ختوارکی کته در داختل کشتور تولیتد میگتردد فقتط  ۱۰فیصتد تقاضتای داخلتی را اکتفتا
میکند .این به مقدار  ۴۹۸هزار تن ساالنه تولیدات را نشان میدهد و هزینه  ۴۹۱میلیون دالر برای مصرف کننده گان دارد.
نباتات طبی (زرع شده و طبیعی) یک از مهمترین مواد صتادارتی کشتور میباشتد کته ستاالنه  ۸۰تتا  ۱۰۰میلیتون دالتر عایتد
دارد و این مقدار با اقدامات موثر قابلیت دوبرابر شدن را دارد .تولید کنندگان داخلی نسبت عتدم دسترستی بته ورایتتی هتای
مناسب تخم هتای نباتتات تیلتی ه ،تستهیالت پروستس و ذختایر مناستب و استتراتیژی هتای بازاریتابی درستت نمیتواننتد از ایتن
مارکیت بالقوه بزرگ استفاده نمایند.
عاید به ارزش  ۷۰۰میلیون دالر امریکایی ساالنه از باغداری در سال  ،۲۰۱۵هتدف افتزایش صتادارت ایتن بختش بته ۵
فیصد ساالنه است .بدینوسیله باغداری فرصت های بیشتر را برای ایجاد درامد بیشتر و اشتتغال در ستکتور زراعتت فتراهم
می نماید .همچنان وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مطالعه جتامع را در بتاره زنجیتر ارزش پنبته بته راه انداختته استت و
نتایج کنفرانس ملی در باره رشد نباتات تیلی ،زعفران و نباتات طبی نیز به این مطالعه افزود میگردد.
بناء جهت احیاء و انکشاف نباتات صنعتی و طبی استراتیژی های واضح و عملی روی دست گرفته شتده استت – بته گونته
مثال ایجاد انستیتوت ملی تحقیقات زعفران .حمایت بیشتتر بترای انکشتاف زنجیتره ارزش نباتتات تیلتی بته خصتوص پنبته بته
حیث یک نبات استراتیژیک اهمیت ملی دارد تا اتکای کشور را باالی منسوجات ،روغن نباتی و خوارکته حیتوانی وارداتتی
تقلیل دهد .با ترکیبی از بودجه اضافیا و به حد اعظمی رساندن منابع بودجه مشروط وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
برای پنج سال آینده یتک ستیت ازنبابتات بتا ارزش صتنعتی بشتمول پنبته ،ستویابین  ،زعفتران و گتالب و ۱۰تتا  ۱۵نبتات ب
ارزش باغداری بشمول میوه تازه وخشک وسبزیجات سرمایه گتذاری خواهتد نمتود تتا نظتر بته اقلتیم منتاطق مختلتف کشتور
تولیدات هر نبات با مطابقت به اقلیم و روش های تولید و پروسس حمایت گردند تا فایده اعظمی از انکشاف زنجیتره ارزش
حاصل گردد.
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این برنامه برای تطبیق این اقدامات به صورت مرحله وار توجه میکند طوریکه یک تعداد فعالیت ها الی اخیر ستال ۲۰۱۷
تکمیل میگردد و اهداف بلند مدت تا سال  ۲۰۲1تحقق میابد ،که ذیال شرح داده میشود.










تقویه یک محیط مناسب برای رشد سرمایه گذاری متشبثات کوچک و متوسط و پروسس کننتده محصتوالت زراعتتی
کته شتتامل طتترح استتتراتیژی هتتای مشتتترک مهتتم بتترای پروستتس محصتتوالت زراعتتتی و انکشتتاف تشتتبثات بتتا همکتتاری
مستقیم وزارت تجارت و صنایع میباشد .این اقدامات با براه اندازی یک مطالعه همه جانبته جهتت دریافتت راه هتای کتم
هزینه و موثر برای ارزش افزایی ن عده نباتات که خطر کمتر دارند توسط حکومت و شرکای اش ویا توسط شراکت
بخش دولتی و خصوصی درنظر گرفته خواهد شد .همچنتان راه هتای دسترستی بته انترژی قابتل تجدیتد و دسترستی بته
اینچنین انرژی خصوصا در روستا ها جستجو میگردد .در بلند مدت ،قوانین و مقررات ،معیتار هتا ،کنتترول کیفیتت و
اقدامات دیگر تجدید خواهد گردید تا تولیدات به صورت معیاری پروسس و بازریابی گردد.
تنظیمات نهادی ،توسعه ساحه کشت و سطح حاصلدهی روی انسجام فعالیت های بین الوزارتی تمرکتز خواهتد داشتت تتا
هتتر ارگتتان در حیطتته صتتالحیت کتتاری ختتویش ایتتن اقتتدامات را تستتهیل و عملتتی نمایتتد .در وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و
مالداری تحقیقات ،ترویج و تعلیمات زراعتی به سطح ریاست های زراعت والیتات تقویته گردیتده و جهتت رستاندن بته
دهاقین مراکز خدمات زراعتی در سطح ولسوالی عمتل خواهنتد نمتود .همچنتان فاکولتته هتای زراعتت پوهنتتون هتا ایتن
نباتات را در نصاب درسی خویش گنجانیده به مراکز منتابع دهتاقین در والیتات و وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری
در کابتتل وصتتل میگردنتتد .ایتتن اقتتدامات بالوستتیله باعتتث موثریتتت تولیتتدات دهتتاقین و گتتروپ هتتای دهقتتانی و بازاریتتابی
میگردد.
در طتتوالنی متتد ت وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری ،آبیتتاری ومالتتداری تولیتتد و حاصتتلخیزی را از طریتتق یتتک
میکانیزم مشترکا ً با سکتور خصوصی تنظیم و یقینی خواهد ساخت که بتاستی از ان عوامتل تولیتد ،کمکهتای تخنیکتی و
حمایت های دیگر بموقع اش به دهاقین و دیگرجوانب ذیدخل رسانده خواهد شد
انک شاف مارکیت :حکومت با مشارکت سکتور خصوصی روی چارچوب قتانونی و محتیط توانمنتد ستازبرای شتگوفایی
مارکیت های صادارت کار خواهد کرد .همچنان تاکید بیشتر روی نام تجاری محصوالت افغانی از طریتق یتک روش
جدید مشارکت عامه وخصوصی که درزمینه شرکت ها صادراتی ازقبل فعال به منظور حمایت تولیتدات داخلتی جتذب
خواهند شد.
تقویتته مشتتارکت ستتکتورعامه و خصوصتتی از ان جائیکتته ایتتن روش باعتتث بوجتتود امتتدن اصتتطکاک میشتتود حکومتتت
موضوع نوسازی و بهترسازی تسهیالت موجتود وکهنته را در همتاهنگی بتا وزارت تجتارت وصتنایع ،اقتصتاد و اداره
آیسا مرور وبازنگری خواهد کرد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری.
تنوع در تولیدات پروتینی و سبزیجات برای رشد مصئونیت غذایی و تغذی یکی از اجندای عمومی دولت میباشد .رژیتم
غذایی فعلی میتواند با ترویج و تولید نباتات متنوع مانند سویابین جاگزین گوشت ،تخم مر و شیر در سطح خانواده ها
گردد.

 - 4 .6اولویت استراتیژیک  :۴انکشاف مالداری
سکتور مالداری به رشد اقتصتادی و اشتتغال زایتی کمتک قابتل مالحظته میکنتد .بتا وجودیکته فیصتدی تولیتدات مالتداری در
تولیتتد ناختتالص ملتتی از  ۳.۸فیصتتد در ستتال  ۲۰۱۲بتته  ۳.۱فیصتتد در ستتال  ۲۰۱۳تقلیتتل یافتتت ،بتتا آن هتتم  ۱۵فیصتتد تولیتتد
ناخالص زراعت را تشکیل میدهد ( ۶۸۰میلیون دالر) ،و  ۱.۱میلیون شغل دایمی را ایجاد می نماید که  ۱۵فیصد آن خارج
مزرعته استت .همچنتان مالتداری معیشتت ویتتژه را بترای کتوچی هتا مهیتا میکنتتد .مالتداری در صتورت میستر شتدن امکانتتات
مناسب ،قابلیت به بتار آوردن عوایتد ستریع و اشتتغال را دارد .بنتاء جهتت توستعه ستکتور مالتداری در افغانستتان و تعتویر
واردات به محصوالت داخلی ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری چارچوب قانونی و مقررات را که شامل استتاندارد هتای
واردات و صادرات محصوالت حیوانی میگردد تجدید مینماید و خدمات صحی حیوانی را توسعه داده و خدمات ترویجی را
معیاری میسازد.
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امکانات قابل مالحظه باالقوه جهت انکشاف و نیمه تجارتی شتدن صتنعت مالتداری وجتود دارد .در حالیکته ستهم دهتاقین و
مالداران کوچک در رشد اقتصادی ناچیز اند ،اما تعداد کثیر اینگونه دهاقین و مالداران با دستتیابی بته منتابع تولیتدی محتدود
(تکنالوژی ،قرضه ،کشت قراردادی و غیره) قادر به توسعه فعالیت های خویش میباشند تا نظتر بته تقاضتای بتازار تولیتدات
خویش را مهیا سازند و شامل زراعت نیمه تجارتی ونیمه تخصصی گردند .در حال حاضر نمونه های چنین دهاقین وجتود
دارد کته بتا تنتوع بخشتتیدن تولیتدات ختویش فرصتتت هتای جدیتد بتازار را بدستتت آورده باعتث ازدیتاد عوایتتد شتان شتده استتت،
خصوصا در زراعت حومه شهری چون تقاضا بیشتر بوده و دسترسی به بازار آسان است.
با ازدیاد نفوس توقع میرود تا تقاضا به محصتوالت مالتداری افغانستتان بیشتتر گتردد .بته استاس تخمتین فیصتدی رشتد نفتوس
قرار است تا تعداد جمعیت کشتور تتا ستال  ۲۰۲۵بته  ۴۷میلیتون برستد و مزیتد بتر ان تتا ستال  ۲۰۴۵بته  ۷۰میلیتون تقترب
نماید .جهت رسیدگی به تقاضای غذایی مردم سکتور مالداری باید تولید و حاصلدهی فتی راس حیتوان را بیشتتر نمایتد .بنتاء
چالش های مانند تولید خوارکه حیوانی و غیره عوامل با کیفیت تولید باید از سر راه کنار برده شود.
مقاصد عمومی برنامه ملی مالداری عبارت اند از افزایش تولید علوفه ،لبنیات ،گوشت و متر و ارتبتاط آن بتا دسترستی بته
بازار .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مصمم است تا خدمات وترنری را تقویه و توسعه دهد و نقش خانم ها را در ایتن
سکتور نیز تقویه نماید .ماهی پروری یکبار دیگر بازرسی میگردد تا تولید منابع متنوع پروتین بیشتر گتردد .همچنتان منتابع
عایداتی ماهی پروری ،زنبورداری و کرم ابریشم پروری به دهاقین کمک میکند تا استراتیژی هتای دیگتر جهتت مبتارزه بتا
فقرتهیه نموده و چشمه های عایداتی جدید را برایشان ایجاد نماید.
برنامه ملی مالداری در دو بخش متمرکز خواهد بتود .اول روی صتحت حیتوانی و ختدمات وترنتری ،و دوم روی تولیتدات
حیتتوانی کتته شتتامل م تدیریت ،نستتلگیری ،تغتتذی و بازاریتتابی میگتتردد .صتتنعت مالتتداری در افغانستتتان بتته صتتورت عنعنتتوی
صورت میگیرد و در اندک موارد تجارتی شده اند .اقدامات در این بخش باالی تقویه هردو بخش تمرکز خواهد نمود و ایتن
سناریو را به حیث یک نقطه قوت استفاده خواهد نمود.
تحت صحت حیوانی و صحت عامه وترنری وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در بخش های ذیل تمرکز خواهد داشت:
 ارائتته ختتدمات وترنتتری :تستتهیل یتتک سیستتتم متتوثر و پایتتدار ختتدمات صتتحت حیتتوانی کتته از طریتتق مشتتارکت بتتا ستتکتور
خصوصتتی بتته اکثتتر مالتتداران برستتد .وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری قتتوانین و مقتتررات را جهتتت تورید،تولیتتد و
استفاده از ادویه جات حیوانی را نافذ نموده و از آن نظارت خواهد کرد .همچنتان وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری
در بهبودی نصاب تدریسی وترنری و پاراوترنری کوشش های جدی را به خترچ داده و بته تتدریج بته معیتار هتای بتین
المللی آن را ربط خواهد داد .نظر به شرایط ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری سکتور خصوصتی را تشتویق میکنتد
تا خدمات و عوامل تولید را ارائه نماید.
 کنتترول و وقایته امترار :وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری بتتا ایجتاد یتک شتبکه مراقبتت از امترار حیتتوانی از
طریق سیستم قرارداد عرضه ختدمات بهداشتتی انجتام میدهتد .ایتن اقتدامات وزارت را قتادر میستازد تتا شتبکه نظتارت
امرار به صورت فعال انجام شده و در وقایه و تداوی امرار حیوانی کمک جدی نماید .همچنان کنترول هتای دیگتر
در بخش تورید حیوانات و محصوالت حیوانی روی دست گرفته خواهد شد.
 صتتحت عامتته وترنتتری در بختتش مصتتونیت محصتتوالت حیتتوانی توریتتدی ومحصتتوالت تولیتتدی داخلتتی دارای منشتتاء
حیوانی مقررات قوی را فراهم می نماید .این همچنان تاسیس یک مرکز بازرسی و تجزیه گوشت و حیوانات ذبح شده
را قبل از مصرف را در بر میگیرد ،و تاسیس البراتوار جهت ازمایش خطتر بیولتوژیکی ،کیمیتاوی و یتا فزیکتی متواد
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غذایی دارای منشاء حیوانی تورید وتولیدی نیز شامل این برنامه میباشتد .هتم چنتان درقستمت حمایتت اینتبخش تاستیس
مک مرکز تفتیش در سرحدات عمده و مهم بین المللینیز ایجاد خواهند گردید..
ترویج خدمات صحت حیوانی جهت افزایش آگاهی و تشویق دهاقین به سرمایه گتذاری در متداخالت وقتایوی از بیمتاری
برای جلوگیری از گسترش بیماری های حیوانی ،به ویژه امرار قابل انتقال به انسان حایز اهمیت میباشد .این فعالیتت
پتانسیل عظیمی دارد تا از طریق مشارکت عامه وخصوصی  PPPخدمات صحت حیوانی را از طریتق رستانه هتای
جمعی و وسایل ارتباطی ابتکاری به سمع مردم برستاند .در ایتن رابطته ،وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری همچنتان
خدمات بهداشتی حیوانی رابه دهاقین از طریق مدل های مشارکت عمومی و خصوصی آزموده شده وسعت میدهد .این
متتدل در حتتال بررستتی راه هتتای ابتکتتاری کتته در آن بتته ارائتته کیفیتتت ،وستتعت و توزیتتع جغرافیتتایی ختتدمات بهداشتتت بتته
دهاقین و مالداران میباشد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به این قضیه به عنوان یک فرصتت قابتل تتوجهی بترای
توسعه یک مدل  PPPبرای ارائه این خدمات ،با هدف استفاده از آن را در جای دیگر در این بختش استت .عتالوه بتر
این پیشگیری و کنترل بیماری های مرضتی از طریتق شتیوه هتای قرنطینته و نظتارت قتوی تتر صتورت خواهتد گرفتت
جل مزید بر این برنامه های تقویه ظرفیت وترنر ها وپرسونل مربوطه انان نیز شامل تمام این فعالیت ها خواهتد بتود.
در بخش مالداری در حالیکه وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری هنتوز نفتوس شتماری حیوانتات را اخیترا انجتام نتداده
است اولوی ت های کاری اقدامات مربوط به استفاده از شیوه های مدرن مالداری با بکار بردن نسل هتای اصتالح شتده
و بتتومی میگتتردد .استتتراتیژی هتتای تفصتتیلی در بختتش هتتای تولیتتد لبنیتتات ،گوشتتت گوستتفند و بتتز ،تولیتتد تختتم متتر ،
زنبورداری و تولید علوفه تکمیل گردیده است .بناء استراتیژی ملی مالداری روی موارد ذیل تمرکز خواهد داشت.
تقویه پالیسی نسلگیری و تحقیقات در بخش تولیتد و موثریتت نستل هتای بتومی بخصتوص نشتخوار کننتده گتان کوچتک
وبزرگ و  ،وطیور که توافق خوب به سیستم های فعلی دارند .به تدریج نستل هتای جدیتد کته امکتان تولیتدات بیشتتر را
دارند نیز معرفی و تروی ج خواهد گردید .در حال حاضر اوسط شیر دهی فتی راس گتاو نستل مختتلط  ۱۰لیتتر در روز
است که با شیوه های جدید مدیریت به  ۱۵لیتر در روز میتواند برسد.
افزایش کیفیت ودسترسی به خوراکه حیوانی ادامه خواهد یافت که بتا ایجتاد انستجام بهتتر بتین تحقیقتات و تولیتد تجتارتی
علوفه میت واند این ضترورت مرفتوع گتردد .همچنتان استتفاده از محصتوالت فرعتی زراعتتی درتولیتد خوراکته حیتوانی
ضرورت های پرورش دهندگان جدید وتجارتی مالدارای را مرفوع خخواهد ساخت .وهم چنان ستعی خواهتد شتد تتا
با استفاده از سیستممختلط جهت تولید خوراکه بیشتر مقوی برای حیوانات که در موسم سرما حتین کته تولیتد پتائین متی
اید استفاده گردد.
به همکاری های جدی در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ضرورت خواهتد بتود تتا مالتداران ستاکن و کتوچی هتا از
 ۲۹.۲میلیون هکتار چراگاه ها مستقید گردنتد .بته صتورت تخمینتی  ۱۶.۵میلیتون حیوانتات در  ۶۵۴۹۱۷فامیتل وجتود
دارند که از  ۱۲.۶میلیون هکتار چراگاه تابستانی ۲.۴ ،میلیون هکتار چراگاه زمستتانی ،و  ۵.۹میلیتون هکتتار چراگتاه
بهاری استفاده میکنند .این بر عالوه مرتع های استت کته بیشتتر از  ۳۰میلیتون هکتتار یتا  ۴۷فیصتد مستاحت کشتور را
تشکیل میدهد.
انتقال بته طترف نیمته تجتارتی و تجتارتی شتدن مالتداری در صتورت امکتان پتذیر استت کته وزارت زراعتت ،آبیتاری و
مالتتداری در مشتتارکت بتتتا ستتکتور خصوصتتتی مستتئولیت هتتا را شتتتریک نمتتوده و آگتتتاهی و آمتتوزش هتتتای الزم را در
خصوص فارم های نمایشی ارائه نمایند .زارعین و مالداران با فتراهم گیتری آمتوزش هتای فنتی و دسترستی بته قرضته
میتوانند به تولی دات بیشتر روی آورده و زراعت تجارتی را پیشه گیرند .این تجارت ها میتواند شامل مرغتداری ،تولیتد
لبنیات و فارم های گوشتی و لبنی باشد .این تشبثات تقویته خواهنتد شتد تتا استتقاللیت متالی داشتته باشتند و تولیتدات شتان
مبتنی بر کیفیت در بازار رقابت نماید.
خدمات ترویجی مالدار ی ه به بهترسازی روش ها وشیوه های مدیریت مالداری و تغذی ادامه میدهتد تتا دسترستی بته
بتازار بترای محصتول مشتخص را تستتهیل نمایتد .همچنتان فتراهم اوری معلومتات مارکیتتت ماننتد قیمتت هتا بته صتتورت
متداوم از طریق رسانه های جمعتی و خصوصتی میتوانتد در تصتمیم گیتری تولیتد گننتدگان کمتک جتدی نمتوده و باعتث
ایجاد عاید بیشتر گردد.
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همچنان در جریان پتنج ستال آینتده وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری اقتدامات ختویش را روی دستتاورد هتای قبلتی ادامته
میدهد تا چراگاه ها سبب ایجاد مجادله نگردد .اما به منابع بیشتر ضرورت است تا سیستم هتای بهتتر و متوثر تولیتد خوراکته
حیوانی مغذی ایجاد گردد و چراگاه ها برای نسل های بعدی و آینده حفظ گردد.
همچنتان بتا تشتویق نمتودن ستکتور خصوصتی بترای سترمایه گتذاری و ارائته تستهیالت قرضته ،وزارت زراعتت ،آبیتتاری و
مالداری تاسیس نمودن انجمن های ملی تولید کنندگان لبنیات ،مرغداری و غیره را حمایت مینماید تتا تولیتد کننتدگان کوچتک
با هم یکجا گردیده و در رفع تقاضای بازار تولیدات با کیفیت خویش را به صورت دوامدار عرضه نمایند.

