
 
 

 

 ټه:دوهمه نیې میاشتد کال، د فبروري  2017مطبوعاتي اعالمیه: د 

 
 .د کار پیل هیواد افغانستاند د صادراتو پر ملي ستراتیژي 

  

( د رامنځته کولو په لوري خپل لومړی ګام اوچتوي، کوم NESنن افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژي یا ) –وا( جېنې –)کابل 

څه  څخه ونوله بیالبیلو دولتي او خصوصي سکتور چې کوالی شي د نوموړي هیواد لپاره د صادراتو لومړیتوبونه په ډاګه کړي.
ي د افغانستان د ترڅو وکوالی ش ،راټول شوي دي کېپه کابل ښار  کېتنه استازي په یوه دوه ورځنۍ غونډه  ۱۰۰د پاسه 

 په وړاندې ننګونې او فرصتونه په ډاګه کړي.  ګرۍسودا
 

د صادراتو ملي ستراتیژي به د هغو پانګونو د لړۍ تفصیل وړاندې کړي، کوم چې وکوالي شي د صادراتو د ودې او په بیالبیلو 
د د خنډونو د لیرې کولو المل شي، چې دا کار به د لوړ سوداګریز پوتانشیل،  کېه برخه د دندو د رامنځته کولو پ کېسکتورونو 

  د یوه مدغم اداري چوکاټ د رامنځته کولو په واسطه ترسره شي.مفصل کاري پالن او همدارنګه پنځه کلن یوه 
 

د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او  کېي ستراتیژي په برخه هغه لومړنۍ مشورتي ناسته چې د افغانستان د صادراتو د مل
یې وکوالی شي خپل  کېپه ترڅ  زمینه برابر کړې ده چې ګډونوالو لپاره دا نړیوال سوداګریز مرکز له لوري ترسره شوې ده، د

اندونه  د ارزښت د ځنځیر د عناصرو، د عرضې د وړتیاوو، د سیالیو او د غوره کیفیت د مدیریت په هکله یو له بل سره شریک 
کړي. همدارنګه د دا ډول مشورتي ناستو مهم ټکي دا بلل کیږي چي نوموړی هیواد وکوالی شي ترڅو د نړۍ د سوداګرۍ 

یی افغانستان پر دې وتوانید چې په ډیرې  کېسازمان د سوداګري د مدیریت د آسانتیاوو مدیریت ته الر ومومي، کوم چې په پایله 
   له نړیوال سوداګریز بهیر سره یوځای شي. کېکال د جوالی په میاشت  ۲۰۱۶چټکۍ سره د 

 
د اقتصادي ودې او سیمه اییزو همکاریو په لړ کښی د صادراتو ملي ستراتیژی چی د افغانستان لپاره د سوداګري د مالتړ 

مالي مالتړ د اروپایي ټولني له لوري بلل کیږی او د نوموړي پروګرام کښی د یوه مرکزي عنصر په توګه  چوکاټپه پروګرام 
، به سوداګرۍ او صنایعو وزارت د مالتړ په واسطه د نړۍ د سوداګریز مرکز له لوري پلی کیږیافغانستان د ترسره کیږي او د 

ي ولګوي، کوم چې د افغان دولت له لوري په ډاګه شو اړخپر دې و توانیږي چې له هغو لومړیتوبونو او پراختیایي موخو سره 
اقتصادي ودې، د خصوصي سکتور پر پراختیا، د پانګوني پر  –نوموړې ستراتیژي به په ځانګړي ډول پر ټولنیزي  دي.

ي. وروستