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 تقدیر شوهرم را از من گرفت و فقر فرزندم را ! 

های زندگی است که ممکن زنی را در خود غرق کند و اما  ترین گرداب رحم گی یکی از بی بیوه

تر  شکند و قوی را درهم می  های این گرداب آن سوی این داستان تلخ، زنی به اسم الیقه موج

 کند.  از دیروزش قد علم می

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی به من توانایی بخشید تا از میان انبوهی از مشکالت ”

اقتصادی عبور کنم و با بدست آوردن لقمه نانی حالل، شاهد تحقق آرزوهای خود و فرزندانم 

 “باشم.

 الیقه نوروزی، باشنده قریه اسحاق، ولسوالی کرخ والیت هرات 

 قهرمان قریه 

 

های کلیدی وزارت احیا و انکشاف دهات است که هدف آن، کار کرردن  ، یکی از برنامهبرنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

جات انتخراب شرده  های اجتماعی و اقتصادی زنان فقیر روستایی در قریه والیت و  بلندبردن توانایی 43ولسوالی  67در 

گررو   34444دهد که جمعا  ها، حداقل دو ولسوالی را تحت پوشش قرار می باشد. این برنامه در اکثریت مطلق والیت می

 7504گان را به همرکراری  اتحادیه تولید کننده 044گرو  تولیدی و  0444انداز،  دهی و پس اتحادیه قرضه 0444انداز،  پس

 دهد.  ها تشکیل می شوراهای انکشافی قریه

 دهند.   %  مستفیدین این برنامه را زنان تشکیل می 04گفتنی است که 

 های تولیدی در مرکز والیت پکتیا  تاسیس گرو 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ، 

گروپ تولیدی را در مرکز و ولسوالی احمد ابا واقع در والیت  ۷۱

گروپ دیگر  8گروپ آن در شهر گردیز و  9پکتیا تاسیس کرد که 

 آن در ولسوالی احمدابا ایجاد شده است. 

  های خامک دوزی، مهره دوزی، خیاطی، فارم ها در بخش این گروپ

 کنند.  داری، مالداری و صنایع دستی فعالیت می مرغ

های  از سویی هم کارمندان ساحوی این برنامه، تولیدات گروپ

مذکور را به بازارهای عمده شهرها جهت خرید و فروش و ایجاد 

ارتباط با مارکیت ارایه نموده که در نتیجه بیش از نیمی ازین 

داران  اند تا قراردادها تولیدی را از جانب دکان ها توانسته گروپ

 دریافت کنند. 

گی ناپذیر این کارمندان  های خسته ها از تالش اعضای این گروپ

کاری بیشتر این کارمندان در جهت  ابراز امتنان نموده و خواهان هم

 های به بازارهای بزرگتر هستند.  معرفی سایر گروپ

ریس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصصصاد  ،بانو لطیفه مجیدی

روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در سلسلصه بصازدیصد از 

هصای  بار از روند فعالیت مستفیدین این برنامه در والیت بلخ، این

توت از مربوطات ولسوالصی  های تولیدی در قریه نوآباد یکه گروپ

 چهارکنت این والیت دیدار کرد. 

بانو مجیدی در جریان این نظارت، یک سلسصلصه سصفصارشصات 

تخنیکی را جهت بهبود در کصیصفصیصت کصار و تصولصیصد ایصن 

 روستانشینان ارایه کرد.

در نتیجه این زنان، از دریافت یک رهنمود مشخص در راستای 

مصنصدی  شان ابراز سپصا  ایجاد یک تغییر مثبت در امر تولیدات

های هرچه بیشتر این برنامه در سطح  نموده و خواهان مساعدت

 روستاهایشان شدند. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، یک 

 «داری اسالمی و سواد مالی بانک »کارگاه آموزشی چهار روزه را با عنوان 

سیزده والیت ها، موظف در  گان ولسوالی کننده تن از هماهنگ ۵۳برای 

ر، لغمان، کنر، نورستان، خوست، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بلخ، ) ننگرها

 فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل( در دفتر مرکزی این برنامه دایر کرد. 

