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به نام خداوند بی نیاز
حاضرین گرامی ،مهمان عزیز ،آقای تومیو شچیری نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل
متحد درافغانستان ،آقای  ........نماینده اتحادیه اروپا ،ژورنالیستان عزیز رسانه ها ،خانم ها و
اقایان
روز همه بخیر !

خوشحال استم که امروز در محفل تجلیل از حمایت موفقانه  01ساله اتحادیه اروپا برای
انکشاف زراعت در افغانستان و -ورکشاپ آغاز پروژه جدید که باز هم به حمایت مالی اتحادیه
اروپا تمویل میگردد اشتراک می نمایم .
زراعت درافغانستان منبع درآمد بیشترین بخش نفوس این کشور است .مردم در مناطق روستایی
و ساحات دورد دست کشور به زراعت و مالداری مشغول اند و بیشترین بخش مایحتاج زنده
گی خود را از همین مدرک بدست می آورند
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به همین دلیل زراعت درحدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی ملی و بازارکاربرای  01در
صد از نیروی کار ملی به حساب میرود .بدون شک این سکتور ظرفیت بزرگ وقابل مالحهه
در رشد اقتصاد ملی کشور را دارد
در طی سال های اخیر  ،افغانستان مراحل زیادی انکشافی را طی نموده و تعهدات قوی در
زمینه منابع مالی مورد نیاز بدست آورده است که ازجمله تعیین برنامه کاری برای یک
افغانستان مرفه و امن در کنفرانس توکیو درسال  2112بود -در آن کنفرانس نماینده گان بیش
از  01کشورجهان و  21ارگان معتبر بین المللی برای بازسازی و بازیابی افغانستان اشتراک
نموده بودند و تعهد قوی سپردند تا منابع مالی مورد نیاز و کمک های امنیتی برای باز سازس
افغانستان را فراهم سازند.
این روند شامل برنامه ها و استراتیژیهای بود که در مراحل مختلف انکشاف نموده و در ضمن
تجارب و اندوخته هایی نیز ازهر مرحله در قبال داشته که توانسته روند توسعه را بر اساس
نیازهای خاص ساحات مختلف کشور بطور دقیق تنهیم نماید .این برنامه ها شامل :
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 چارچوب انکشاف ملی (2112-2112 )NDF
 استراتژی انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSاز سال  2112به بعد
 شناسایی اولویت های ملی و تشکیل کلسترهای انکشافی
 انکشاف برنامه جامع تولیدات زراعت وپروگرام ملی انکشاف بازار ()NPP2
 چارچوب توسعه زراعت ملی ( ،)NADFو در نهایت
 و برنامه جدید انکشاف اولویت ملی جامع زراعت در افغانستان بود
حمایت اتحادیه اروپا در بیش از  01سال گذشته نتایج مثبتی دربخش توسعه زراعت ،به
ویژه در عرصه تخم های بذری ،صحت حیوانی ،تولیدات مالداری ،انکشاف صنعت باغداری
 ،احصائیه زراعتی و اطالعات بازار ،طبقه بندی مراحل همه جانبه مصؤنیت غذایی و
ظرفیت سازی بدست آورده است.
فعالیت اتحادیه اروپا طی  01سال گذشته تحت پروژه های متذکره سبب شد تا افغانستان در
بخش های مختلف دستاورد های مهمی داشته باشد که اینک از آن یاد آوری می نمایم:
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در بخش باغداری :
 ایجاد شش مرکز دائمی باغداری
 برنامه مجموعه ملی بهترین ژرم پالسم افغانستان
 ایجاد اولین سیستم قابلیت ردیابی برای نهال میوه
 ایجاد البراتوار بیوتکنالوجی گیاهی

در بخش صحت حیوانی و تولیدات مالداری:
 ایجاد یک البرتوار مرکزی تشخیصی امراض حیوانی و البراتوار صحت حیوانی در
 0والیت
 تهیه اقدامات نهارتی و فراهم سازی یک چارچوب قانونی
 ایجاد همکاری جدید بین دولت و سکتور خصوصی
در بخش احصائیه زراعتی و اطالعات بازار:
 ارتقاء ظرفیت وزارت زراعت در زمینه احصائیه گیری
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 انتشار گزارش دورنمای زراعت
 تکمیل یک نهرسنجی گسترده بازاریابی
 تهیه نقشه برداری پوشش زمین ( )Land Cover Mapping
در بخش طبقه بندی مراحل همه جانبه مصؤنیت غذایی:
 ایجاد سکرتریت ( )IPC
 چاپ و نشر گزراش (  )IPCبطور منهم
 و اتمام تجزیه و تحلیل مصؤنیت غذایی برای  23والیت
در بخش تخم های بذری
 تدوین قانون تخم های بذری ,پالیسی و مقرره تخم های بذری
 ایجاد بورد تخم های بذری
 حمایت تصدی تخم های بذری و شرکت های خصوصی در تولید تخم بنیادی  ,راجستر
شده و تصدیق شده

6

 و ایجاد اتحادیه شرکت های خصوصی تولید تخم) ,)ANSAاعمار دفاتر  ,توزیع
ماشین تخم پاکی ,گندم ،تراکتور و ماشین کشت به شرکت های خصوصی

حاضرین گرامی!
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری به منهور دسترسی به ارقام و معلومات معتبر در مورد
آب ،خاک ،نبات  ،وچگونگی استفاده از زمین  -پروژه جدید را تحت عنوان :

"بهبود ظرفیت نهاد ها برای ارزیابی تولید و توسعه زراعت درافغانستان" به همکاری
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد  FAOو کمک مالی  2.2میلیون یوروی اتحادیه اروپا
امضا نمود که امروز ما عمالً شاهد اولین ورکشاپ افتتاح این پروژه هستیم.

با تطبیق این پروژه جدید ما زونهای زراعتی را مشخص ساخته و همچنان در بخش عصری
سازی سیستمهای زراعتی و بلند بردن ظرفیتها تالش مینمایم .در حال حاضر دهاقین ما به
شیوۀ عنعنوی کشت میکنند که بدون شک تغییر اقلیم در کاهش محصوالت آنها تاثیر دارد.
اما با شیوه جدید ماتالش می کنیم تا با مطالعه دقیق از آب ،خاک و اقلیم زیان های آینده زراعت
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را پیش بینی و تحلیل نموده و تا حد امکان از آن جلوگیری نماییم  .با این شیوه ما میتوانیم آینده
زراعت را درکشور حفاظت کنیم .

این پروژه سه هدف عمده را دنبال می کند:

 تقویت ظرفیت های نهادی و فنی برای نهارت  ،تجزیه و تحلیل سیستم های تولید و
مدیریت اطالعات منابع زمین.
 تقویت نهارت زراعتی ،تجزیه و تحلیل ،ارتباطات و استفاده از ارقام و اطالعات برای
تصمیم گیری در بخش زراعتی و مصونیت غذایی.

 مدیریت و استفاده از اطالعات در سطح محلی و شریک ساختن اطالعات برای بهبود
پروسه های پالن گذاری ،تطبیق ،نهارت و ارزیابی پروژه های ملی.

من ابتدا از اتحادیه اروپا -همکار نزدیک سکتور زراعت افغانستان ابراز قدر دانی و سپاس
می کنم که در جریان ده سال گذشته خدمات و کمک های ارزنده و موثری را برای مردم
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افغانستان انجام داده اند و همچنان از سازمان خوراک و زراعت ملل متحد سپاسگزارم برای
برگزاری این ورکشاپ ،که یک زمینه خوب را بخاطر انکشاف زراعت افغانستان مساعد
نمودند

سپاس !