 - 5 .6اولویت استراتیژیک  :۵تنظیم منابع طبیعی با تغییر اقلیم
با وجود حوادث طبیعی مکرر و تاثیرات تغیر اقلیم ،افغانستان از منابع طبیعی سرشتار برختوردار استت ماننتد  ۱.۷میلیتون
هکتار جنگالت طبیعی ( ۲.۶۳فیصد کل مساحت کشور) ۳۰.۱ ،میلیون هکتار چراگاه ( ۴۶.۸۴فیصد کل مساحت کشتور).
این منابع ارزش قابل مالحظه در بخش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ما دارد .با وجود دستاورد ها مانند راجستتر نمتودن
منابع طبیعی ،توشیح قوانین و طرح پالیسی ها ،هنوز چالش های غصب زمین وجود دارد که به صورت کلی حل نگردیده
است .روش قضیه به قضیه که از طرف اداره اراضی روی دست گرفته شده مغلق و وقتگیر می باشد.
همچنان با در اولویت قرار گرفتن تغیر اقلیم در سراسر جهان ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری روش های خویش را
در تطتتابق بتتا کش تور هتتای همجتتوار و در همختتوانی بتتا چتتارچوب  COP21مقایستته مینمایتتد .وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و
مالداری ظرفیت های خویش را برای پاسد به حاالت ناگوار تغیتر اقلتیم بررستی متی نمایتد تتا اقتدامات مناستب بترای آگتاهی
دهی تاثیرات آن باالی معیشت و زراعت آماده نماید .با وجود اینکه اینگونه اقدامات در هماهنگی با فعالیت های آمتادگی و
مبارزه با حوادث صورت خواهد گرفت ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ضرورت آنرا احساس میکند که منابع طبیعتی
کشتتور را از طریتتق اقتتدامات وقتتایوی و بازستتازی حفاظتتت نمایتتد .وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری بتتا اداره ملتتی محتتیط
زیست ،وزا رت انرژی و آب ،و وزارت احیاء و انکشاف دهات در اقتدامات مربتوط بته تغیتر اقلتیم همتاهنگی الزم را ایجتاد
مینماید د .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری جهت آمادگی به پیامد های محیطی تغیر اقلیم اقتداماتی را روی دستت خواهتد
گرفت که در مطابقت به مقصد  ۲هدف  ۱۳انکشافی پایدار باشد.
هدف کلی استراتیژی تنظیم منابع طبیعی وزارت زراعت ،آبیاری و مالتداری حمایتت نمتودن جوامتع استت کته معیشتت شتان
باالی منابع طبیعی (جنگالت ،علفچر ها ،و منابع طبیعی دیگر) متکی است ،ایجاد محیط ستبز ،حفاظتت ختاک ،آب ،و تنتوع
حیات است .این استراتیژی شامل چهار بخش است که ذیال بته صتورت مختصتر بته آن پرداختته میشتود .همچنتان ارتباطتات
بین روستا ها و جوامع اطراف شهر هتا ایجتاد گردیتده تتا آگتاهی دهتی اجتمتاعی بترای ارزش هتای ایکتو سیستتم شتهری بته
مردم ارائه گردد و اقدامات جهت سرسبزی و کاهش سطح آلودگی شهری عملی گردد .این استراتیژی توسط ظرفیت سازی
های ویژه حمایت خواهد شد و وزارت را در پنج سال اینده در وضعیت تسهیل کننده قرار خواهد داد و مکلفیت حفاظت از
منابع طبیعی عامه به جوامع انتقال خواهد نمود و ساحات کلیدی تولید عاید کوتاه ودراز متدت را بترای جوامتع تعتین خواهتد
ساخت تا دارایی های عامه به مردم و جوامع سپرده شود .سرمایه گذاری ها در این بخش مستقیما بر رشد اقتصادی کشور
تاثیر دارد.
جتتنگالت :متتدیرت پایتتدار جتتنگالت از طریتتق جوامتتع (حفاظتتت ،غتترس جدیتتد ،احیتتاء ،انکشتتاف ،برداشتتت پایتتدار ،و ارزش
افزایتتی) جهتتت دستتتیابی بتته انکشتتاف اقتصتتادی و معیشتتت پایتتدار روستتتایی .بتتا جمتتع آوری و تحلیتتل ارقتتام احصتتائیوی و
پالنگذاری دقیق ،یک تعداد فعالیت ها به گونه مثتال ایجتاد انجمتن هتای محلتی متدیریت جتنگالت انجتام میگتردد تتا مستئولیت
مدیریت تولیدات این منابع را به عهده گیرند و از طریق ارزش افزایی و فعالیتت هتای مشتابه بهتره منتد گردنتد .ایتن فعالیتت
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های از طرف مرکز خدمات زراعتی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در سطح ولسوالی کمک خواهد گردید .در ستطح
والیت ،مرکز منابع دهاقین در ایجاد مراکتز تحقیقتاتی جتنگالت کتار نمتوده و ارتبتاط را بتین مراکتز تحقیتق زون هتا برقترار
مینماید .تحقیقات روی نباتات که در مقابل خشکسالی مقاومت داشته باشد متمرکز خواهد بود .همچنان فارم های تحقیقتاتی و
تولیدی برای سرسبزی شهر هتا و اطتراف شتهر را جهتت رفتع تقاضتای نهتال هتا ،بتته هتا و نباتتات مربتوط ایجتاد و حمایتت
میگردد .تمام این اقدامات با ایجاد ظرفیت های نهادی و تخنیکی در وزارت و والیات امکتان پتذیر خواهتد بتود کته روی آن
نیز تمرکز بیشتر صورت میگیرد.
علفچر ها و تنظیم نباتات طبی :مدیریت پایدار از طریتق جوامتع بترای حفاظتت ،احیتاء ،انکشتاف و توستعه علفچتر صتورت
خواهد گرفت تا استفاده پایدار از علفچر ها و نباتات طبی صورت گیرد .همچنان جلوگیری از توسعه ریگزار ها نیز روی
دست گرفته خوا هد شد .این اقدامات جوامع محلی و کوچیان را قادر میسازد تا به صورت فعتال  ۲۱۰هتزار هکتتار چراگتاه
را با معرفی روش های متناوب استفاده از علفچر حفاظت نمایند و تقریبا  ۲۰۵هزار هکتار طی  ۵سال را در بتر گیترد.
روش هتتای مبتکرانتته جهتتت حفاظتتت از منتتابع آبتتی و استتتفاده از آبریتتزه هتتا از طریتتق ظرفیتتت ستتازی متتردم در جوامتتع نیتتز
معرفی میگردد .بر عالوه  ۱۱مرکز تولید و توزیع تخم بذری علوفه جات ایجاد خواهد گردید.
متتدیریت ستتاحات حفاظتتت شتتده :یکتتی از اقتتدامات مهتتم در ایتتن بختتش واضتتح نمتتودن مالکیتتت ایتتن ستتاحات بتتوده و متتدیریت و
حفاظت پایدار آن میباشد .این از طریق نافتذ نمتودن قتوانین مربتوط بته حیتات وحتش و محتیط زیستت بتوده و در مطابقتت بته
تعهدات میثاق های بین المللی در این بخش میباشد تا از ایکو سیستم محافظت گردیده و مشوق فرصت های سیاحتی گتردد.
نظر به روش های که در دیگر ممالک آسیای جنوبی عملی گردیده است ،ساحات حفاظت شده به تدریج توستعه داده خواهتد
شد که از حالت فعلی آن که  ۰.۳۴فیصد است به  ۲فیصد ارتقاء نماید .عالوه بر این ،ترکیبی از فهرستت نمتودن و اولویتت
بندی جانوران بومی و گیاهان از طریتق بررستی هتای علمتی در تمتام  9منتاطق حفاظتت شتده هتدف قترار خواهتد گرفتت تتا
امکانات سیاحت گستر ش نماید و باعث ایجاد عواید و اشتغال گردد .اقدامات این بختش همچنتان مطابقتت بته مقصتد  ۷هتدف
 ۱۱و مقصد  ۲هدف  ۱۲انکشافی پایدار دارد.
انکشاف ظرفیت های بشری و نهادی :برای نایل آمدن به مقاصتد متذکور ،نهتایی نمتودن مقتررات ،پالیستی هتا و استتراتیژی
هتتای ستتکتور هتتای فرعتتی و پتتال ن هتتای عمتتل ضتتروری میباشتتد .ستتروی هتتا و تحلیتتل ارقتتام احصتتایوی بتترای تعتتین منتتابع و
پالنگذاری دقیق صورت خواهد گرفت .همچنتان ظرفیتت هتا بترای ارایته ختدمات از طریتق دفتاتر والیتتی و ولستوالی ایجتاد
میگتتردد .ایتتن اقتتدامات شتتامل بررستتی نهتتادی و ظرفیتتتی در ستتطح تخنیکتتی والیتتات و ولستتوالی هتتا میباشتتد تتتا ظرفیتتت هتتای
تخنیکی نظر به ضروریات جامعه و اولویت های منابع طبیعی تنظیم گردد.
بناء طی پنج سال آینده یک عده اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ خواهد گردید تتا بته اهتداف تنظتیم پایتدار منتابع طبیعتی
نایل گردیم .تنظیم و بهبود علفچر هتا ،تولیتد و تقویته زنجیتره ارزش نباتتات طبتی ،حفتظ ستاحات حفاظتت شتده پ انکشتاف
ساحات حفاظت شده و حیات وحش شامل این اقتدامات میباشتد و هتم چنتان جهتت سرستبزی و کتاهش ستطح آلتودگی شتهری
ارتباطتات بتتین جوامتتع روستتایی ونیمتته شتتهری تتامین گتتردد .تتتا اگتتاهی دهتی اجتمتتاعی پیرامتتون اهمیتت ایکتتو سیستتتم شتتهری
وسرسبزی برا ی شهرهای بزرگ تا سطح الودگی هوا کاهش یابد این استراتیژی توستط ظرفیتت ستازی هتای ویتژه حمایتت
خواهد شد و وزارت را در پنج سال اینده در وضعیت تسهیل کننده قرار خواهد داد و مکلفیت حفاظت از منابع طبیعی عامه
به جوامع انتقال خواهد نمود و ساحات کلیدی تولید عاید کوتاه ودراز مدت را برای جوامع تعین خواهد ساخت که کالً متکی
به محصوالت جنگل وغیر جنگل خواهد بود .وسرمایه گذاری در این بخش هارشد سریع حاصالت را سبب خواهتد شتد کته
سهم مستقیم دررشد اقتصاد ملی به شکل اساسی خواهد داشت.
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 - 6 .6اولویت استراتیژیک  :۶مصئونیت غذایی و تغذی ،و ایجاد مقاومت
در افغانستان میزان عدم مصئونیت غذایی و سوء تغتذی شتدید بستیار بتاال استت و در حتدود  ۳۳فیصتد متردم در حالتت عتدم
مصئونیت غذایی بسر میبرند .در حالیکه بخش های دیگر این سند در تولیتد و دسترستی بته غتذا میپتردازد ،توجته ایتن بختش
بتتاالی استتتفاده از متتواد غتتذایی مغتتذی بتتا تنتتوع غتتذایی استتت و اینکتته چگونتته غتتذای مغتتذی ،پتتر تنتتوع ،و صتتحی بتته دستتترس
خانواده ها برسد.
با اتکاء به استراتیژی ها و اقدامات گذشته در این بخش ،وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری بتا ارگتان هتای همکتار تحتت
اجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذی( )AFSANAاز نزدیک کار خواهد نمود تا کارمنتدان تترویج و اقتصتاد ختانواده ایتن
وزارت روش های جدید و پایدار تولید و مصرف غذا را به مردم تعلیم دهند .این اقدامات در محتدوده یتک پتروژه نخواهتد
بود ،بلکه کارمندان وزارت در سطح والیت و ولستوالی تعلیمتات مربتوط را فترا گرفتته و شتامل تعتامالت روزانته ایشتان بتا
دهاقین خواهد بود .همچنان در بخش توانمند سازی زنان ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری با زنتان در تمتام بختش هتای
زراعت کار میکند و در بخش زراعت مبتنی بر تغذی ،باغچه های خانگی در شهر ها و حومه شهر ها ،زراعت های نیمه
تجارتی و تجارتی ،و ارتقای ظرفیت زنان فعالیت های خویش را توسعه میدهد.
بتترعالوه مشتتکالت تغیتتر اقلتتیم . ،افغانستتتان استتیب پتتذیر تتترین کشتتور ازناحیتته مواجتته بتتا خطتترات متعتتدد قابتتل پتتیش بتتین
وتکتتراری طبیعتتی ،جنتتگ و حتتوادث طبیعتتی ماننتتد ستتیالب هتتا ،خشکستتالی ،زلزلتته  ،لغتتزش زمتتین وغیتتره شتتدیدا ً بتتاالی
موجودیتتت ود سترستتی بتته غتتذا  ،محصتتوالت نقتتد  ،ومحصتتوالت حیتتوانی تتتاثیر نمتتوده  .بتتدون یتتک سیستتتم کمتتک انتتدک در
اینچنین حاالت ،میکانیزم های سنتی برای دفع مشکالت امنیت غذایی کافی نمیباشد.
اما پاسد به حاالت اضطرار و رسیدگی به اضرار آن خارج از مسئولیت یک ارگان است .در مطابقت به رهنمود هایملی،
وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری ،وزارت احیتتاء و انکشتتاف دهتتات ،و ریاستتت ملتتی مبتتارزه بتتا حتتوادث در تقویتته حالتتت
دهتتاقین کوشتتش نمتتوده و اقتتداماتی را روی دستتت میگیرنتتد تتتا خطتترات ناشتتی از حتتوادث طبیعتتی روی تولیتتد و حاصتتلخیزی
دهاقین اثرات کم داشته و هنگام این چنین حوادث به ایشان هرچه عاجل رسیدگی گردد.
در مطابقتت بتته فلستفه انستتجام بتین التتوزارتی ،وزارت زراعتت ،آبیتتاری و مالتداری یتتک بختش ویتتژه بترای پاستتد بته حتتاالت
اضطرار در وزارت به اساس توافقات قبلی ایجاد خواهد نمود تا در بخش پالنگذاری و تطبیق استراتیژی (امتاده گتی حالتت
اضطرار وبرگ شت بته حالتت عتادی) پاستد بته چنتین حتاالت در همتاهنگی بتا ارگانهتای ذیتربط عمتل نمایتد .همچنتان وزارت
زراعتت ،آبیتتاری و مالتداری سیستتتم هشتتدار قبلتی وضتتعیت هتوا را در بختتش تحقیقتتات ختویش تقویتتت خواهتد نمتتود .بتتر
عالوه روش های جدید بیمه حاصالت بررستی گردیتده و توجته بتاالی انکشتاف متدیریت حتاالت اضتطرار بته خصتوص بته
ضرورت های مختص به زنان و ارتقای ظرفیت شان در پاسخگویی صورت میگیرد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
اقدامات را برای ترویج باغچه های خانگی برای زنان آغتاز نمتوده ت از آن طریتق عوایتد شتان بتاال رفتته و آمتادگی بیشتتر
برای حاالت غیر مترقبه داشته باشند .ترویج زراعت شهری و حومه شتهری بته ارائته عوامتل تولیتد خالصته نمیشتود ،بلکته
یک عنصر مهم در پایداری تولیدات زراعت شهری محسوب میگردد.
در سطح کابل ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری روی ظرفیت سازی بترای میکتانیزم هتای هشتدار دهتی قبلتی و حتاالت
نتتاگوار و آمتتاده ستتاختن یتتک پالیستتی مختتتص بتته زراعتتت تمرکتتز خواهتتد کتترد و در ستتطح والیتتات و ولستتوالی هتتا ،وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری با گسترش افراد که در سطح محلی دارد روی ایجتاد میکتانیزم هتای همتاهنگی کتار میکنتد تتا بتا
همکاری دیگر ارگانها در هشدار و پاسخگویی حاالت ناگوار آمتاده باشتند و معیشتت زراعتتی متردم حفاظتت گتردد .در قتدم
نخست برنامه های ظرفیت سازی برای کارمندان سطح والیت و ولسوالی انجام میگتردد کته بعتدا ایشتان دهتاقین و مالتداران
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را در روش هتتای وقتتایوی و پاستتخگویی حتتوادث متترتبط بتته آبریتتزه هتتا و در ستتطح آبریتتزه هتتا آمتتوزش دهنتتد و انجمتتن هتتای
آبیاری شبکه های آبیاری را با همکاری شورا های محلی حفاظت نمایند.