 

داری اسالمی، انواع معامالت اسالمی، انواع حسابات بانکی،  تاریخچه بانک

ای بود که  سود و مالیه و توضیح مفاهیم مالی و بانکی از عناوینی برجسته

 گان آموزش داده شد.  که درین کارگاه برای اشتراک کننده

تدویر کارگاه آموزشی بانکداری اسالمی برای 

 برنامه انکشاف اقتصاد روستایی کارمندان ساحوی
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 های تولیدی در مرکز والیت پکتیا  تاسیس گروپ

۴۲شامره  —خرب نامه       وزارت احیا و انکشاف دهات     ۴۲۴۲اکتوبر   

 در این شامره:  درباره برنامه: 
  تدویر کارگاه آموزشی بانکداری اسالمی برای کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف

 اقتصاد روستایی 

  های تولیدی در مرکز والیت پکتیا  تاسیس گرو 

 های  انکشاف اقتصاد روستایی از جریان فعالیت ملی بازدید ریس اجرایوی برنامه

 های تولیدی در بلخ گرو 

  دیگر... و 

 

 برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی 

های تولیدی  قریه  

بازدید رییس اجرایوی برنامه از جریان 

 های تولیدی در بلخ های گروپ فعالیت



 

تن از کارمندان ساحوی موسسات  ۲۴برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، برای 

 همکار موظف در بخش مدیریت اطالعات، یک کارگاه آموزشی چهار روزه را دایر کرد. 

با برنامه انکشاف اقتصاد روستایی  AREDPادغام سیستم مدیریت اطالعات برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی 

WEERDPهای مختلف برنامه، کیفیت و شفافیت  ، جمع آوری معلومات مفصل در مورد دستآوردهای بخش

های بارگذاری اطالعات در سیستم جدید این بخش، از جمله عناوینی بود که در جریان این چهار  ها و روش داده

 گان آموزش داده  شد.   روز به اشتراک کننده

برنامه انکشاف اقتصاد روستایی در قصر  (MIS)قابل یادهانی است که، این کارگاه آموزشی از سوی بخش 

 ماه سال روان خورشیدی ادامه یافت.   چهلستون راه اندازی گردیده و تا هشتم عقرب

مرکز انداز در  دهی و پس قرضه  اتحادیه سه ایجاد

 بامیان والیت  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف 

انداز تاسیس شده در مرکز  گروپ پس ۲۷دهات، از مجموع 

دهی را  انداز و قرضه اتحادیه پس سهوالیت بامیان، به تعداد 

 ایجاد کرد. 

 

شان  ها از روند فعالیت این برنامه در مناطق اعضای این گروپ

گاه مطمن  دهی را تکیه های قرضه خرسند اند و تاسیس اتحادیه

  دانند شان می اقتصادی در زندگی

کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت 

احیا و انکشاف دهات در شهر میمنه والیت فراه، از روند 

تن  8۴۸انداز که تعداد اعضای آن به  گروپ پس ۳۳های  فعالیت

 رسد، نظارت و ارزیابی به عمل آوردند.  می

های مذکور از  انداز گروپ داری و پس نظارت از شیوه کتاب

 ای بود که از جانب این کارمندان انجام گردید.  های عمده فعالیت

های  قابل یادهانی است که شماری ازین مستفیدین، از گروپ

اند تا  شان قرض حسنه دریافت نموده و توانسته انداز مربوطه پس

راه اندازی در سطح روستاهایشان تشبثات کوچک و متوسط را 

 کنند.  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انصکصشصاف دهصات از 

روسصتصا در  ۵۳با تحت پوشش قرار دادن  FGAکار  هم  طریق موسسه

گصروپ  ۱۳۵نیمروز به تعصداد چهار برجک والیت های زرنج و  ولسوالی

تن زن و مرد عضویت دارند را ایصجصاد کصرده  ۳9۸۸انداز که در آن  پس

 است. 

 

 هصای ترنیصنصگها تا کنون  در صد این گروپ 9۸گفتنی است که بیش از 

انداز را دریافت نموده و بصرای هصر  مقدماتی حصول عضویت و اصول پس

 انداز نیز توزیع شده است.  های پس گروپ، صندوق

انداز در  های پس نظارت از کارکردهای گروپ

 فاریاب

 برای کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی  MISتدویر کارگاه آموزشی سیستم مدیریت اطالعات 

رشد معیشت در ساحات مرزی افغان پروژه برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی و روسای اجرایوی، 

های کاری آینده  نشست هماهنگی که جهت تشریک تجارب و پالنیک ( در ۴-تاجیک )لیتاکا

 های مذکور در دفتر مرکزی پروژه لیتاکا برگزار گردیده بود، اشتراک کردند.   برنامه

لطیفه مجیدی، ریس اجرایوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی و روشان صافی، ریس پروژه 

ها و دستاوردهای هر دو برنامه طی شش ماه اخیر، روی اهداف و  لیتاکا، ضمن بحث بر محور فعالیت

ها بیانجامد  ایجاد یک کار شیوه مشترک که به بازاریابی موثر برای تولیدات مستفیدین این برنامه

 صحبت نمودند. 

