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 آغاز کار روی ستراتیژی ملی صادارت توسط افغانستان:

  

 که میتواند  ،برمیدارد( NES)یا ملی صادرات  ستراتیژیایجاد در راستای را یشامروز افغانستان اولین گام خو -( واژنی - کابل)

کابل شهر دولتی و خصوصی در های  سکتور گان نمایندهاز تن  100بیش از  را در کشور شناسایی نمایند.تجارت  های اولویت

 .را شناسایی نمایندافغانستان های فرا راه عملکرد تجارت  چالش ها و فرصت تا بتوانند ،گرد هم آمده اندیک جلسه دو روزه  طی
 

رشد صادرات  ها را ارایه خواهند نمود، که میتوانند موانع موجود در برابرسرمایه گذاری آنعده ملی صادرات جزئیات  ستراتیژی

 تهیه تجارت، بلندیل شپتانمختلف را از میان بردارند، که این امر از طریق ایجاد یک های  سکتوردر  اشتغالزمینه های و ایجاد 

 .شده میتواندانجام یکپارچه  مدغم ومدیریت  چهارچوبیک و باالخره ایجاد  سالهپنج  کاری مفصل یک پالن
 

و صنایع و مرکز تجارت بین  تجارتوزارت نشست مشورتی نخست ایکه در عرصه ستراتیژی ملی صادرات افغانستان از جانب 

دیدگاه های خویشرا در مورد آنها بتوانند  تابرگزار گردیده است، این فرصت را برای اشتراک کننده گان فراهم ساخته است  المللی

به همین ترتیب نکات . با همدیگر در میان بگذارند کیفیتباعرضه، رقابت و مدیریت های ارزش، ظرفیت  هزنجیر بهبود عناصر

جارت مدیریت تجارت سازمان ت سهولت هایکشور مذکور بتواند به عمده اینگونه نشست های مشورتی عبارت از این میباشد تا 

به روند جهانی تجارت الحاق  2016تا بگونه فوری در ماه جوالی سال  ه استجهانی راه یابد، که در نتیجه افغانستان موفق گردید

 یابد.
 

 ، ستراتیژی ملی صادرات که در چهارچوب برنامه حمایت از تجارت افغانستان ویرشد اقتصادی و همکاری های منطقدر راستای 

افغانستان  حمایت وزارت تجارت و صنایعگردیده و با  تمویل اتحادیه اروپا توسطبعنوان یک عنصر مرکزی پنداشته میشود، 

مذکور قادر به این خواهد بود تا با آنعده اولویت ها و اهداف انکشافی  ستراتیژی .تطبیق میگردد مرکز تجارت بین المللیتوسط 

اجتماعی،  -رشد اقتصادی  رویبیشتر  ستراتیژی متذکره ت افغانستان تعیین گردیده اند. سازگاری داشته باشد، که توسط دول

تنوع اقتصادی  ذاران و به همین ترتیب روی تحوالت وسرمایه گسرمایه گذاری، حمایت از  تقویتخصوصی،  سکتور انکشاف

که توسط دولت افغانستان به عنوان بخشی از  یپالن گذاری انکشافنهایی با سیستم جدید  ستراتیژیهمچنان . داشتخواهد تمرکز 

 .خواهد داشت ست، همخوانیایجاد گردیده ا( ANPDF) یا و انکشاف ملی افغانستان مصالحهارچوب هچ
 

ستراتیژی  راستای تدویننخستین نشست مشورتی در : "نمودخاطر نشان  و صنایع افغانستان تجارتوزیر جاللتماب همایون رسا، 
روند مذکور با ما کمک خواهد . ارایه گرددافغانستان  تجارت کنونیاز محیط  یک تصویر جامعسبب خواهد شد تا  ملی صادرات

تا عواید ناشی از  گرددفرصت فراهم  افغانستانو به این ترتیب برای  را تدوین نماییمصادرات  ستراتیژی موثریک  نمود تا بتوانیم

  .دست یابیم" اقتصادی گستردهو تنوع  به تحوالت باالخرهیافته، میدان رقابت ها گسترش یابد و  افزایشصادرات در کشور 

 
قابل پیش ، یک زمینه تجارت سازمان تجارت جهانی عضویت در: "فرمودند مرکز تجارت بین المللی ، نمایندهگونزالس ارانکا

به  ملی صادرات ستراتیژیدر عین حال، . نستان در پی آن است، چیزیکه افغاخواهد ساخت را برای افغانستان فراهم بینی و باز

مذکور موفق خواهد شد تا  ستراتیژیای پنداشته میشود که میتواند سبب رشد واقعی روند تجارت در کشور گردد. گام  یکعنوان 

، انکشاف زنجیره ارزش، یک محیط رهنمایی کننده را در راستای اقدامات ستراتیژیک گوناگون مانند؛ بهبود سرمایه گذاری ها

  ."بهبود میکانیزم های حمایت از نهاد ها و به همین ترتیب در راستای بهبود قوانین ذیربط در افغانستان ایجاد نماید

 

 جمهوری اسالمی افغانستان اتحادیه اروپا
 وزارت تجارت و صنایع



در سلسله انکشاف، هر گاه افغانستان واقعآ آرزو داشته باشد : "فرمودند افغانستان در، سفیر اتحادیه اروپا میلیبن مایکلس فرانآقای 

تا بمنظور انکشاف پایدار و ایجاد سهولت های اشتغال زایی، از وابستگی به کمک های بین المللی رهایی یابد، پس الزم است تا از 