 - 7 .6اولویت استراتیژیک  :۷اصالحات نهادی
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مانند سایر وزارت ها یک سلسله تغیرات مهم را در پانزده سال اخیر و خصوصتا در
دو ستال قبتتل بتا وجتتود مشتکالت روی دستتت گرفتته استتت .کوشتش هتتا بترای پاستتخگویی بته چتتالش هتای ظرفیتتتی ،نهتتادی و
کارمندان که مسایل عمومی مدیریت را در وزارت تحت بحث میگیرد اغازشده اند همچنان زیتاد کارهتا هنتوز باقیستت کته
انجام گردند . ،برای اینکه به اهداف چون افزایش تولیدات زراعتی و خودکفایی ملتی برستیم ،در وزارت زراعتت ،آبیتاری
و مالداری باید یک سلسله موضوعات تغیرات نهادی روی دست گرفته شود.
تشکیل فعلی وزارت سا زگار با دیتدگاه آن کته همانتا یتک ارگتان دینامیتک و دهقتان محتور استت ،نمیباشتد .بیشتتر تشتکیالت
وزارت مبتنی بر دیدگاه های  ۴۰سال قبل بوده که توام با جنگ و سیستتم هتای ضتعیف زراعتتی بتوده استت .ستاختار هتای
ٰ
زراعتت ،کمتتر از امتروز
وزارت و ریاست های مربتوط آن در جریتان  ۴۰ستال گذشتته بتا یتک نفتوس مصتروف در شتغل
روبرو بود ،حاصلدهی در عدم موجودیت تکنالوژی های جدید و مبتنی بر روش های عنعنتوی پتائین بتود و نقتش زنتان در
زراعت شناخته نشده بود .تمام پالنگذاری مرکزی بوده و دولت در ارائه عوامل تولید و شناسایی بازار بته تولیتدات حمایتت
های الزم فراهم مینمود .اما بعد از سالهای جنگ زراعت را دوباره باید به حالت قبل از جنگ اورده شتد و بتا فلستفه بتازار
آزاد ،زراعت یکبار دیگربه پیشه پرسود مبدل شده است.
چنانچتته تتتذکر گردیتتد ،در جریتتا ن پتتانزده ستتال گذشتتته پیشتترفت هتتای ختتوب در زراعتتت صتتورت گرفتتته استتت ،امتتا وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری هنوزبه حفظ بخش های نا چیز از ساختار های که از گذشته میراث مانده را ادامته داده استت.
در مقابل تقاضا های جدید دهاقین در سبک جدید ، .ضرورت استت تتا یتک عتده از ایتن ستاختار هتا حتذف گتردد .بته گونته
مثال از روش مصرف بودجه باید به سیستم مبتنی بر نتایج مبدل گتردد .تغیترات متذکور در مطابقتت بته اهتداف و اولویتت
های ملی است که روی افزایش عواید ،ایجاد اشتغال و اقتصاد ملی تاکید دارد با یک قوه کار با انگیتزه و متحترکم میتتوان
چیزی های زیاد ی را بدست اورد و تغیترات مهتم کته فرهنتگ مستئولیت پتذیری فتردی و پاستخگویی استت را تقویته خواهتد
نمود.
در حالیکه وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از طریق برنامه سی بی آر بعضی اصالحات را آغاز نمتوده استت ،امتا ایتن
اصالحات که کومک مینماید تا یک سلسله پروسه های کاری که مربوط به پرسونل میگردد سراز نو شکل دهتی گردنتد امتا
باوجود ا ین ،موضوع تقویت پروسه های مدیریت منابع بشری هنوز تاثیر قابل مالحظه ازاین برنامه حاصل ننموده استت.
اصتتالحات ضتتروریکه وزیرزراعتتت ومتتدیران ارشتتتد او خواهتتان اوردن ان در وزارت هستتتند ازا ینکتته بعتتدا ً موضتتتوع
رعایت ا صول رفتاری مورد نیاز شفافیت ومطابقت با قوانین ومقررات اصالحات ،بایستت از طترف کمیستیون مستتقل
اصالحات اداری نظارت گردد.و متاسفانه تمام تغیرات کوچک و بزرگ باید از طرف کمیستیون تاییتد گتردد ،کته در نتیجته
آوردن یک اصالحات حقیقی را نا ممکن میسازد .بناء این پروسه بیروکراتیک وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری را در
رسیدن به اهداف و ماموریت خویش بته تتاخیر مواجته نمتوده و در بعضتی حتاالت بته شکستت مواجته نمتوده استت .بترای
اینکه مسئولین وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری یتک سیستتم اصتالحات واضتح و عملتی را روی دستت گیرنتد ایشتان بته
تعهد و حمایت واضح باالترین مرجع حکومت ضرورت دارند تا ممنوعیت های سا ختاری باعتث جلتو گیتری اصتالحات
نگردد.
اصالحات دروزارت ت روی بست های رهبری متوسط و عالیرتبه متمرکز خواهد بود ،برعالوه یک بازنگری فعتال و
تنظیم مجدد یک تعد بست ها در وزارت سبب خواهتد شتدتا یتک وزارت کوچتک ستریع و پاستخگو بمیتان آیتد .روش هتای
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مدیریتی اصالح شده باید بالی رهبری و کیفیت مسلکی که پرسونل ما تحت را تشویق وحمایه نماید ،تمرکز ختوا هتد نمتود.
همچنان تمرکز باالی ابتکارات و مسئولیت ها باشد بتدون اینکته بترای هتر موضتوع تاییتدی و امضتای مقامتات گرفتته شتود.
همچنان وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری بایتد آمتوزش هتای الزم را بترای کارمنتدان جدیتد التقترر در مرکتز والیتات و
ولسوالی ها فراهم نماید تا فاصله بین کارمندان وزارت و دهاقین کم گردد.
در مطابقت به تفاهمنامه همکاری بین وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و وزارت تحصیالت عالی ،برنامه های آموزشی
نظر به ضرورت طرح گردند ،و تحقیقات مشترک بین کارمندان تحقیق و استادان فاکولته های زراعت مرکز و والیات راه
اندازی گردند .همچنان همکاری های مشابه با وزارت معارف نیز آغاز خواهدگردید تا در قسمت کیفیت مواد تدریسی لیسه
های زراعت توجه گتردد و همچنتان فتارغین متذکور در دفتاتر والیتتی و مرکتز وزارت و یتا هتم در تشتبثات داختل و ختارج
مزرعه جذب گردند.
د ر مطابقت به هفت الویت وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری اوردن تغیترات اساستی را درتشتکیل ختویش در نظتر دارد .
وزارت در جریان دو سال آینده ساختار های مرکزی وزارت را دو باره بررسی نموده و تغییرات الزم را وارد می نماید.
ستاختار مرکتزی وزارت پاستخگوی ضتروریات ایتن ستکتور نبتوده و در مطابقتت بته دیتدگاه دهقتان محتور وزارت نمیباشتتد.
انکشاف پالیسی ترویج وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،و برنامه میثاق شتهروندی بشتمول سترمایه گتذاری وزارت در
بخش ترویج فرصت و واقعیت های جدید را برای رسیدن به دهاقین و محالت معرفی و فراهم خواهد نمودد .در حقیقت این
اصالحات به سطح والیتات از قبتل آغتاز گردیتده استت ،و تقترر  ۳۴ریتیس والیتتی وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری از
طریق رقابت آزاد به اکمال میرسد .پروسه اصالح دومدار بوده و شامل تمام سطوح وزارت میگردد.
یک وزارت دهقان محور تشکیل والیتی فعلی خویش را تجدید نظر خواهد نمود .ریاستت هتای والیتتی وزارت کته فعتال بته
مخفتتف انگلیستتی  DAILsشتتهرت دارنتتد بتته  PAILsو یتتا ریاستتت والیتتتی زراعتتت آبیتتاری و مالتتداری تغیتتر خواهتتد نمتتود .
ریاست های والیتی شاهد تغیرات جدی در بخش مدیریت و ظرفیت های تخنیکی خواهد بود .غیر ازاینکه یک تیم متدیریتی
کوچک در دفتر والیتی مستقر خواهد بود ،ریاست والیتی یک مرکز منابع دهتاقین Farmers Resource Centers
) (FRCرا نیزمیزبان خواهد بود  .این مرکز تمام معلومات و آموزش های تخنیکتی را بته ستطح والیتت در زراعتت ارائته
مینماید .این مراکز کارمندان ولسوالی ها ،و دهتاقین پیشتقدم را در روش هتای جدیتد تترویج زراعتت ،مالتداری و بازاریتابی
آموزش میدهند .ریاست های والیتی بترخالف گذشتته ستعی نخواهتد کترد تتا از وظتایف وزارت در ستطح والیتت سرمشتق
گرفته اجراات نماید بجز از هماهنگی ا رقام و معلومات که بته مراجتع بتاالی از ولستوالی شتریک ستاخته خواهتد شتد  .بنتا ًء
دفاتر والیتی خواهند توانست ضرورت های تخنیکی خویش را کاهش دهند .این در نظر است تتا بعتد از یتک ارزیتابی همته
جانبه وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در کابل تا کمتریت حد ممکنه وظایف مشترک که به شکل ریا ست وار چتون
پالنگذاری وپالیسی  ،منابع بشری ،بست های معینیتها ،بخش حمایوی وزیر ،بخش قوانین ومقررات  ،متالی  ،بختش حقتوقی
وسایر بخش های مشرک را حفظ خواهد کرد.
در تطبیق این پروسه ساختار مجدد  ،دفاتر ولسوالی ( ) DAILsبته یتک رکتن عمتده کته محترک اجنتدا انکشتافی وزارت
باشد مبدل خواهد گردید  .درسطح ولسوالی بیشترین انسجام در بخش های فرعی مانند آبیاری ،مالداری ،باغداری و غیتره
باید به میان آید تا معلوماتی که از طریق ریاست والیت به ولسوالی انتقال داده میشو باالی فعالیت های زراعتتی تتاثیر قابتل
درک خواهد داشت . .جهت نیل به این اهداف ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری بخش های ترویج دفاتر ولسوالی را بته
مراکتتز ختتدمات مختتتلط زراعتتتی مستتما مینمایتتد .وجتتود ختتدمات مختتتلط درستتطح ولستتوالی ،دهتتاقین را قتتادر میستتازد تتتا بتته
صورت موثر و متداوم به این مراکز مراجعه نمایند و خدمات کارمندان ولسوالی به دهاقین برسد .همچنتان اینگونته ستاختار
از فعالیت های پراگنده و نا منظم نیز جلوگیری میکند .و در نتیجه زنجیتره ختدمات را بتین مرکتز وزارت ،ریاستت والیتت،
ولسوالی و دهقان تکمیل میسازد.
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وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری در ستتاده ستتازی ومعقتتول ستتازی پروستته هتتا  ،ریاستتت هتتای والیتتتی و دفتتاتر ولستتوالی
کوشش مینماید .طرح پالن ها از پائین به باال صورت گیرد ،از دهقان آغتاز گردیتده و از طریتق دفتتر ولستوالی بته ریاستت
والیتت انتقتال میگتتردد .معلومتات از ستطح تمتتام ولستوالی در مرکتز والیتتت توحیتد گردیتده و در مطابقتتت بته تقاضتا و حالتتت
والیت ارزیابی و تحلیل میگردد .بعدا جهت بودجه سازی بته ریاستت پتالن در مرکتز ارائته میگتردد .گزارشتدهی و نظتارت
توسط دفاتر ولسوالی انجام خواهد گردید ،.در حالیکه ریاست والیتی تطابق آنترا بتا پتالن هتای ملتی و اولویتت هتای ستکتور
زراعت آن والیت یقینی میستازند .ایتن پروسته هتا بتا ایجتاد حکومتتداری الکترونیکتی طتوری ترتیتب خواهتد گردیتد کته تمتام
معلومات همزمان در سطح ولسوالی ،والیت و مرکز قابل دید و بررسی میباشد.
برای پیاده نمودن اصالحات مذکور ،حمایت مقامات بلند پایه دولت و مراجع تمویل کننتده ضتروری پنداشتته میشتود .اهتداف
بزرگتی کتته بترای وزارت زراعتتت ،آبیتاری و مالتتداری بترای دوره  2021-2017تعتتین گردیتده انتتد در صتورتی میتوانتتد
جامه عمل بپوشد که مشکالت بنیادی ساختاری از بین رفتته و موثریتت آن بتاال بترود .اصتالحات بایتد م نتتایجی بته دهتاقین
وبه سایرین که زراعت افغانستان را حمایت مینماید داشته باشد.