شود که  های مهم این نشست عنوان می های مذکور، از پیامد نامه کاری میان برنامه ترتیب یک تفاهم

 های آینده بر محور آن بحث و گفتگو صورت گیرد.   قرار است طی ماه

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  جریان فعالیت
 روستایی

رشد های ملی انکشاف اقتصاد روستایی و  نشست هامهنگی میان برنامهتدویر 

(2-معیشت در ساحات مرزی افغان تاجیک )لیتاکا  
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

، بامیان و خوست در والیات لغمانانکشاف دهات، 

های آموزشی تحت عناوین: حصول عضویت،  کارگاه

تن از  ۷۸۳۲انداز را برای  داری و ارزش پس حساب

 انداز دایر کرد. گروپ پس 9۵اعضای 

پس انداز و استفاده موثر از آن، توضیح کارشیوه 

های   وظایف اعضای کلیدی گروپداری،  ب حسا

گذاری منظم از عناوینی بود که برای  انداز و پالن پس

 این مستفیدین آموزش داده شد. 

های برنامه ملی انکشاف اقتصاد  جریان فعالیت

 روستایی در شربغان

انداز برنامه ملی انصکصشصاف اقصتصصصاد  گروپ پس ۷۸۷9اعضای 

روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در شهر شبصرغصان والیصت 

گروپ آنرا زنان و متباقی را مردان تشصکصیصل  8۷۸جوزجان، که 

افغانصی   ۴۷۸. ۵۲۵دهد، توانسته اند تا طی ده روز اخیر، مبلغ  می

انداز نمایند که بیانگر میزان اعتماد مردم به این برنامصه و  را پس

 انداز از سوی این روستاییان است.  درک ارزش پس

های آمصوزشصی  ها، برنامه قابل یاد آوری است که اکثر این گروپ

هصای  داری و همصچصنصان صصنصدوق انداز و شیوه کتاب اصول پس

 اند.  انداز را از جانب این برنامه دریافت کرده پس

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات 

گروپ پس انداز  8۳تن از اعضای  ۱۲۵کارگاه آموزشی را برای 

مندوزی و اسماعیل خیل   قریه واقع در مرکز و ولسوالی ۴۵در 

 والیت خوست دایر نمود. 

 

شرح اهداف برنامه در مناطق روستایی، شیوه حصول عضویت در 

انداز از جمله عناوینی بود که در  های و توضیح ارزش پس گروپ

 جریان این کارگاه برای اشتراک کننده گان تدریس گردید. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهصات یصک 

هصای پصس انصداز در  کارگاه آموزشی دو روزه را برای اعضصای گصروپ

 های دند و دامان و الیت کندهار راه اندازی کرد.   ولسوالی

شرح اهداف برنامه در مناطق روستایی، شصیصوه حصصول عضصویصت در 

ها و ارزش پس انداز، دسترسی به منابع مالی و مدیریصت اجصرای  گروپ

های پس انداز از جمله عناوینی بود که در جریان ایصن  ها در گروپ قرضه

 گروپ پس انداز تدریس گردید.   ۵۲تن از اعضای  ۲۳9کارگاه برای 

شوراهای انصکصشصافصی  ۷۲قابل یادهانی است که، این کارگه آموزشی در 

 های دند و دامان برای شش روز دیگر ادامه  یافت.  ولسوالی

تن از ۳۲۷تدویر برنامه آموزشی دو روزه برای 

 های پس انداز در خوست اعضای گروپ

تدویر کارگاه آموزشی حصول عضویت برای اعضای 

 انداز در  کندهار های پس گروپ
 توزیع صندوق برای گروپ های پس انداز در والیت کندز

 تاسیس گروپ های پس انداز در والیت نورستان 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به همکاری بنیاد آغا خان، از ماه 

 آگست سال روان میالدی بدینسو در ولسوالی علی آباد والیت کندز آغاز به فعالیت نموده است.

