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اقتصادی پایدار توسعۀ در   

 

 
این بخش یکی از تواناترین بخش ھای اقتصاد  زراعت در اقتصاد افغانستان اھمیت خاصی دارد،

توسعھ و رشد بخش زراعت و تنظیم منابع . کشور و تامین کننده اصلی معیشت مردم ما می باشد
تا زمانی کھ . آبی و شبکھ ھای آبرسانی پیش شرط و نیاز ضروری توسعھ اقتصادی کشور است

د، سایر بخش ھا نیز بھ ننشوچالش ھای فرا راه سکتور زراعت برطرف  وای  موانع توسعھ
 .شکوفایی، رشد و توسعھ دست نخواھد یافت

   
سکتور زراعت یکی از بخش هاي بسیار عمده براي رشد و توسعه 

زیرا . اقتصادي و یکی از منابع اصلی درآمد کشور محسوب می شود

درصد اشتغال و یک چهارم کل تولیدات ناخالص داخلی  50بیشتر از 

   .تشکیل داده است 2015-2010ما را بین سال هاي  کشور

برنامه هاي کالن و جامع دولت وحدت ملی  یکی از

رییس  به رهبري جاللتمآب محمد اشرف غنی

ا جامع جهانی ببه بنا بر تعهدات دوجان جمهوري، 

پروژه هاي زیربنائی و ملی را  اینست که در نظر دارد

ستر هاي ب توسعه داده و زیرساخت هاي تخنیکی و

الزم را براي خود کفایی اقتصادي افغانستان ایجاد 

جاد شبکه نماید که رشد و توسعه سکتور زراعت و ای

ن موتور به عنواهاي آبرسانی و مدیریت تنظیم آب 

می پروژه هاي فوق جمله  از  توسعه پایدار اقتصادي

 .باشد

ه موضوعات فوق و درك بلند و جامع، با توجه ب

حکیمی وزیر مالیه افغانستان به تاریخ محترم اکلیل 

عقرب سال روان با تام پانیال، رئیس بانک آسیائی  12

در افغانستان تفاهم نامه کمک هاي بالعوض را به 

میلیون دالر امریکائی را به منظور بهود و ازدیاد تنوع  76.75ارزش 

حاصالت و مصئونیت غذایی از طریق بهتر سازي سیستم زراعت آب در 

 .آبی پنج آمو، امضا نمود زهحو

میلیون دالر  26وزارت مالیه افغانستان مبلغ  واصلهبه اساس گزارش هاي  

میلیون دالر از  50کمک هاي فوق را منابع بانک انکشاف آسیایی و مبلغ 

سوي اتحادیه اروپا تمویل شده که توسط بانک مذکور مدیریت می 

  .گردد

چهارم کل  درصد اشتغال و یک 50سکتور زراعت بیشتر از  افزون بر آن

تشکیل داده است  2015و  2010بین سال هاي  تولیدات داخلی کشور را

هزار فامیل زراعت پیشه از  55در نتیجه این پروژه، درآمد حدود  که 

و تنوع حاصالت، افزایش می طریق باالرفتن توانایی هاي زمین 

هزار تن از باشنده  9نۀ کار را براي حدود همچنان این پروژه زمی.یابد

  .سازد سال دورة پروژه مساعد می 20گان محل در جریان 

و  پروژه هاي فوق را به شکل درست مدیریت اگرکشور ما موفق شود 

بستر ها و زیر ساخت هاي اقتصادي  را تقویت بخشد با رشد فزاینده 

اقتصادي و ثبات مالی روبرو می شود و از سویی می تواند از این رهگذر 

 و یک گام بلندي دیگري را به سويعواید داخلی کشور را افزایش داده 

  .خود کفایی بردارد

ن یک نشست خبري یه افغانستان در جریامحترم اکلیل حکیمی وزیر مال

پروژه سیستم آبرسانی موثر و ازدیاد تنوع محصوالت زراعتی را یکی از 

پروژه اولویت هاي مهم حکومت افغانستان خوانده و یاد آورد شد که 

فوق در برخی ساحات حوزه آبی پنج آمو، واقع در شمال شرق کشور 

و این پروژه ها به  ،شامل والیات بدخشان، کندز، تخار و بامیان عملی

  .طور شفاف و حسابده از طریق بودجه ملی تطبیق خواهد شد

بنابر نبود زیربناهاي کافی آبیاري و عدم افغانستان کشوریست که 

مدیریت درست آب، زراعت در این کشور با مشکالت زیادي همچون 

تولیدات پایین، کاهش حاصالت در مقایسه با معیار هاي جهانی و تنوع 

همچنان آب و هواي نامطلوب . محدود، مواجه بوده است حاصالت

هاي دوامدار و خشک سالی نیز به زراعت بسیار آسیب  بمانند سیال

  .رسانیده است

با درنظرداشت وضعیت فوق، دولت وحدت ملی مصمم بر آنست که 

مشکالت فوق را مدیریت کرده و شرایط موجود را به شرایط مطلوب 

میلیون دالر  76هد هستیم قرارداد کمک بیش از کما اینکه شا. تغییر دهد

می و به گفته محترم حکی به امضا رسیده ا یکایی در همین راستامر

وزیرمالیه افغانستان قرار است پروژة فوق به اساس اولویت هاي حکومت 

  .به مصرف برسد

پروژه فوق الذکر شامل بازسازي و افزایش ظرفیت زیر ساخت هاي 

کانال هاي عمومی، دومی و سومی و مدیریت آبریزه ها آبیاري به شمول 

به منظور جلوگیري از تخریب زیر ساخت هاي آبیاري از حوادث طبیعی 

همچنان برمبناي آن قرار است توزیع آب براي  .و سیالب ها می گردد

  .مصرف کننده گان در شرایط تغییرات آب و هوا بهبود یابد

ژه مذکور قرار است به نیاز هاي پروبر اساس گزارش هاي وزارت مالیه 

کلیدي تغییرات اقلیم بر اساس کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل در 

  .تغییرات اقلیم نیز رسیدگی نماید

انجمن هاي /همکاري در عرصۀ ارتقاي ظرفیت استفاده گننده گان آب

آبیاري و نهادهاي دولتی 

ذیربط بمنظور بهره برداري 

و حفظ زیرساخت هاي 

حصول اطمینان  آبیاري و

از تخصیص آب براي 

ده گان پائین استفاده کنن

آب، شامل پروژه می 

این پروژه همچنان . ردندگ

دانش و مهارت هاي 

مسلکی دهاقین را در 

عرصه مدیریت مزرعه از 

طریق آموزش هاي عملی 

و با استفاده از انتشارات 

محلی براي مدیریت منابع 

  .طبیعی، افزایش میدهد

زراعت در اقتصاد به عنوان جمع بندي نهایی باید یاد آور شد که 

افغانستان اهمیت خاصی دارد، این بخش یکی از تواناترین بخش هاي 

توسعه و . اقتصاد کشور و تامین کننده اصلی معیشت مردم ما می باشد

ط و رشد بخش زراعت و تنظیم منابع آبی و شبکه هاي آبرسانی پیش شر

تا زمانی که موانع توسعه اي و . نیاز ضروري توسعه اقتصادي کشور است

چالش هاي فرا راه سکتور زراعت برطرف نشوند، سایر بخش ها نیز به 

با درك جامع و کالنی  .شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهد یافت

که دولت وحدت ملی به رهبري محترم اشرف غنی از این وضعیت دارد 

وق با بانک انکشاف آسیاي امضا شد و دولت افغانستان سکتور فداد قرار 

مدیریت آب ها و ایجاد شبکه هاي آبرسانی و توزیع آب را  زراعت و

بنا بر این اگر پروژه مذکور تطبیق شود . یکی از اولویت هاي خود میداند

و بستر هاي تخنیکی و زیر ساخت هاي مربوطه تقویت یابد کشور ما با 

مالی و اقتصادي مواجه شده و از این رهگذر می تواند رشد فزاینده 

تولیدات ناخالص داخلی را افزایش داده و گام هاي بلندي را در راستاي 

.رسیدن به خود کفایی مالی بردارد

  