 .7ابزار محرک و توانمند ساز
 - 1 .7پالنگذاری منحیث محرک اصلی و توانمند ساز
وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و مالتتداری در حاالیکتته یتتک میکتتانیزم پالنگتتذاری دارد ،امتتا ایتتن میکتتانیزم وقفتته ای بتتوده و فاقتتد
موثریت خوب باالی استراتیژی وسیعتر نهادی میباشد که بتواند اولویت های سرمایه گذاری را حین پالن نمتودن پتروژه هتا
در عرصته زراعتت یقینتی نمایتد . .بیشتتر پالنگتذاری روی ارقتام نتا تکمیتل کته از طریتق ریاستت هتای والیتات جمتتع آوری
میگردد و ارقامی است که از طرف پروژه ها به شکل روایتی ارائه میگردد .بناء اینگونه ارقتام و احصتائیه عمومتا باعتث
معلومات ناقص و متضاد میگردد که اساس پالنگذاری پروژه قرارد اده شود .اکثرا ً نه گتاه گتاهی اتختاذ تصتامیم پیرامتون
بودجه وسرما یه گذاری در زراعت بته استاس اجتررات ستال هتای قبتل استتوار میباشتد کته یتک شتاخص ضتعیف و ناکامتل
کارکردگی زراعت را نشان میدهد.
جمع آوری و مدیریت ارقام و معلومات یک رکن مهم پالنگذاری دقیق است .ریاست پالن ،بخش احصائیه و  GISرا با هم
م دغم میسازد تا با تلفیق معلومات و ارقام ساحوی و فضاء پالنگذار ها از معلومات دقیق و تجدید شده استتفاده نماینتد .توجته
بتته اهتتداف ستتتراتیژیک انکشتتافی( ) SDGsخاصتتتا د در جائیکتته ارقتتام متنتتاقر جنتتدر ودیگتتر معلومتتات غتترر تشتتخیص
ضرورت مداخله بموقع ضروری میباشد.
یکی از کوشش های بخش اصالحات همانا معرفی سیستم جدید پالنگذاری از پایین به باال است ،طوریکه کارمندان تترویج
ولستتوالی ارقتتام را از دهتتاقین جمتتع آوری نمتتوده و بتته ریاستتت والیتتتی انتقتتال میدهنتتد .ریاستتت والیتتت بتته نوبتته ختتود ارقتتام و
معلومات را بعد از بررسی و تحلیتل و تنظتیم آن بته بختش هتای مربتوط بته ریاستت پتالن و پالیستی وزارت در کابتل ارستال
میدارنتد .معلومتتاتی کتته از ریاستتت هتای زراعتتت والیتتات دریافتتت میگتردد تنهتتا شتتامل ارقتتام تولیتد نمیباشتتد بلکتته یتتک سلستتله
شاخص های وسیع را در بر خواهد گرفت که شامل انواع تولیدات ،ضایعات ،ارزش صادرات ،دسترسی به بازار ،فرصت
ها ،چالش ها ،دسترسی به آبیاری ،حفاظت نباتات ،ختدمات وترنتری ،تولیتدات حیتوانی ،وضتعیت جتنگالت و علفچتر هتا ،و
یک تعداد دیگر مواردی که دهاقین مرد و زن با آن روبرو اند.
ریاست پالن بر عالوه اینگونته ارقتام و معلومتات ،منتابع دیگتر معلومتاتی را ماننتد  GISو تصتاویر فضتایی نیتز سترا متی
نماید تا تخمین ساحه کشت و غیره فرضیه ها به صورت دقیق آماده گردد .کارمنتدان بختش احصتائیه و  GISبتا استتفاده از
معلومتتات تصتتویر فضتتایی و ستتروی زمینتتی بتتاالی جمتتع اوری معلومتتات چتتون تعتتین ستتاحه کشتتت گنتتدم ،حاصتتلدهی فتتی
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هکتار،ساحه تحت کشت گندم ابی وللمی نوع و صحت نبات ،دسترسی به آبیاری و غیره را نهایی میسازند .اکثر این موارد
فعال وجود دارد ،و روی ظرفیت سازی تمرکز خواهد شتد تتا ستروی هتای زمینتی تقویته و متتداوم گتردد و مکمتل معلومتات
ریاست های والیات باشد .معلومات تصاویر فضایی وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری را قادر میسازد تا ساحات فعالیتت
های زراعتی بیشتر در ان ساحه متراکم شده اند شناستایی نمایتد و ختدمات را بته دهتاقین و مالتدارانی کته دور افتتاده انتد از
خدمات زراعتی مستفید گردند .بخش  GISهمچنان بیشتر تقویه میگتردد تتا نظتارت از حالتت نبتات را در طتول ستال انجتام
دهند تا معلومات عینی به ریاست های والیتی و ولسوالی ها انتقال گردد و اقدامات عاجل صورت گیرد.
بعد از دریافت معلومات از ریاست های والیتی ،ریاستت پتالن بتا ریاستت هتای تخنیکتی روی کیفیتت معلومتات ،استتراتیژی
های سرمایه گذاری در بخش های مختلف زراعت بحث و مذاکره مینماید .همچنان این ارقام و پالنگتذاری ختدمات عملیتاتی
وزارت را در رسیدن به اهداف ساالنه و عمومی وزارت آمتاده و در معترر استتفاده درستت قترار میدهتد .هتر ریاستت در
رساندن خدمات به دهاقین ربط داده میشود .بناء یک پالن جامع به مقام وزارت جهت بررسی و تایید تقدیم میگردد کته بعتدا
به وزارت مالی ه ارسال میگردد .ریاست های که در رسیدن به اهداف وزارت قادر به کمک نباشند و یا ارتباط نداشته باشند
تقلیل و یا حذف میگردند تا از عملی شدن وسازگاری با روش جدید دهقان محور اطمینان حاصل گردد .یک پالن عملیتاتی
جامع وزارت را قادر میسازد تا با منابع اندک بیشترین نتایج را بدست آورد.
جمتتع آوری ارقتتام بتته صتتورت سیستتماتیک نتته تنهتتا پروستته پالنگتتذاری را در ستتطح وزارت تقویتته مینمایتتد بلکتته بتتا ایجتتاد
هماهنگی سکتوری با مراجع تمویل کننده باالی هماهنگی ستکتوری نیتز تتاثیر خواهتد داشتت ..تمتام پتروژه هتای داختل و یتا
خارج بودجه وزارت باید از یک سیستم پالنگذاری عبور نمایند چون سیستتم فعلتی یتک سلستله مشتکالت را در ختود دارد.
اکثر پروژه های انکشتافی در حالیکته بتا وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری در میتان گذاشتته میشتوند ،در اکثریتت متوارد
بدون دخالت متخصصین وزارت طترح و دیتزاین میگردنتد .مراجتع تمویتل کننتده بتا اتکتاء بته قتراردادی هتا پتروژه هتای را
طترح ،دیتزاین ،تطبیتق و نظتارت میکننتد و نماینتده هتای وزارت در ایتن پروسته دخیتل نمیباشتند .ارزیتابی هتای مشتترک بتته
صتتورت مقطعتتی صتتورت میگیتترد کتته جتتاگزین دخیتتل بتتودن دوامتتدار متخصصتتین و کارمنتتدان زراعتتت نمیباشتتد .بنتتاء عتتدم
مالکیت این پروسه یک حس بیگانه بودن پروژه ها را ایجاد نموده است و باعث عدم مسئولیت پذیری اینگونه پتروژه هتا از
طرف کارمندان دولت میگردد .طرح ،دیزاین و تطبیق پتروژه هتا مستئولیت مطلتق قتراردادی هتا بعتد از ایتن بتوده نمیتوانتد.
مراجع تمویل کننده در زمینه باید ظرفیت ها را ایجاد نماینتد تتا پتروژه هتا و فعالیتت هتای انکشتافی در زراعتت بته صتورت
پایدار تطبیق و نظارت گردد و سبب پایداری نهادی گردد .وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری تصمیم گرفته تا تمتام پتروژه
های داخل و یا خارج بودجه را تحت یک چتر برنامه ای تنظیم نماید.
ریاست پالن یک طرح انتقالی رای جهت شامل نمودن تمام پروژه ها (داخل بودجه وخارج بودجه وزارت) فعلی واینده را
در چارچوب پالنگتذاری وزارت تهیته مینمایتد .بتا درک اینکته بیشتتر پتروژه هتای ختارج بودجته ملتی مکلفیتت هتای متالی و
تطبیقی به مراجع تمویل کننده دارند ،بناء طرح ادغام آن از طریق بررسی و ترتیب پالن های ساالنه ایشان آغاز میگردد تا
به تدریج در چارچوب پالنگذاری عمومی وزارت مدغم گردند .هتدف از ایتن روش همانتا یقینتی نمتودن سترمایه گتذاری هتا
جهت نیل به اهداف انکشافی کشور است تا فعالیت های پراگنده تشویق نگردد .همچنتان ادغتام پتروژه هتا تحتت چتتر برنامته
ای و چارچوب پالنگذاری واحد یک عده کثیر مصارفات را جلوگیری نموده و سبب صرفه جتویی متالی میگتردد .بته گونته
مثال تمام پتروژه هتای انکشتافی( )on budgetدر حتال حاضتر یتک تتیم متدیریت ،اداره ،متالی ،منتابع بشتری ،لوژستتیک،
تدارکات و غیره جداگانه دارند و اکثر این عملیات جدا از فعالیت های وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری انجام میگردنتد.
این عملیات در ظاهر بیانگر آنست که پروژه ها ظرفیت و کارکردگی خوبتر از وزارت دارند ،حال آنکه تمام پروسته هتای
تدارکاتی و مالی پروژه های داخل بودجه باالخره از طریق پروسه متالی بته وزارت مالیته راجتع میگتردد .بتر عتالوه ادغتام
این عملیات ظرفیت ها را باال برده و سبب صرفه جویی بودجه نیز میگردد.
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 - 2 .7تحقیق و ترویج
تحقیقتتات یتتک ارتبتتاط مهتتم در حفتتظ و انکشتتاف مهتتارت هتتا و معرفتتی روش هتتای زراعتتتی جدیتتد بتته دهتتاقین داراء میباشتتد.
موجودیت مراکز تحقیقاتی در نقاط مختلف کشور فرصت تبادل نتایج ناشی از مستاعی تحقیتق وانکشتاف مهتارت هتا را در
حفظ کیفیت و برتری تولیدات دهاقین در مارکیت جهانی دارای رقابت روز افزون کمک خواهد کرد . .قابل ذکر استت کته
پایدار بودن این مراکز برای ادامه خدمات به دهاقین وترویج یک امر مهم میباشد .بناء وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری
راه های جدیدی را بررسی میکند تا این مراکز استقاللیت مالی پیدا نمایند بدون اینکه کیفیت خدمات شان صدمه بیند.
تحقیق و ترویج هردو با هم ارتباط نا گسستنی دارد .این ارتباط که وعده خوب را در بتر دارد بایتد بته فرصتت تبتدیلی بته
سرمایه بیشتر تقویه گردد تا اقدامات در ایتن عرصته در ارتقتای جوامتع کته منتابع کمتتر دارنتد نقتش برازنتده را بتازی کنتد.
همچنتتان محصتتول فعالیتتت هتتای تحقیقتتی و ترویجتتی بایتتد در رهتتایی دهتتاقین محتتروم از دایتتره فقتتر و بیچتتارگی مفیتتد واقتتع
گردیده و در اولویت کاری قرار گیترد .بتا حمایتت مراکتز تحقیقتاتی و از طریتق آن رستیدن بته ضتروریات دهتاقین ،وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری مقصد  ۵هدف  ۹انکشافی پایدار را نیز بدست میکورد.
بتته منظورقتتادر ستتاختن میکتتانیزم ارائتته ختتدمات دهقتتان محتتور بتته ارائتته ختتدمات  ،بختتش هتتای تحقیتتق و تتترویج بتته شتتکلی
تدریجی از انتقال ستراتیژیک که تاکید و سرمایه گذاری بیشتر از مرکز به والیات و ولستوالی میباشتد استتفاده زیتاد خواهتد
نمود ..با ایجاد استقاللیت مدیریتی در ریاست های والیات ،این مراکز قادر میگردند تا نظر به ضرورت کدر های تخنیکتی
را استتتخدام نماینتتد و بتته تقاضتتاهای در دفتتاتر ولستتوالی جوابگتتو باشتتند .کتته در نتیجتته ایتتن عملیتته ستتبب ایجتتاد یتتک سیستتتم
پالنگذاری ،تطبیق ،نظارت ،و ارزیابی از پایین به باال میگردد.
در تناسب به بخش های دیگر ،بیشترین سرمایه گذاری در سطح ولسوالی صورت خواهد گرفتت چتون ایتن نزدیکتترین
مرجع برای دهاقین میباشد .در این مرحله تمرکززیاد جهت استخدام کارمندان زن به منظور حصل اطمینان از وجود یک
ستراتیژی رسیدگی(اگاهی دهی) حساب شده صورت خواهد گرفتت  ، .ارائته ختدمات در ستطح ولستوالی از طریتق شتبکه
ملی مراکز منابع دهاقین ( ) FRCsدر ی در مراکز والیات صورت خواهد گرفت  .سرمایه گذاری در ایتن مراکتز جهتت
جذب و تقویه ظرفیت ها انجام میگردد تا مستقیما دفاتر ولسوالی را حمایت نمایند و به حیث یک مرکز واحد خدمات ارتبتاط
دهاقین با عرضه کنندگان عوامل تولید و همچنان ارتباط دهاقین با مارکیت ٰ IPM ،و مراکز تذخیر تقویه خواهد گردید.
مراکز منابع دهاقین رول رهنمای معامالت (دالل ) را در روابط تجارتی بتین جوانتب زیتدخل اجترا خواهتد کترد وهتم چنتان
این مرکز خدما ت ساحوی سایر ارگان ها را درساحه یکجا خواهد نمود ونیز دفاتر زراعتی ولسوا لی بزرگتترین میکتانیزم
عرضه کننده خدمات حمایوی ومشوره دهی به دهاقین درسطح قریه ومحله خواهد گردید .معلومات و نظریات مفیتد کته در
ریاست های زراعت والیات بدست می اید به ولسوالی ها بتدون درنظرداشتت ضترورت هتای ستکتوری انتقتال داده خواهتد
شد تا به مشکالت وضرورت های دهاقین جواب گویند.

 - 3 .7سیستم توزیع عوامل تولید
دهاقین هنوز هم درقسمت بدست اوردن عوامل تولید بتا کیفیتت وبموقتع بتا چتالش هتای متعتددی روبروهستتند  .بتازار هتا
ازعوامتتل تولیتتد زراعتتتی وارداتتتی از لحتتاظ کمتتی وکیفتتی غیتتر قابتتل اعتمتتاد مملتتو میباشتتد .بختتاطر اینکتته ایتتن عوامتتل تولیتتد
درمطابقت به روش عرضه به اساس تقاضتاء تهیته گردنتد ،شترایط محلتی پیرامتون کیفیتت عوامتل تولیتد بته استاس اقتدامات
قانونگذاری ومقرراتی قابل تطبیق تحت یک میکانیزم بین الوزارتی تسهیل بخشیده خواهد شد.
در بخش تولید تخمهای بذری ،سیستم فع لی هنتوز از سیستتم مبتنتی بتر بتازار فاصتله دارد بته مفهتوم اینکته وزارت زراعتت
ٰ
نماید ،تخم های بذری را از بتازار خریتداری و ستپس بته قیمتت سبستایدی بته دهتاقین
بایست رول میانجی را در زمینه بازی
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توزیتتتع نمایتتتد . .بتتترعالوه تولیتتتد تخمهتتتای بتتتذری محتتتدودیت هتتتای کمتتتی وکیفتتتی نیتتتز دارد بتتته ایتتتن معنتتتی کتتته هتتتدف ستتتی
هتتتزار( ) 30000میتریتتتتک تتتتن تخمهتتتتای بتتتتذری هنتتتوز بتتتتراورده نشتتتده ومقتتتتدارکمبود تخمهتتتتای بتتتذری بیشتتتتتر از بیستتتتت
هزار( )20000میتریک تن میباشد .وزارت زراعت درجستجوی تغیر سیستتم فتوق الذکربته میکتانیزم پتردا ختت دوبتاره بته
جنس ویا پول نقد توسط دهاقین میباشد طبق این میکانیزم (جنس به جنس ویا پول نقتد)وزارت زراعتت تختم هتای بتذری را
در بانتتک غلتته ویتتا تختتم ذخیتتره خواهتتد کتترد بتته متترور زمتتان وزارت زراعتتت سبستتایدی تختتم هتتای بتتذری در تختتم گنتتدم و
وتخمهای دیگر از بین خواهد برد این امر وزارت زراعتت را اجتازه خواهتد داد تتا توزیتع تخمهتای اصتالح شتده بته دهتاقین
دیگتتر را توستتعه داده و همزمتتان ستترمایه گتتذاری کلتتی را در عرصتته توزیتتع تخمهتتای بتتذری بتتا سبستتایدی را کتتاهش دهتتد.
محدودیت های مشابه در بخش باغداری نیز وجود دارد دسترسی محتدود بته نهتال هتا وتختم هتای اصتالح شتده کته در بختش
توسعه ظرفیت مراکز دایمی باغداری و انجمن ملی قوریه داران افغانستان به ان توجه صورت خواهد گرفت.
وزارت زراعت یک ستراتیژی خروج را طرح خواهد نمود که شمولیت و رول وزارت زراعتت را در پروسته توزیتع
تخمهای بذری کاهش داده ودر بخش نظارت و کنترول کیفیت ان افزایش خواهد داد و تولید کننده گان خصوصی تخم هتای
بذری با دهاقین ازطریتق  IASCsدربختش کودهتای کیمیتاوی  ،تخمهتای اصتالح شتده بتذری و نهتال هتا یکجتا کتار خواهنتد
نمود .وزارت زراعت همچنان احتمتال انتقتال مستولیت توزیتع عوامتل تولیتد را بته نهتاد هتای محلتی چتون کوپراتیتف هتای
زراعتی وفعالین سکتور خصوصی تحت نظتارت دولتتی را بررستی خواهتد نمتود .قتوانین فعلتی کته بخشتهای عوامتل تولیتد
چون (تخمه ای بذری  ،افت کش ها و کودهای کیمیاوی )را تحت پوشش قرار میدهند  ،تحتت بررستی قترار دارنتد و تطبیتق
هرچتته بهتتتراین قتتوانین مقتضتتی نظتتارت دوامتتدار ،ازمایشتتات البراتتتواری تفتتتیش و بتتاالبردن ظرفیتتت اداره میباشتتد کتته بایتتد
انکشاف داده شود .

 - 4 .7قرضۀ زراعتی
دسترسی دهاقین و مال داران به قرضه یکی از چالش های عمده بوده که تا حال به شکل پراگنده و مقطعی در محدوده چند
پروژه ویا برنامه که در بخش قرضه های روستایی فعالیتت داشتند بته آن پرداختته شتده استت.در زمینته یتک نظریته وجتود
دارد که نشان میدهتد بانکهتای تجتارتی میتواننتد یتک رول بتزرگ را در عرصته زراعتت بتازی نمایتد .هرچنتد خصوصتیت
رسک پذیری کمتر این نهاد ها سبب شده است که از بسته های قرضه ایشان تنها کستانی مستتفید گردنتد کته صتاحب دارایتی
ویا وجهه الضمان میباشند .این یک امیدواری میباشد که این نهتاد هتا هرچته زودتتر بتواننتد اعطتای قرضته هتای ضتروری
تجارت زراعتی را که اکنون وجود ندارد ،شروع نمایند .اکثریت دهاقین افغان قتادر نیستتند تتا بتا ستپردن تضتمینات ختود را
مستحق اخذ قرضه های کوچک سازند .راهای روشن جایگزین باید جستجو شوند که به موضوع فقرسرمایه دهاقین رسیده
گی صورت گیرد.
وزارت زراعت با وجود افزایش دسترسی به قرضه از طریق همکاری با نهاد های قرضه دهی  ،بخاطر اعتبار بخشتیدن
هر چه بیشتر به نهادهای زراعتتی و دیگتر نهادهتا ی موجتود ضترورت خواهتد داشتت کته نکتات آتتی بته ستطح بتاال درنظتر
گرفته شود ،انکشاف پالیسی های بیسیار واضح مالی به منظور تشویق نهادهای قرضه دهی بیشتر که در عرصه رساندن
و زنجیره ارزش خدمات عرضه خواهند نمود ٰو به انکشتاف بستیار متوثر ستکتور زراعتت و فعالیتت هتا و صتنعت مربتوط
خواهند انجامید.درسطح وزارتها همکاری بیشترشده و نهادهتای قرضته هتای کوچتک مستتعد ومتشتبثین ستکتور خصوصتی
افزایش یافته تا اطمینان حاصل گردد که خدمات قرضه دهی و عوامل تولیتد مربتوط بته تجتارت بته استاس سیستتم مبتنتی بتر
تقاضای دهاقین  ،گروپ تولید کننده گان ومالداران صورت میگیرد.
در اقدامات بلند مدت به منظور هموارساختن راه بخاطر ایجاد نمودن یک بانک انکشاف زراعتی در جریان پنج سال آینده
وزارت زراعت تمام فعالین این عرصه را ترغیب خواهند نمود تا میانجی های مالی دیگری طور مثال کوپراتیتف هتا و
انجمن های دهاقین را ایجاد نمایند و در بین هریک از این میانجی ها بخش مدیریت قرضه مالی روستایی وبخش پرسونل
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اداری موظف خواهد شد همچنان یکی از راه های دیگر توسعه قرضه زراعتی همانا استفاده از گرانتتی هتای گتروپ هتای
که قبال قرضه گرفته اند میباشتد ،کته در ایتن صتورت خطتر عتدم پرداختت بته صتورت قابتل مالحظته درسیستتم تقلیتل میابتد.
کوپراتیف ها و تشبثات در مالکیت دهاقین خواهد ماند بتا وجتود اینکته در ابتتداء بتا کمتک متالی دونرهتا  ،سترمایه دولتتی و
مدیریت حکومتی اغاز به فعالیت کرده باشند.خاصتا ً به این منظور که معیار های عالی  ،مدیریت قوی مالی و شفافیت در
آنها تامین گردد.
در جریان پنج سال آینده ،قرضه یکی از عوامل موثر در کاهش خطتر و تقویتت مشتترکین زنجیتره ارزش خواهتد بتود کته
منتج به راه یافتن به بازار های جدید و استفاده از تکنالوژی های جدید بخاطر مطابقت با نیاز های مارکیت خواهتد گردیتد.
یک لستت بستته هتای متالی زراعتتی تهیته خواهتد گردیت د تتا دهتاقین کتم زمتین را جتذب وبتاالخره ایشتان را بته تشتبثات مفیتد
تجارتی مبدل خواهد ساخت .وبا این اقدامات مقصد  ۳هدف  ۹انکشاف پایدار نیز حاصل خواهد شد.

 - 5 .7سازمان های دهقانی
وزارت زراعت درک مینماید که بدون سازماندهی دهاقین دور گروپ ها ،کوپراتیف ها و انجمتن هتا ،استتفاده از قرضته و
خدمات دیگر زراعتی چون زنجیره ارزش و پیشرفت های انکشاف مارکیت محدود می ماند .بنا ًء تنظتیم دهتاقین مترد و زن
تحت همچو سازمان ها یک قدم ابتدایی و ضروری پنداشته میشود .این همچنان ارتبتاط زنجیتره ارزش را بته صتورت افقتی
و عمودی تامین خواهد کرد و به حیتث مراکتز تبتادل تجتارب ،دانتش و تکنتالوژی عمتل خواهتد نمتود تتا گتروپ هتای متنظم
دهاقین را درعرصه داد وستد با سکتور تجارتی تقویه نماید.
ازنظر دهاقین  ،بازار طورعموم محدوده داد وستد منطقوی با قریه جات بعضا ً با شهر هتای کوچتک و بته نتدرت بتا شتهر
های بزرگ میباشد  .انتقال تولیتدات شتان بته شتهرک هتا و شتهرهای بزرگتتر عمومتا بتاالثر مصتارف انتقتال ودسترستی بته
وسایط نقلیه محدوده شده است  .بنا ًء دهاقین اکثرا ً متورد لطتف تجتارقرار میگیرنتد کته بته مزرعته ی شتان میرونتد وپیشتنهاد
خرید محصوالت به ایشان میدهند.ازاینکه دهاقین از قیمت بازار اگاه نیستند ،فاقد پول نقد اند ومجبتور هستتند هرچته زودتتر
محصوالت شان را به فروش برسانند این امر ایشان را در برابر روش های فرصت طلبانته تجتاران و خریتداران عنعنتوی
اسیب پذیر میسازند . .ایجاد و تقویه کوپراتیف ها و انجمن ها این چنین چالش ها را تا اندازه ی میتواند مرفوع نماید.
وزارت زراعت  ،آبیاری ومالداری مقاصد مشخص را جهت کمک به دهاقین در عرصه فتایق امتدن بته بعضتی از چتالش
ها که روی ان بحث شد پیشنهاد مینماید:
 حصول اطمینان از توانای دهاقین مبنی بر پیوستن به صورت داوطلبانه ودیموکراتیک به گروپ های دهقانی .
 بهبود معیشت مردان و زنان که به سازمان های دهقانان پیوسته اند.
 تامین امنیت غذایی در جوامع .
 ایجاد اطمینان تمویل مالی خودی با همکاری ارگانهای قرضه دهی.حمایه روش کمک به خود از طریق سازمان
های دهاقین.
 نهادینه سازی میکانیزم گرفتن سهم فعال سازمان های دهقانان در پروسه پالیسی سازی و تطبیق ان .
 اشتراک مساعی بیشتر با ساختار های نو ظهور تحت برنامه های شورا های انکشافی محلی و میثاق شهروندی
یک عنصر عمده در انکشاف سازمان هتای دهقانتان رول توانمنتد ستازی وزارت زراعتت ،آبیتاری ومالتداری همکتاری در
گردهم آوری و منظم ساختن دهاقین می باشد و دهاقین مشتاق اند تا فوایتد شتان را در عضتویت ستازمان هتا بترای بهبتود
عواید و ایجاد ثبات بشتر اقتصادی شان بدانند .دهقان به مثابه یک عامل اقتصادی تغیر باید از فواید وارتباط کوپراتیف هتا
و انجمتتن هتتای دهقتتانی قناعتتت داده شتتود ..همچنتتان رول تستتهیلی حکومتتت در ایتن عرصتته نبایتتد فضتتای طبیعتتی کتته در ان
تجارت و داد و ستد های اقتصادی صتورت میگیترد را خدشته دار ستازد .دهتاقین بایتد از فرصتت هتای کته بتوانتد ایشتان و
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محصوالت شانرا قادر به رقابت سازد با خبر گردند .در عین حال تاجران نیز ضرورت دارند بفهمند که بتا تنظتیم دهتاقین
در سازمان ها ایشان با رقابت های شدید روبرو میگردند.

 - 6 .7حمایت سکتور خصوصی و مشارکت عامه و خصوصی
قسمیکه در سند اعتماد خودی دولت که در کنفرانس لندن در ماه دسامبر سال  ۲۰۱۴پیشکش گردید پیشبینی گردیتده استت،
این سند و چارچوب ستراتیژیک تجدید شده ان مشتارکت بتا ستکتور خصوصتی را در محتوری تترین موضتوع در مستاعی
توانمند سازی یک محیط برای سکتور های مختلف زراعت قرار داده است .به منظور درک ظرفیت باالقوه ان فهتم اساستی
پیرامون رول سکتور خصوصی در دسترسی به اهتداف ستکتوری و ایجتاد ظرفیتت هتای در امتتداد زنجیتره ارزش یکتی از
وظایف مهم اصالحات میباشد.
تاکید روز افزون مبنی بر شتریک ستاختن ستکتور خصوصتی در بختش هتای مختلتف فعالیتت هتای زراعتتی ضترورت بته
همکاری و هماهنگی در داخل وزارت زراعت و بین الوزارتی دارد ..توجه خاص به موارد ذیل مبتذول خواهتد گردیتد)۱ .
موضوعات تنظیمی(چارچوبه حقوقی) پیرامتون انتقتال دارایتی هتای عامته بته ستکتور خصوصتی و مکلفیتت هتای ناشتی از
قتترارداد بتتزرگ زراعتتتی )۲ ، .تعرفتته هتتای گمرکتتی تجتتارت فصتتلی تتتا مولتتدین و پروستتس کننتتده گتتان داخلتتی دسترستتی
انحصاری به مارکیت های محلی داشته باشند )۳ ،.و مشوق های مالیاتی .در تمام ایتن متوارد وزارت زراعتت وظیفته دارد
تاپال یستتی هتتا را طتترح چارچوبتته هتتای حقتتوقی وتنظیمتتی را امتتاده  ،نظتتارت را اجتتراء و ارائتته تستتهیالت کومتتک هتتای
تخنیکی  ،حمایه دهاقین  ،سازمان های دهاقین و سکتورخصوصی ادامه دهد.
در جریان پنج سال آینده وزارت زراعت روی استراتیژی انکشاف اقتصادی به مبتنی بر سرمایه گذاری سکتور خصوصی
دربخش زنجیره ارزش و پروسس بخاطرترغیب تقاضای مبتنتی بتر بتازار وحاصتلخیزی زراعتتی بته کتار ادامته خواهتد داد
که این امر با روی دست گرفتن ابتکارات ستراتیژیک مختلف از طریتق تشتویق و جتذب سترمایه گتذاری هتای بتزرگ بتین
المللی و داخلی صورت خواهد گرفت و همچنان تقویه گروپ های دهقانی ،کوپراتیف ها ،تشبثات کوچک و متوسط که همه
اینها در حقیقت هسته انکشاف سکتور خصوصی و مارکیت را تشکیل میدهد صورت خواهد گرفت .هدف عمتومی در ایتن
عرصه همانا ایجاد اشتغال و امنیت برای مردم محل است که منجر به ترغیب انکشاف اقتصادی خواهد شد.
جذب سرما یه های بزرگ از طریق تشویق سکتور خصوصی به سرمایه گذاری در پارک های صتنعتی زراعتتی صتورت
خواهد گرفت .این پارک ها فرصت های شریک ساختن مصارف درفعالیت های ارزش افزایتی را فتراهم خواهتد ستاخت.
بدین طریق یک متودل قابتل تعتویر بترای افتزایش موثریتت وکتاهش مصتارف تولیتد ارائته خواهتد شتد .در صتورت امکتان
روش های مشارک عامه-خصوصی استفاده خواهد گردید تا عرضه مبتنی برتقاضای عوامل تولید و خدمات زراعتی را با
هم یکجا نماید که فعالً توسط وزارت زراعت انجام میگردد و متشتبثین ستکتور خصوصتی دربختش ارزش افزایتی زنجیتره
ارزش بشمول بهبود ارتباطات با مارکیت سترمایه گتذاری مینماینتد .وزارت زراعتت یتک واحتد مشتارکت عامته-خصوصتی
جداگانه را ایجاد خواهد نمودتا تخصص الزم را بوجود بیتاورد کته بتوانتد موضتوعات ستاده مشتارکت عامته -خصوصتی را
تنظیم نماید وبه مرور زمان ظرفیت خویش را باالبرده توان تنظیم پروژه های بزرگ وپیچیده مشتارکت عامته و خصوصتی
را دریافت نماید.
دهاقین تجارتی کوچکتر نیز تشویق خواهند شد تا با متشتبثین ستکتور خصوصتی از طریتق مراکتز عرضته ختدمات مختتلط
ولسوالی ارتباط برقرار نمایند ،جائیکه که دهاقین کوچک و دهاقین تجارتی همکاری بخش خدمات ترویج سکتور عامه
وخصوصی و همچنان عوامل تولید را از جوانب مختلف بدست می اورند  ..در این سطح توجه بتاالی متشتبثین زن بیشتتر
میگردد تا تکیه وحمایت برای تعداد محدود زنان متشبث گردد .تشبثات بیشتتر ایتن زنتان در بختش صتنایع دستتی و ستکتور
خدمات میباشد که یتک تعتداد زیتاد شتان ازطترف دونتر هتا سبستایدی میگیرنتد کته ستوال تتداوم فعالیتت هتای شتان را مطترح
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اکثربا محدودیت های عرفی وکلتوری بتد ترشتده انتد وحمایتت هتای
میسازد .چالش های که زنان متشبث به ان مواجه هستند ً
ظاهر روبه کاهش میباشد.
زنان که تشویق کار در بیرون منزل باشد
ً

 . 8بخش های مشترک
 -1 .8تجارت زراعتي
گسترش تولید و قابلیت تولید دهقان افغان با سرعت بیشتری نسبت به سرعت پیش بینی شده در حال حرکت است .دسترسی
به عوامل تولیدي پیشرفته و تکنالوژي ،باعث اضافه شدن حاصالت در بعضتی ستاحات شتده استت .ایتن افتزایش در تولیتد
مستلزم تأکید بیشتر بر توسعه بازارها برای فروخت این حاصالت و انتقال از شیوه های فعلی زراعت معیشتیتی بته سیستتم
های تولیدی معاصر و بازار محور دارد .پتانسیل گسترش بختش تجتارت هتای زراعتتي زیتاد استت و نیتاز بته یتک سلستله
ابزارهای توانمند کننده دارد تا انتقال به یک دوره جدید تولید و بازاریابی صورت گیرد .چنین یک انتقتال مستتلزم آن استت
که محدودیت ها و چالش ها با دقت بررسی شده و ساختار های اساسی برای تحقق این پتانسیل مهم ایجاد گردد .با توجته بته
افزایش محصوالت دارای ارزش اضافی اقتصادي 18( ،محصول) ضروری استت کته ابتکتارات مربتوط بته تجتارت هتای
زراعتي به طور مستقیم با زنجیره های نو ظهور ارزش افزایی وصلگردد.
دسترسی به سرمایه :یکی از موانع اساسی انتقال از میتود های زراعت بخور و نمیر و سنتی به شیوه هتای معاصتر همانتا
نبود سرمایه و عدم توانایی دهاقین جهت دسترسی به آن است .نهاد های مالی موجوده ،متناستب بتا نیتاز منتدی هتای دهتاقین
نیستند تا آنها بتوانند از زراعت بخور و نمیر گذرنموده و وارد زراعتت بتازار محتور و تولیتدات گستترده شتوند .شتیوه هتای
موجود نیل به وجوه متالی فتوق العتاده محتدود بتوده و بته آن عتده دهتاقین ختاص معاملته صتورت میگیترد کته توانتایی فتراهم
نمودن ضمانت را به نهاد مالی در برابر قرضته هتای زراعتتی داشتته باشتند .بستیاری از نهتاد هتای قرضته دهتی متمایتل بته
پذیرش خطرات احتمالی نیستند که در نتیجه آن فرصت های بزرگ از دست میرود که بلوسیۀ برنامه های موجه دهاقین از
انزوا بیرون میشوند.
دسترسی به زمین :یکتی از موانتع عمتده عتدم دسترستی متشتبثین و سترمایه گتذاران بته زمتین میباشتد .اغلبتا ً رونتد استتمالک
زمین در افغانسان یک روند طویتل حقتوقی و بیروکراتیتک استت کته سترمایه گتذاران را دلسترد ستاخته و موجتب میشتود تتا
ایشان تمرکز خود را به سایر عرصه ها نسبت به تجارت زراعتی معطوف دارند .عواقب ناگوار ناشی از تتأخیر دسترستی
به زمین ،تأثیر مستقیم بر استخدام بلقوۀ افراد در مزرعه و تجارت های متعلقه دارد.
چارچوب های حقوقی :انجمن ها و کوپراتیف های کوچک غیتر رستمی بستا اوقتات اولتین عامتل گتذار از زراعتت بختور و
نمیر یا معیشتی به زراعت تجارتی محسوب میشوند .چارچوب حقوقی بترای تولیدکننتده گتان پتائین دستت ماننتد انجمتن هتا و
کوپراتیف ها معموالً واضح نبوده و متناقر اند .بنابر تعریف ،انجمن ها و کوپراتیف ها باید مورد تشتویق و ترغیتب قترار
گرفته تا منسجم شده و مدیریت داخلی شانرا منطقی سازند و نباید تابع رژیم مالیات نزولی و مقررات کهنه باشند .امکانتات
بلقوۀ برای این گروپ ها زیاد است؛ این نهاد ها اساسی ترین فعالیت هتای تشتبثاتی را در برداشتته و میتواننتد محترک بلقتوه
برای دهاقین کوچک یا معیشتی باشند تا بدینوسیله آنها به سیستم تولیدات زراعتی معاصر و بازار محور بپیوندند.
دسترسی به کمک هتای تخنیکتی :جهتش بته ستوی یتک ستکتور قتوی تجتارت زراعتتی مستتلزم رویکترد مبتنتی بتر دانتش از
مراحل مقدماتی تولیتد تتا زنجیتر عرضته و دسترستی بته بتازار میباشتد .بستیاری از تجتاران در افغانستتان ،بازرگانتان ستنتی
محسوب میشوند .تصور ایشان مبتنتی استت بتر عترف متدیریت عمتل معاملته بتا زنجیترۀ عرضته و ارزش کته منحصتر شتده
است به شیوه های قدیمی صادرات به بازار های از قبل شتناخته شتده .عمومتا ً مفهتوم شتیوه هتای ارزش افزایتی ماننتد بستته
بندی بهتر ،کنترول حفظ الصحۀ نباتی ،سردخانه ها و کشف بازار های جدید ،عرصه هتای متورد تمرکتز تجتاران ستنتی را
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تشکیل نمیدهتد .کتار بتا افتراد غیتر تجتار در خصتوص تکتیتک هتای چگتونگی تجتارت و بتازار یتابی ،یتک فعالیتت اساستی
شمرده میشود .طور مثال کار با دهاقین از طریق خدمات ترویجی مورد هدف در خصوص بازاریابی ،میتواند آگتاهی هتای
الزم را برای یک تعتداد دهقانتان در زمینتۀ تقاضتا و چنته زنتی بهتتر در متورد قیمتت و دسترستی بته بتازار باشتد .ایتن امتر
میتواند آگاهی وسیعتر را پیرامون امکانات بلقتوۀ بتازار هتا و شترایط الزم بترای دهتاقین ایجتاد نمایتد تتا آنهتا کیفیتت تولیتدات
شانرا مطابق تقاضای بازار تنظیم نمایند.

 -2 .8مبارزه با مواد مخدر
با وجود کوشش های دولت افغانستتان و جامعته بتین المللتی ،کشتت کوکنتار در  ۱۵ستال گذشتته بیشتتر شتده استت و در ستال
 ۲۰۱۵ساحه  ۲۲۴هزار هکتار را احتوا نمتوده بتود .تولیتد کوکنتار رقابتت محصتوالت مشتروع زراعتتی را ضتربه میزنتد،
حاکمیت قانون و مشروعیت حکومت را تحت سوال میبرد ،و باعث تقویت فساد و دهشت افگنی میگردد.
با آنکه حاصلدهی کوکنار بنابر عوامل محیطی ،امرار ،عرضۀ زاید و فعالیت تنفیذ قانون در سالهای اخیر اندکی متناوب
بتتوده استتت ،امتتا تمایتتل کلتتی دهتتاقین بتته زرع کوکنتتار عمتتده تتترین دلیتتل افتتزایش کشتتت ایتتن نبتتات را تشتتکیل میدهتتد و اگتتر
استراتیژی ها برای معیشت بدیل کوکنار وضع نگردد به ویژه برای دهاقین بخور و نمیر یا معیشتی ،تمایل دهاقین بته ادامتۀ
زرع این نبات بیشتر خواهد شد.
در حتال حاضتتر ستتکتور زراعتتت مشتتروع فاقتد دینامیتتک هتتای تولیتتدی ،حاصتتلخیزی و بتازار استتت تتتا مشتتکالت ماننتتد فقتترو
بیکاری را هدف قرار دهد و منابع بدیل جهت رشد زراعت مشروع ایجاد نماید .ایجاب میکند تا اقدامات مختلط و هماهنتگ
روی کار آید تا فرصت های جدید و بدیل کشت کوکنار وسعت یابد و سبب ایجتاد عوایتد و اشتتغال زایتی پایتدار بترای متردم
در این محالت گردد .سرمایه گذاری در گندم آبی خطر دوباره روی آوردن به کشت کوکنار را بیشتر میکنتد .بنتاء اقتدامات
جدی علیه اینگونه نتایج در بخش پروژه های آبیاری نیز باید روی دست گرفته شود.
چون گندم نسبت به کوکنار عاید کم دارد ،بناء رجوع به کشت کوکنار در زمتین هتای کته بترای کشتت گنتدم آبیتاری میگتردد
بیشتر میباشد .جهت مقابله با این معضله باید روی حاصلخیزی فی واحد زمین گندم توجه گردد نسبت به توسعه زمین تحتت
کشت .به عباره دیگر ،توسعه زمین برای گندم دارای اولویت کمتر نسبت به سرمایه گذاری در باغداری دایمی و مالتداری
تکثیفی میباشد که میتواند رقیب خوب باشد در برابر زرع کوکنار.
خطتتر رجتتوع بتته کشتتت ک وکنتتار بعتتد از ستترمایه گتتذاری در باغتتداری کمتتتر میباشتتد چتتون تولیتتد حاصتتل فتتی واحتتد زمتتین در
باغداری بیشتر میباشد و محصوالت باغداری در مقایسه با گندم رقابت خوبتر در بازار دارند .بنا ً اولیویت دهی به انکشتاف
محصوالت دایمی مانند تاکستان ها و درختان میوه نسبت به محصتوالت باغتداری ستاالنه میتوانتد در ایتن عرصته ممتد واقتع
گتتردد بختتاطر اینکتته محصتتوالت دایمتتی فصتتلی نبتتوده و تمتتام ستتال زمتتین را مصتتروف نگهمیتتدار و از ستتوی هتتم ایتتن نباتتتات
معموالً  25تا  30سال عمر دارند و عیار ساختن زمین آن برای کشت کوکنار به سرمایه و مصارف هنگفت نیاز دارد .بته
همین ترتیب کشت زعفران که در ابتداء سرمایه گذاری بیشتتر را نیتاز دارد زمتین را بترای  ۷تتا  ۸ستال تحتت کشتت قترار
میدهد و در مقابل کشت ساالنه کوکنار بدیل بهتر خواهد بود.
بختتش هتتای فرعتتی ایتتن برنامتته قستتمی طتترح ریتتزی شتتده انتتد کتته بتتاهم رونتتد تقویتته ،عرضتته و تنتتوع معیشتتت هتتای مشتتروع
روستایی ر ا تسهیل نمایند با تمرکز ویژه بر دهاقین کارگران منزوی و بخور و نمیر که در نتیجته ایتن امتر منجتر بته کتاهش
تولید کوکنار در والیات شامل فهرست اولیت های مبارزه بتا متواد مختدر میگتردد .ایتن اقتدامات نته تنهتا شتامل تحقیقتات و
تتترویج روش هتتای جدیتتد زراعتتتی میگتتردد ،بلکتته ستترمایه گ تذاری روی زیربناهتتای زراعتتتی ر .دولتتت افغانستتتان و جامعتته
جهانی که شکار این پدیده شوم کوکنار اند باید با هم کار نمایند تا محیط سازگار را جهت رشد و توسعه محصوالت مشروع
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زراعتی آماده نمایند .تمام شرکاء باید مسئولیت مشترک خویش را در راستای انکشاف بدیل درک نماینتد تتا مبتارزه بتا متواد
مخدر کامیاب گردد.

 -3 .8زنان در زراعت
نقش زنان در زراعت مغلق میباشد .در حالیکه زنان یک سهم فعال در زراعت دارند و  ۴۳فیصد نیتروی کتار در زراعتت
و مصئونیت غذایی را تشکیل میدهند ،با آنهم دسترسی ایشان به منابع تولیتدی بستیار انتدک استت  .بتا وجتود ستهم زنتان در
مبارزه با عدم مصئونیت غذایی و فقر و نقش بارز در تنظیم منابع طبیعی ،زنان شکار تبعتیر و محتدودیت هتای اجتمتاعی
و اقتصادی متعدد اند .این محدودیت ها این عوامل دسترسی زنان را به منابع تولید و فرصت های اقتصادی جهت انکشتاف
نیروی محرک شتان محتدود میستازد .در قتدم نخستت ستهم گیتری زنتان در فعالیتت هتا بتا مثابتۀ مکلفیتت هتای فتامیلی بتدون
ارزش پولی محسوب میشود و ایشان به ندرت در مقابل کار های که انجام میدهند دستمزد دریافت میکنند .پرداخته میشود.
سهم زنان در زراعت افغانستان نتیجه استراتیژی های مبارزاتی مبتنی بر جنسیت اجتماعی (جنتدر) استت تتا زنتان بتواننتد
معیشت های خویش را تنوع بخشند .مردان عموما ً محصوالت با ارزش را کشت میکنند و یا ختارج از محتل جهتت دریافتت
شغل های فصلی یا دایمی سفر می نمایند .این در حالیست که زنان در حویلی و محوطته هتای کوچتک بته زرع محصتوالت
جهتتت مصتتروف فامیتتل مبتتادرت می ت ورزدن و یتتا دستتت بتته تربیتته و نگهتتداری تعتتداد انتتدک مواشتتی میزننتتد و در اخیتتر ختتود
محصوالت خویش را پروسس نموده و بشخی از آنرا بازار های محلی بته فتروش میرستانند .زنتان افغتان نستبت بته متردان
سهم کمتر در تصمیم گیری جهت انتخاب عوامل تولید ،محصوالت و بازار دارند .باوجود ایتن همته ،در حتال حاضتر زنتان
بیشتر وقت شانرا در تولید محصوالت زراعتی و مالداری صرف مینمایند.
با وجود استراتیژی جنسیت اجتماعی (جندر) و موجودیت یک آمریت متصدی این موضوع در وزارت زراعتت ،آبیتاری و
مالداری ،ادغام و نهادینه ساختن مسایل جنسیت اجتماعی (جندر) در این وزارت هنتوز هتم یتک امتر چتالش بتر انگیتز استت
زیتترا فقتتط دو زن بتته حیتتث روستتاء در مرکتتز وزارت ایفتتای وظیفتته متتی نماینتتد در حالیکتته هتتیچ ریاستتت والیتتتی روستتای زن
ندارند .علی الرغم موجودیت یک پالیسی جامع جنسیت اجتمتاعی (جنتدر) در وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری ،بعضتی
از ریاست ها ،پرو ژه ها و برنامه ها تاهنوز هم استراتیژی ها و راهنمود هتای بخصتوص ختویش را در ایتن زمینته دارنتد.
در این راستا تا هنوز هم نبود هماهنگی الزم بین فعالیت های ریاستت هتا ،برنامته هتا و پتروژه هتا بته چشتم میختورد .هویتدا
استتت کتته یتتک راهکتتار ختتوب پتتالن شتتده بتترای ادغتتام موضتتوع جنستتیت اجتمتاعی (جنتتدر) در هتتر فعالیتتت وزارت زراعتتت،
آبیاری و مالداری تا هنوز وجود ندارد که در نتیجه مسئلۀ ادغام توانایی های زنان و تقویۀ روند توانمند سازی زنان به یک
شیوۀ واحد توسط جوانب ذیربط بصتورت واضتح درک نشتده و ثانیتا ً نبتود همتاهنگی متانع تشتریک مستاعی در جهتت تتأثیر
گذاری فعالیت ها بر گروه های مورد هدف شده است.
حضور روز افزون کارمندان ریاست اقتصاد خانواده در والیات و ولسوالی ها سبب شده است تتا وزارت زراعتت ،آبیتاری
و مالداری آگاهی های بیشتر را بته زنتان در ایتن بختش برستاند .استتفاده از زنتان زراعتت پیشتۀ مؤفتق منحیتث نمونته هتای
کامیابی و تربیۀ کدر های جوان دهاقین طبقۀ اناث منتج به تقویت بیشتر اعتماد ،وقار و سهتم زنان خواهد شد .عالوتا ً ایتن
فعالیت ها و راهکتار هتا فضتای را بترای بهبتود همکتاری و تشتریک معلومتات میتان زنتان مستاعت میستازد تتا زنتان هنگتام
حوادث بتواننتد بتا همتدیگر کمتک کننتد و ایتن امتر از تطبیتق متؤثر استتراتیژی مبتنتی بتر پالیستی جنستیت اجتمتاعی (جنتدر)
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری اطمینتان میدهتد .پتروژه هتای اقتصتاد ختانواده در حتال حاضتر بتا زنتان در جوامتع کتار
میکنند تا ایشان را از نظر اقتصادی توانمند نماید و عواید فامیلی شانرا بلند ببرد .این ریاست همچنان در صدد آن استت کته
برنامته هتای را طترح نمایتد تتتا بصتورت مشتخص حساستیت هتتای دهتاقین ذکتور را نستبت بتته نقتش و ستهم دهقانتان انتتاث در
شورای های انکشاف محل ،مورد رسیدگی قرار دهد.
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وجود چالش ها ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری متعهتد استت تتا توجته جتدی بتر تستاوی جنستیت اجتمتاعی (جنتدر) و
نقش زنان در زراعت مبذول دارد .مشارکت زنان در تمام بخش های زراعت اعم از نهادی و غیر آن یکی از اولویت های
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری است و این موارد در پروسه پالنگتذاری و تطبیتق شتامل میگتردد .غترر نیتل بته ایتن
هدف مهم ،که هدف پنجم (مقاصتد  ،۸ ،۷ ،۵و  )۹انکشتاف پایتدار میباشتد ،وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری در حتال
ساختار مجدد پروسه اصالحات خویش میباشد تا اطمینان بدست آید که مسایل حقوق زنان و توانمندسازی اقتصادی آنها هم
از دید تقنینی و هم از دید اقتصادی مورد رسیدگی قرار میگیرد .استفاده از تکنالوژی ها جدید معلوماتی در مزرعه ،زنتان
را که از دسترسی به معلومات اقتصادی دور مانده اند ،قادر خواهد ساخت تا این معلومتات را از طریتق تکنتالوژی تیلفتون
های همراه (مبایل) بدست آرند .دسترسی به به معلومات و اطالعات اقتصادی از اهمیت بسزای برخودار است که به مثابتۀ
یک محرک مهم برای آوردن تغییرات میان تولید کننده گان روستایی طبقۀ اناث خواهد بود.

 -4 .8مبارزه با فساد
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری سایر ارگانهای دولتی مجزا نبتوده و ماننتد آنهتا در برابتر فستاد آستیب پتذیر میباشتد و از
این پدیده شوم متکثر است  .مدیران عالیرتبه این وزارت اغلبا ً حین اجرای وظایف محولۀ شان تحت فشتار هتای گونتاگون
و نفوذ بی مورد بلوسیلۀ ابزار های نهادی خارج از این وزارت قرار میگیرنتد .برختی ایتن فشتار هتا سیاستی بتوده و برختی
دیگرانگیره های پولی میباشد .بدون در نظرداشت منبع و نوع فشار ،مدیران عالیرتبۀ وزارت ،آبیاری و مالتداری متعهتد
اند تا از شیوه های بهتر استفاده نموده تا ا متتیقن شتوند کته متدیران میتان رتبته و کارمنتدان پایینرتبته ازعواقتب فستاد آگتاهی
داشته و در در زمینۀ مبارزه با فساد آماده اند.
در حال حاضر کارمندان عالیرتبه وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مصروف تطابق پروسه هتای کتاری ایتن وزارت بتا
پالیستی هتای ملتی مبتارزه علیته فستاد اداری انتد و ستعی مینماینتد تتا اطمینتان بدستت آرنتد کته رونتد اصتالحات موجتب ایجتتاد
چارچوب گردد که عرصه های بلقوۀ فساد را در فعالیت های یومیه و همچنان پالیستی هتا متورد شناستایی قراردهتد . .طتور
مثال پروسه های تدارکاتی مطابق راهنمود های کمیسیون نو تأسیس تدارکات ملی عیار گردد کته توستط ریاستت جمهتوری
و وزارت مالیه تدوین شده اند.
پروسه های استخدام بصورت اخص در برابر فساد و همچنان دخالت ها و فشار های سیاسی آسیب پتذیر انتد .یتک ریاستت
منابع بشری مستقل که مورد حمایت همه جانبه قرارداشتته باشتد ،از طریتق وضتع طرزالعمتل هتای جتدی مبتنتی بتر شایستته
ساالری و جذب افراد شایسته میتواند در کاهش فساد کمک نماید .ساده سازی پروسه های کاری و سیستم های یتک پارچتۀ
الکترونیکی نیز درکاهس فساد کمک میکند .طرزالعمل های بغرنج و پیچیدۀ و پروسته هتای زایتد کتاری اغلبتا ً باعتث تتأخیر
در فعالیت ها گردیده و ایجاد زمینۀ سوء استفاده و بهره کشی میگردد.
مشتتارکت ستتکتور خصوصتتی و عامتته کوشتتش هتتای وزارت زراعتتت ،آبیتتاری و متتادالری را در امتتر مبتتارزه بتتا فستتاد از
طریق توانمند ساختن گروه های ذینفتع ماننتد گتروپ هتای دهقتانی ،اعضتای جامعته و جامعتۀ متدنی در زمینتۀ ایجتاد تفتاهم و
شناسایی عرصه های فساد ،تقویه میکند .شناخت گروه های ذینفع منحیث جوانتب ذیتدخل در مباحتث پالیستی میتوانتد منحیتث
کتلست برای یک اقدام اصالحی جهت مبازره با فساد مورد استفاده قرار گیرد.

 .9استراتیژی و میکانیزم تطبیقی
ترتیب پروسۀ اصالحات مشتمل بر یک سلسله اقدامات کلیدی خواهد بو.
 از اینکه آبیاری اولین اولویت میباشد ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ریفورم ریاست آبیاری را به حیث یتک
متتودل انتختتاب مینمایتتد کتته در ایتتن راستتا اقتتدامات ذیتتل روی دستتت گرفتتته خواهتتد و ظرفیتتت متتدیریتی بررستتی و
رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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تیم جدید مدیریت به مشورۀ رهبری ارشد وزارت مشوره های الزم را جهت گزینه های سرمایه گذاری بر اساس
ساحات دارای اولویت به شمول معلومات فراهم شده از طریق ارقام و اطالعات اساس و سروی سیستتم معلومتات
جغرافیایی ( )GISارائه میدارد.
ترتیب یتک پتالن اولویتت هتا بتا استتفاده از ارقتام و اطالعتات استاس و سیستتم معلومتات جغرافیتایی ( )GISبترای
تعیین مناطق که در آن پروژه ها تطبیق گردند.
تثبیت ساختار های حمایوی در ستطح مرکتز ،والیتات و ولستوالی هتا نظتر بته محتدودۀ کتاری ،بته شتمول منتابع کته
برای تطبیق ساختار های اصالح شده نیاز است.
ارزیابی و معرفی کانسپت (مفکورۀ ابتدایي) شیوه های ساده و مؤثر جریان کتارو متدیریت پروسته بتا استتفاده از
سیستم های حکومتداری الکترونیکی.
شناسایی ،استخدام ،آموزش و اعزام کارمندان تخنیکی جدید و برحال تخنیکی به محالت مختلف.
گنجانیدن کارکرد های جدید در ساختاره های والیات و ولسوالی ها به شمول دسترسی بیشتر به دهاقین.

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از راهکار های فتوق در جهتت تنظتیم رونتد اصتالحات ختویش استتفاده نمتوده و بیشتتر
کار خواهد نمود تا ریاست های دیگر را طوری در این روند شامل سازد که در وظایف فعلی شان اختالل وارد نگردد .به
مثابۀ یک بخش از فعالیت های ادغامی و اصالحی  ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در حال طرح یتک پتالن توحیتدی
میباشد تا اطمینان بدست آید کته تمتام پتروژه هتای مربتوط بختش آبیتاری بته شتکل سیستتماتیک تحتت چتتر ریاستت آبیتاری
کارنمایند که این امر منجر به کاهش تکرار خدمات در بخش های اداری ،لوژستیک ،مالی و مدیریت میگردد.
یک تعداد تیم های کاری ایجاد خواهند شد تا از تطبیق این استراتیژی نظارت نمایند .این تیم ها متشکل از کارمندان کلیدی
تخنیکی مربوط به وزارت زراعت ،آبیتاری و مالتداری از مرکتز و والیتات خواهتد بتود کته متنعکس کننتده بهتترین ظرفیتت
های ممکتن تخنیکتی و اصتالحی باشتند .ایتن تتیم هتا رهبتری وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری را در تطبیتق اصتالحات
همکاری نموده و راهنمود هتای تطبیتق عملتی را غترر نیتل بته نتتایج متورد نظتر فتراهم خواهنتد نمتود .وزارت زراعتت،
آبیاری و مالتداری در نظتر دارد تتا در قتدم نخستت اصتالحات جتامع را بته صتورت امتحتانی در پتنج والیتت کته شتامل ۵۰
ولسوالی میباشد میگردد ،عملی سازد.
اوالً روند اصالحات والیات و ولسوالی ها در شش ماه اول به صورت امتحانی آغاز خواهد شتد و در جریتان یتک ستال بته
پنج والیت دیگر گسترش خواهتد یافتت .یتک متدیر بتا تجربته تتیم کتاری را رهبتری خواهتد نمتود .ایتن تتیم مرکتب از تعتداد
مشخص تح لیل گران و مدیران با تجربته خواهتد بتود کته میتان طیتف وستیع دستپلین ستکتوری بصتورت فتوق العتاده فعالیتت
نمایند تا اطمینان بدست آید که پروسۀ بخوبی مدیریت شده و اهداف تعیین شده بدست میاینتد .ایتن تتیم بتا رهبتری آن مستئول
تتتأمین ارتباطتتات در ستتتطوح مختلتتف وزارت زراعتتتت ،آبیتتاری و مالتتداری ،والیتتتات و ولستتوالی هتتتا در زمینتتۀ شناستتتایی
مشکالت ،فرصت ها و راه حل های مؤجه برای تطبیق تحول و اصالحات خواهد خواهند بود .این تیم بته صتورت دورانتی
توسط مشاورین داخلی و در صورت لزوم توسط مشاورین خارجی کمک شد .تیم های کاری بعد از شناستایی ظرفیتت هتا،
دارایی ها و مشوره با کارمندان والیتی و ولسوالی به شمول والیات و ولسواالن ،زمان الزم را برای تمرکتز مجتدد فعالیتت
ها بر حمایت سریع دهاقین تعیین خواهند نمود.
در مطابقت با هفت اولویت این سند ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالتداری یتک تغییتر بنیتادی را در ستاختار ختویش در نظتر
دارد .با بکار گیری روش دهقان محور الزم است تا منابع (بشری و مالی) در سطح والیات و ولسوالی ها مجدداً تنظیم و
اختصاص داده شوند .این اقدامات از استفادۀ منابع وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مبتنتی بتر تقاضتا و ابتکتار در ستطح
مزرعه اطمینان میدهد که توسط یتک شتبکۀ منستجم و بهتم پیوستته تخنیکتی و مبتنتی بتر تحقیقتات در ستطح والیتات حمایتت
خواهد شد.
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 -1 .9اصالحات نهادی به سطح مرکز
اصالحات در وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به یک تمرکز جدی بر منطبق ساختن بست های متوسط و عالی رهبتری
بتا بستتت هتای متعتتدد ایتتن وزارت بتر استتاس یتتک ارزیتابی وظیفتتوی نیتتاز خواهتد داشتتت کتته در نتیجته ایتتن نهتتاد بته یتتک نهتتاد
کوچک ،سریع العمل و پاسخگو مبدل خواهد شد .راهکار های اصالح شدۀ مدیریتی مبتین تأکیتد مجتدد بتر رهبتری و کیفیتت
های مسلکی خواهد بود که کارمندان پائین رتبه را انگیزه داده و مورد حمایت قرار میدهد .این راهکار باید قبول مسئولیت
را در برابر ابتکارات فردی گسترش دهد و کارمندان بدون نیاز به اخذ مشوره و امضاء در خصتوص هتر موضتوع بته
دریافت راه های حل به مسائل و مشکالت در محدودۀ وظایف بخش مربوطه بپردازد.
یک سلسله تعدیالت مدیریتی و وظیفوی جهت انتقال از ساختار پروژوی نسبتا ً نا هماهنگ که متکتی بتر دخالتت در عرصته
های کلیدی طرح و تطبیق میباشد ،تکرار فعالیت ها و استفادۀ نا هماهنگ منابع انجام خواهد شد .اولین قدم استتراتیژیک در
این راستا هماناارتباط دادن پروژه ها موجود بصورت کل و یا فعالیتت هتای اساستی آنهتا بتا ریاستت هتای مربوطتۀ وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری میباشد .قرار دادن ریاست ها در راس نظارت و انسجام تطبیتق یتک روش برنامته ای را بترای
فعالیت هتای وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری فتراهم نمتوده ،همتاهنگی و تشتریک معلومتات را میتان ریاستت هتا تقویتت
بخشیده ،و ظرفیت این وزارت را ارتقا میبخشد تا بتواند پالنگذاری را بته شتیوۀ کوتتاه و دراز متدت جهتت تطبیتق رستالت
خویش انجام دهد .تقلیل هزینه های عملیاتی و افزایش پاسخگویی نتیجتا واضح خواهد بود.
در عین زمان مراجع تمویل کنندۀ بین المللی راهنمود هتای جدیتد وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری را رعایتت خواهنتد
نمود که در خصوص پروسۀ جامع پالنگذاری تمام پروژ های پالن شده از طرح گرفته تا تطبیق و ارزیتابی میباشتد .ایتن
امر اطمینان میدهد که اولویت ها و خالء ها مشترکا ً شناسایی شده، ،منتابع متالی میتوانتد همتراه بتا طترح هتای مناستب بته
شکل مؤثر بسیج شده شوند و مودل های تطبیق بطور مؤثر پیاده گردند.
نتیجۀ اخیر این خواهد بود که یک کاهش چشم گیر در حضتور فزیکتی در زمینتۀ حمایتت و انجتام مکلفیتت هتای ختدماتی در
تمام سطوح و مدیریت وزارت رونما خواهد شد .با محدود ساختن فعالیتت هتا بتر مستایل کتالن ،وزارت زراعتت ،آبیتاری و
مالداری تمرکز چشم گیر بر روابط مراجع تمویل کننده و پالیسی ملی زراعت خواهد نمود ..این وزارت در مرکز به یک
ساختار کوچک مبدل شتده کته شتامل ریاستت هتای پتالن و پالیستی ،منتابع بشتری ،معینیتت هتا ،بستت هتای حمایتت متدیریتی،
مالی ،تدارکات ،تقنین و مقررات ،و بخش های خدماتی مربوطه خواهد بود.
به صورت عملی این ساختار که فعال به اساس عرضه ایجاد شتده بتا ستاختاری تعتویر میشتود کته بته استاس تقاضتا طترح
میگردد .بناء ساختار جدید مستلزم تغییرات سازمانی و ادغام و انسجام چندین عنصر مختلف میباشد ،مانند:


میکانیزم های هماهنگی چندین وزارتی جهت تقویت چارچوب هتای الزم تقنینتی و انتظتامی بته منظتور ایجتاد یتک
شرایط مساعد برای فعالیت های ملی و بین المللی غرر خود کفایی.