 

شورا آن را تحت  ۷۱پالن شده در ولسوالی علی آباد ،  انکشافی یشورا ۳۴این برنامه از مجموع 

این  که اعضای  گروپ پس انداز زنانه و مردانه را تاسیس نموده است ۷۷۲و پوشش قرار داده 

 افغانی پس انداز کنند.   ۷۷۷.۵۷۸اند تا کنون، مبلغ   ها توانسته گروپ

 

انداز و توزیع  گروپ پس ۱۸های آموزشی مقدماتی حصول عضویت برای اعضای  راه اندازی کارگاه

انداز از اقدامات اخیر این برنامه بود که به همکاری موسسه آغا خان  گروپ پس ۴۳صندوق برای 

 درین والیت انجام شد. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و 

گصی  به تازهانداز را  گروپ پس ۴۷۱انکشاف دهات، 

شورای انکشافی واقع در شهر وامای والیت  ۴۵در 

 نورستان تاسیس نموده است. 

اند تصا بصرای  کارمندان ساحوی این برنامه توانسته

 ۵۵عضصو و  ۷۳۴8انداز زنانه با  گروپ پس ۷9۷

عضو درین والیصت،  ۲۳۲انداز مردانه با  گروپ پس

انصدازی  های آموزشی با عناوین مختلف را راه برنامه

 کنند. 

انداز شصده از  مبلغ مجموعی پسگفتنی است که 

 رسد.  افغانی می ۲9۵.9۸۸ها به   طریق این گروپ

 رشقی و مرکزی کشور  های های آموزشی برای مستفیدین برنامه در زون رگاهتدویر کا
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، 

بیش از دو میلیون افغانی مساعدت نقدی، تحت عنوان سرمایه 

دهی و پس انداز قریوی واقع در  های قرضه مقطعی را به اتحادیه

های چهارکنت، دهدادی و  نهر شاهی والیت بلخ منتقل  ولسوالی

 کرد. 

کمک نقدی انتقال یافته، جهت پیشبرد امور اقتصادی و 

اندازی تشبثات کوچک و متوسط برای روستاییان تحت  راه

 گردد. پوشش این برنامه توزیع می

های این برنامه و  ها و گروپ نظارت از کاردکردهای اتحادیه

های متعدد آموزشی از دیگر اقداماتی  چنان راه اندازی کارگاه  هم

بود که طی روزهای اخیر توسط کارمندان این برنامه در بلخ 

 انجام شده است. 

پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات ده ها تن از مستفدین 

  .نمونه از تولیدات شان در بازار ارایه گردید ۲۵این برنامه را در ولسوالی های مرکز، کامه و خیوه به مارکیت وصل و 

پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس در ولسوالی های ذکر شده زمینه کشت و تولید بانس و طریقه های استفاده از آن را برای 

  .زنان و مردان مهیا نموده، تا از این طریق ضروریات خانواده های شان مرفوع گردد

این پروژه برعالوه آموزش های در عرصه تولیدات بانس، در زمینه ارتباط با مارکیت و دسترسی به منابع مالی با مسستفدین 

این پروژه در والیات ننگرهار و قندهار همکاری نموده تا در نتیجه زنان در والیت ننگرهار تولیدات خود را در بازار های 

  .منطقه و ملی عرضه نمایند

قابل یاد دهانی است، پروژه ترویج و توسعه تشبثات بانس برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات از آغاز 

 .تن از زنان و مردان زمینه اشتغال را مساعد ساخته است ۷۳۸این برنامه تا حال برای 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و و انصکصشصاف 

انداز و  های پس دهات از جریان تزریق سرمایه مقطعی به گروپ

هصا بصه  انداز قریوی و صدور قرضه دهی و پس های قرضه اتحادیه

شورای شورای انکشافی در ولسوالصی بصهصسصود  ۵متقاضیان در 

 والیت ننگرهار نظارت به عمل آورد. 

گصروپ  ۲تدویر برنامه آموزشی دو روزه حصول عضویت برای 

عضو در شورای صدیق آباد این ولسوالی، و  ۲۸پس انداز زنانه با 

های تولیدی تازه تاسیس شصده در ولسصوالصی  بازدید از گروپ

 بهسود، از اقدامات اخیر این برنامه در ننگرهار است.  

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انصکصشصاف دهصات از 

نفر عضو و  ۷۴۸گروپ پس انداز با  8داری  ها و روند کتاب جریان فعالیت

انداز قریوی در دو روسصتصای  دهی و پس جریان تشکیل دو اتحادیه قرضه

 شهر میمنه والیت فاریاب دیدار نمود. 

شصان ابصراز  ها در سطح مناطق گان از تشکیل این اتحادیه اشتراک کننده

های خوب  گی خویش را جهت بکار گیری از ایده خرسندی نموده و آماده

 اقتصادی و آغاز یک تشبث کارا اظهار نمودند. 