شود. ستراتیژی ملی صادرات قادر خواهد بود  هجانب این کشور به اجندا انکشاف سکتور خصوصی به عنوان یک اولویت نگریست

تجهیز و تنظیم نماید تا بر مبنای آن کشور متذکره بتواند ظرفیت ها و پوتانشیل سکتور صادرات  طوریتا تالش های افغانستان را 

تجارت مانند؛ های مختلف  عرصهرا به عنوان یک عنصر عمده انکشاف اقتصادی، بگونه درست درک نماید. برای اینکه در 

ترانسپورت، ارتباطات و محصوالت  ی و بازار ها،جواز های تجارتی، دسترسی به منابع مالی، انرژ تامین شفافیت در بخش

زراعتی و به همین ترتیب برای ایجاد یک سیستم عادالنه مالیات که بتواند برای بقاء شرکت های کوچک و متوسط فرصت فراهم 

از جانب دولت از یک محیط تشویق کننده حمایت و پشتیبانی صورت گیرد، نیاز به اصالحات معتبر و فوری به این ترتیب نماید و 

  ".افغانستان و مشارکت نیرومند دولت در سکتور خصوصی میباشد
 

ملی صادرات برای  ستراتیژییک  تدوین": فرمودندتجارت و صنایع افغانستان  ه اطاق هایاجرایی رییس، آقای عتیق هللا نصرت

ت و والاز انکشاف سکتور خصوصی، تح حمایتکنار در میتوان پنداشته میشود که بر مبنای آن بزرگ اولویت  یک افغانستان

میباشد که محاط به ای  این ستراتیژی بویژه سازگار با نیازمندیهای کشورپیشبینی نمود.  نیز ثبات گسترده را در عرصه تجارت

تعادل  خشکه بوده و دارای چنین یک اقتصاد بی ثبات میباشد که تعادل تجارتی آن همواره با موانع و محدودیت ها روبرو بوده و

[ میباشد، از اینرو اطاق های تجارت و صنایع افغانستان از ستراتیژی ۵ - ۹۵]میان واردات و صادرات آن نشاندهنده یک تناسب 
 مذکور استقبال نموده و حمایت قاطع خویشرا از آن اعالم میدارد".

 

ن تحلیل سکتور های دارای اولویت و راه اندازی گردد و هدف آ 2017 در نظر است تا دومین نشست مشورتی در ماه می سال

حمایت از عملکرد های چون؛ دسترسی به منابع مالی و انکشاف مهارت ها خواهد بود، که هسته ستراتیژی ملی صادرات را 

 تشکیل میدهد.

  
 پیشینه:

 

و توسط مرکز تجارت بین المللی گردیده  تمویلتوسط اتحادیه اروپا  ،ویهمکاری های منطق تجارت برای رشد اقتصادی وپروژه 

 .قرار میگیردتطبیق  در معرضتحت رهبری وزارت تجارت و صنایع 
 

از  بر مبنای آن میباشد، کهدولت افغانستان جاری تالش های عبارت از شناسایی در این عرصه تففعالیت ها مداخالهدف عمده 

. افغانستان منطقوی استفاده به عمل میآید و ثبات رشد اقتصادی، همکاری ها یک عنصر عمده در عرصهتجارت به عنوان روند 

وی و تجارت و همکاری های اقتصادی منطق الحاق گردیده است( WTO)یا به سازمان تجارت جهانی  2016در ماه جوالی سال 

برداشته  به سازمان تجارت جهانی پس از الحاقکشور ایکه اقدام  نخستینداده است.  جا انکشافی خویش ستراتیژیدر قلب  را 

 .میباشدتجارت  بخشیدن تسهیل توافقنامه امضاء ، عبارت ازاست
 

با  تجارت بین المللی مرکزاطمینان بیشتر حاصل گردد، پروژه،  پیامد های درازمدتو  داخلیاز پایداری، مالکیت  اینکهبرای 

کار مشترک و جامعه مدنی در افغانستان  نهاد های علمی غیردولتی، موسساتخصوصی،  سکتورطیف وسیعی از شرکای 

 .مینماید
 

 :یادداشت برای خبرنگاران
 

 World Trade) یا سازمان تجارت جهانی همکار یک نهاد مرکز تجارت بین المللی - در مورد مرکز تجارت بین المللی

Organization) یا  و سازمان ملل متحد(United Nations) اد های روبه انکشاف و در اقتصمرکز تجارت بین المللی . میباشد
انند در بازار های جهانی رقابت موثر نموده و بدینوسیله قادر ، تا انها بتومینماید پشتیبانی شرکت های کوچک و متوسطانتقالی از 

 انکشاف پایدار در روند  ،دپایدار سازمان ملل متح انکشافکمک برای تجارت و اهداف  اجندایارچوب هدر چبه این شوند تا 

 مرکز تجارت بین المللی. نماییدمراجعه ( www.intracen.orgویب سایت ) به بیشتر معلومات. برای نقش ایفاء نماینداقتصادی 
 :تعقیب نمایید ( نیزITCnews@) توییترصفحه در  میتوانیدرا 

 

 :برای معلومات مزید

 

 تلند،یجارل ه

 المللی،مسوول رسانه های مرکز تجارت بین 

 0145 730 22 41+: شماره تیلفون

 80 91 582 79 41+موبایل:  شماره

  Hetland@intracen.org: آدرس ایمیل
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