تجدید چارچوب های قتانونی و کنتترول کیفیتت جهتت ایجتاد و حفتظ شترایط مستاعد و تقویتت متودل هتای مشتارکت
عامه و خصوصی.
طرح یک استراتیژی جامع و منطبق با زمان برای عرضۀ خدمات زراعتی.
تقویت و ایج اد نهاد های مناسب جهت حفظ و گسترش فعالیت ها بلوسیلۀ فراهم نمودن اساس قانونی ،پالیستی هتا و
تصمیم گیری غیر متمرکز مالی.
شناسایی یک میکانیزم عمومی و نقطه آغاز برای انکشاف خدمات و عوامل تولید مبتنی به تقاضا.
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 -2 .9مرکز آمور تخنیکی و هماهنگی در سطح والیت
ساختار فعلی ریاست های والیات در حال حاضر منعکس دهنده ستاختار وزارت میباشتد و یتک تعتداد کارمنتدان والیتات بته
ریاست های تخنیکی گزارش میدهند و یک عده دیگر به ریاست امور والیت در مرکز .اکثر این ارتباطات یک طرفه و از
پایین به باال است که پاسد های محدودی به ایشان از مرکز داده میشود .پاسد های که از ریاستت هتای تخنیکتی درخواستت
میگردد در اکثر حاالت تحلیلی نمیباشد .مقدار و تعداد گزارشتات کته از والیتات درخواستت میگتردد کیفیتت ایتن گتزارش را
صتتدمه میرستتاند و عموم تا ً ایتتن گزارشتتات منجتتر بتته تغیتتر پالیستتی هتتا و استتتراتیژي هتتای تمویتتل در ستتطح مرکتتز نمیگتتردد.
صالحیت های تصمیم گیری در سطح والیت محدود بوده و تصامیم مالی کالً از کابل کنترول میگردد.
بتترای اینکتته عرضتته ختتدمات نظتتر بتته تقاضتتای دهتتاقین طتترح گتتردد ،ریاستتت هتتای والیتتات تغییتترات چشتتم گیتتر را در بختتش
متتدیریتی و تخنیکتتی متحمتتل خواهتتد شتتد .بتتر عتتالوه تتتیم متتدیریتی کوچتتک ،ریاستتت والیتتت مرکتتز منتتابع دهتتاقین را در ختتود
تاسیس خواهد کرد .این مراکز معلومات و ظرفیت های تخنیکی را به مشتری های خویش در سطح والیت عرضه مینماید.
این مراکز کارمندان تترویج را کته الیحته وظتایف شتان تغییتر نمتوده استت آمتوزش خواهتد داد ،و همچنتان دهتاقین پیشتقدم و
دهاقین تجار ت پیشه را آموزش میدهد تا ایشان به نوبه خویش با استفاده از قطعه های نمایشی در ولستوالی معلومتات را بته
سمع و درک دهاقین برسانند .ریاست های والیات به گونه گذشته تمام فعالیت های وزارت زراعت را کتاپی نخواهنتد کترد،
و گزارش ها را بعد از تحلیل به مرکز انتقال خواهند داد .کارمندان مراکز منابع دهاقین مختتلط از کارمنتدان فعلتی و جتذب
ظرفیت های جدید خواهد بود.
این مراکز همچنان از منابع دست داشته مانند مراکتز تحقیقتاتی ،فاکولتته هتای زراعتت ،و البراتتوار هتای زراعتتی استتفاده
نموده و جهت ارائه خدمات منحصر به آن والیت کوشش می نمایند .این اقدامات کیفیتت متواد زراعتتی را کنتترول نمتوده و
ارزش محصوالت زراعتی را بهبود میبخشد.
یک بار دیگر باید گفت که در عمل ریاست های والیتتی زراعتت ،آبیتاری و مالتداری حمایتت هتای الزم تخنیکتی را بترای
کارمندان ولسوالی عرضه میدارد تا آنها بتوانند معلومات ،حمایت و راهنمایی های الزم را به هتدف تزریتق مفهتوم ختدمات
تقاضا محور مبتنی بر پرداخت 1برای دهاقین فراهم نمایند .از اینرور فراهم نمودن ختدمات و عوامتل تولیتد جتامع یکپارچته
مبتنی بر تقاضا نیاز به کدر ها و مهارت های پاسخگو دارد تا نیازمندی های دهاقین مرفتوع شتده و اطمینتان بدستت آیتد کته
نیامندی های آنها کامالً توسط فراهم کننده گان درک میشود .باید به خاطر داشت که معموالً دهاقین فقیر بته حقتوق ،سترمایه
و خدمات دسترسی محدود دارند و مهم است تا این طبقه مورد شناسایی فتراهم کننتدگان ختدمات قترار گرفتته و آنهتا توانمنتد
ساخته شوند تا خدمات را که نیاز دارند تشخیص و تقاضا نمایند.
در مقابل مراکز منابع دهاقین یک سلسله منابع تخنیکی را برای افزایش ارزش متوقعۀ عرضتۀ ختدمات بته ستطح ولستوالی
فراهم میسازد  .این مراکز یک بسته تخنیکی پاسخگو را نظر به ضروریات زراعت هر منطقته مهیتا متی نماینتد .ایتن شتیوه
طوری طرح میگردد که بنابر آن سیستم عرضۀ خدمات از عرضه محور به تقاضا محور مبدل شود و در این شیوه عوامل
تولید مستلزم تغییرات سازمانی بوده و نیازمند ادغام و انسجام چندین عنصر متفاوت است ،مانند:
 تهیۀ معلومات و راهنمود ها در مورد نیازمندی های حقوقی به شمول تعین معیار ها برای عوامل تولیتد زراعتتی
و محصوالت تولیدی.
1

بناً تقاضا در این مورد به معنی آن است که مردم خواست دارش بوده ،به آن نیاز داشته و ارزش به اندازۀ باشد که آنها مایل به سررمایه گراار منرابخ خروش انرد،

مانند زمان و پول .به منظور عرضۀ خدمات که تقاض محور یا مبتنی بر تقاضا تلقی شود ،اصول اصلی ذیل باید تطبیر گرردد (الر) محرور خردمات بایرد تقاضرا
مستهلک باشد؛ ( 2عرضه کننده گان خدمات بایددر برابر مستهلکین و استفاده کننده گان پاسخگو باشند؛ و ( 3مشتریان بایرد آزادانره بتواننرد عرضره کننرده گران
خدمات را انتخاب نمایند.

33




ایجاد یک بانک معلومات به اساس منابع تخنیکی و آموخته های محلی.
فراهم نمودن مجموعۀ منابع آموزشی.

 -3 .9عرضۀ خدمات به دهاقین در سطح ولسوالی
در پروسه اصالحات و تغییترات ستاختاری ،ایجتاد دفتاتر زراعتت ،آبیتاری و مالتداری ولستوالی مهمتترین نقطتۀ آغتاز بترای
تطبیق اجندای انکشافی وزارت زراعت ،آبیاری و مالتداری خواهتد بتود .همتاهنگی هتای الزم بایتد بته ستطح ولستوالی میتان
سکتور ها ایجاد گردد تا معلومات و دانش که از سوی ریاست های والیتی به دهاقین ارائه میگردد نتایج متوثر بتر ختدمات
زراعتی داشته باشد .برای رسیدن به این هدف ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالتداری شتکل واحتد هتای تترویج ولستوالی را
مانند مراکز منسجم عرضۀ خدمات زراعتی تغییر خواهد داد .نزدیکتی و موجودیتت ختدمات ترویجتی بته یتک شتیوۀ منستجم
زمینتته را بتترای دهتتاقین مستتاعد خواهتتد ستتاخت تتتا بتتا گتتروپ از متخصصتتین تتترویج کتته نماینتتدگی از ستتکتور هتتای مختلتتف
مینمانید ،برای دریافن مشوره در تماس شوند .نتیجتا ً این امر کاهش شیوه هتای پراکنتده و نتا متنظم را بیشتتر یقینتی میستازد.
بنا ً این مورد بصورت بنیتادی روابتط میتان دهتاقین و زنجیتر کته متشتکل از وزارت زراعتت ،آبیتاری و مالتداری و ریاستت
های والیتی و ادارات ولسوالی های این وزارت را تغییر میدهد.
مراکز ختدمات زراعتتی کته در ستطح ولستوالی ایجتاد میگردنتد ،زمینته تبتادل معلومتات ،تجتارب و ارتباطتات قبتل و بعتد از
مزرعه را بین دهاقین و سکتور خصوصی فراهم میکند .همچنان ضرورت های محل با مشوره شورا های انکشتاف محلتی
ارزیابی میگردد تا خدمات ترویجی نظتر بته تقاضتا و ضترورت هتای زراعتتی بتا در نظتر داشتت رشتد اقتصتادی دیتزاین و
ارائه گردد .با ایجاد یک چارچوب مشارک عامه و خصوصی ،نقش تمام جوانب ذیدخل واضح میگتردد ،بته شتمول وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری تا چگونه مسئولیت های ختویش را بته حیتث ارگتان عامته ایفتا نمایتد .در متوستط تتا دراز متدت،
نظارت و انفاذ چارچوب های قانونی تقویه میگردد تا هر عامل در سطح محلی و بازار پاسخگو به اقدامات خویش باشند.
به همین ترتیب مراکز خدمات زراعتی در سطح ولسوالی فعالیت های ذیل را نیز انجام خواهند داد:
 انتقال تقاضای دهاقین به عرضه کننده گان خدمات و نظارت از عرضۀ خدمات.
 حصول اطمینان از اینکه کیفیت و کمیتت ختدمات تقاضتا شتده بته صتورت کتافی و بته وقتت و زمتان معتین عرضته
شود.
 بهبود تصامیم مبتنی بر محل در فعالیت های ترویجی زراعت.
 تقویه روند انکشاف نهاد های محلی و ایجاد روابط حمایوی میان این نهاد ها.
 تشویق شورا های انکشافی محلی جهت حمایت از فعالیت های زراعتی و همکاری در روند شناستایی و اولویتت
بندی مشکالت و تشکیل گروپ های دهقانی.
 حفظ همکاری میان جوانب ذیدخل در خصوص نیازمندی های محلی.
شورا های انکشافی محلی ظاهرا ً در حالتی اند که یک مقدار بیشتر معلومات از فعالیت های انکشافی و پروژه هتا را دارنتد
که به دسترس اعضاء آنها قرار دارد .این میتواند منتج به طرح پالن های انکشافی زراعتی گردد که کوپراتیف هتا ،انجمتن
های دهقانی و غیره نهاد ها در آن دخیل میباشند و نظر بته ظرفیتت هتای تولیتدی ولستوالی و محتل و بتا همکتاری کارمنتدان
زراعت در ولسوالی دیزاین گردد .همچنان این شورا ها در ایجاد و تشویق گروپ های دهقانی ،کوپراتیتف هتا و انجمتن هتا
نقش بارز را میتوانند ایفا نمایند و از تجربه شان این گروپ های بهره مند گردند.

 .10نظارت و ارزیابی
تغییرات در ساختار ریاست نظارت و ارزیابی و انجام ارزیابی های مقطعی و بررسی موثریت ،یک امتر مهتم بترای ایجتاد
فرهنگ استفاده از اندوخته ها و مسئولیت پذیری میباشد .برای ارائه معلومات جهت بازرسی پالیسی ها و برنامه ها ردیابی
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پیشرفت ها در برابر اهد اف تعیین شده و ایجاد یک مرکتز واحتد ارقتام یتک امتر ضتروری پنداشتته میشتود .ادغتام معلومتات
احصائیوی ،GIS ،و سیستم معلومات  MISبایتد صتورت گیترد و ایتن ارقتام بایتد بتاالخره بترای تصتمیم گیتری و کمتک بته
دهاقین در سطح والیت و ولسوالی استفاده گردد .سیستم معلومات باید جتامع گتردد تتا تمتام ارقتام و معلومتات بته آن ارتبتاط
داده شده و در تحلیل و گزارشدهی جهت تجدید پالیسی ها مفید واقع گردد.
در عین حال ،ارزیابی یک عملیه جداگانه به یک دیپارتمنت جدید تعلق خواهتد گرفتت کته مستتقیما بته مقتام وزارت گتزارش
دهد .در جریان پروسه امتحانی اصالحات ،دو ارزیابی میان مدت و یک ارزیابی نهایی انجتام خواهتد گرفتت .آموختته هتای
ایتتن پروستته بتترای بهبتتودی طتترح اصتتالحی بعتتدی استتتفاده خواهتتد شتتد و گتتزارش آن بتترای پالیستتی ستتازی بهتتتر نیتتز شتتریک
میگردد.
در جریان پروسه امتحانی ،یک میتودولوژی جدید نیز ترتیب خواهد شد تا پالنگذاری را به حیث عامل اصلی پاسخگویی و
توجیه نیاز ها در پایین ترین ستطح استتفاده نمایتد .دیپارتمنتت هتای نظتارت و ارزیتابی بته واحتد جداگانته تقستیم خواهنتد شتد.
نظارت بر اساس پالن های چارچوب نظارتی که در آغاز برنامته ترتیتب میگتردد عمتل خواهنتد کترد .تتیم هتای نظتارت بتر
خالف وضعیت فعلی در ریاست های والیات و ولسوالی ها جاگزین میگردند .تیم های تطبیقی با تیم نظتارتی در رستیدن بته
اهداف و کیفیت کاری کار خواهند کرد.

 .11بودجه
بودجۀ ذیتل هزینتۀ بختش هتای عمتدۀ ایتن برنامته را بترای پتنج ستال  1400 – 1396نشتان میدهتد کته بتا جتدول زمانبنتدی
(  )ANDPFمطابقت دارد .وجوه تعهد شده مشتمل است بر پروژه های جاری و پروژه های تعهد شده مانند OFWM,
 .SWIM, RAIN, PARBP, sNaPP2, CLAP, NHLP, FARM, AAIP, GRAIN, WB SGRستکتور
مالداری همچنان پیشبین سرمایه گذاری سکتور خصوصی نیز است که در ستون تعهتدات گنجانیتده شتده استت .پتروژه هتای
جتتاری در وزارت زراعتتت یتتک مقتتدار هزینتته اصتتالحات را بتته عهتتده خواهنتتد گرفتتت کتته ارقتتام آن در جتتدول ذیتتل متتنعکس
نگردیده است .تطابق بیشتر پتروژه هتای جتاری بتا اولویتت هتای ایتن برنامته تصتویر واضتح تتر را در بختش تعهتدات نشتان
خواهد داد.
ارقام به میلیون دالر امریکایی ()۱۳۹۶-۱۴۰۰
بودجه

بخش
آبیاری
گندم و غله جات
باغداری و نباتات صنعتی بشمول سبزیجات
مالداری
تنظیم منابع طبیعی
مصئونیت غذایی
إصالحات نهادی
مجموع

391.50
92.00
288.90
262.95
318.50
426.38
105.79
1886.02
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تعهد
193.00
27.00
86.80
124.90
17.00
75.86
12.13
536.69

کمبود
198.50
65.00
202.10
138.05
301.50
350.52
93.66
1349.33
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