های سیستم مصدیصریصت  قابل ذکر است که در جریان این بازدید از داده

 نیز مالحظه صورت گرفت.  MISاطالعات 

تن از کارمندان ساحوی برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات موظف  ۵۳

ولسوالی مشمول در والیات ) کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، لوگر، میدان وردگ،  ۴۴در 

شان را از چگونگی  ، گزارشات کاریبا هییت رهبری این برنامهبامیان (، طی یک نشست رسمی 

 شان ارایه کردند.  تطبیق این برنامه در ساحات کاری

های  ها و اتحادیه ها فرا راه فعالیت این برنامه در ساحات دور دست، ارایه ارقام گروپ چالش

دهی تاسیس شده در والیات مذکور و تزریق سرمایه مقطعی به والیات مذکور از مباحثی بود  قرضه

گان با رهبری این برنامه تشریک گردیده و در مقابل یک  که درین نشست از جانب اشتراک کننده

 سلسله سفارشات تخنیکی را دریافت کردند. 

 ایجاد فرصت های شغلی در زمینه ترویج تشبثات بانس در والیت ننگرهار

های پس انداز در والیت  نظارت از کارکرد گروپ

 ننگرهار
های  تزریق رسمایه مقطعی برای اتحادیه

 انداز قریوی در  بلخ  دهی و پس قرضه

جریان فعالیت های برنامه ملی انکشاف نظارت از 

 اقتصاد روستایی در والیت فاریاب

برگزاری نشست هامهنگی کارمندان زون مرکزی برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

 روستایی 
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برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، 

دهی و  اتحادیه قرضه چهارتعداد  توانسته است تا بهاخیراً 

انداز در والیت  گروپ پس ۳۴انداز قریوی را از مجموع  پس

انداز در  گروپ پس ۴۱اتحادیه دیگر را از مجموع دو  جوزجان و 

 ولسوالی ترینکوت والیت ارزگان تاسیس کند. 

 

شورای انکشافی در شهر ایبک  ۵۳سازی  همچنان در نتیجه بسیج

انداز در چوکات این  گروپ پس ۷۸۵والیت سمنگان، به تعداد 

 دهند.  برنامه ایجاد گردیده که اکثر اعضای آن را زنان تشکیل می

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، یک کارگاه آمصوزشصی سصه 

 روزه تحت عنوان جندر را برای کارمندان ساحوی این برنامه در والیت کندهار دایر نمود.

رفتار مسلکی در فضای اداره، قانون منع خشونت علیه زنان و ادغام موضوع جصنصدر در امصور 

تن از کارمندان ساحوی بصرنصامصه بصه  ۴۳اند که در این کارگاه برای  مسلکی از جمله عناوینی

 شد. بحث گرفته

های آموزشی تحت عنوان جندر یکی از اقدامات جدید برنامه ملی انصکصشصاف  اندازی کارگاه راه

اقتصاد روستایی است که یک امر مفید جهت ارتقای ظرفیت کارمندان تلقی گردیده و قصرار 

 است که کارگاه مذکور در آینده نزدیک برای مستفیدین این برنامه نیز راه اندازی شود. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیصا و انصکصشصاف 

دهات یک کارگاه آموزشی تحت عنوان حصول عضویت و سصواد 

گروپ پس انداز در دو  ۲۳۷   تن از اعضای ۳۵88  مالی را برای

 ولسوالی والیت کنر راه اندازی کرد. 

 

قابل یاد آوری است که تاکنون بیش از یک میلیصون و دوصصد 

هصا، جصمصع  هزار افغانی از طریق جلسات هفته وار  این گصروپ

 آوری گردیده است. 

برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات در 

های نقدی بالعوض به مستفیدین این برنامه در  سلسله توزیع کمک

  ها را به اعضای دو اتحادیه بار قسط دوم این کمک والیات کشور، این

انداز قریوی در ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ توزیع  دهی و پس قرضه

 نمود. 

 

گفتنی است که بلخ یکی از والیات پیشتاز این برنامه در امر تکمیل 

که بیش از هشت و نیم معیارات جهت دریافت سرمایه مقطعی است 

 میلیون افغانی به آن تزریق گردیده است. 

های بالعوض برنامه ملی انکشاف اقتصاد  توزیع کمک

 روستایی به روستاییان در بلخ 

 تدویر برنامه آموزشی جندر برای کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی در والیت کندهار

گروپ پس  ۲۵۴تدویر کارگاه آموزشی برای 

 انداز در والیت کرن

های  انداز و اتحادیه های پس ایجاد گروپ

 دهی در والیات شاملی کشور   قرضه
 متاس با ما
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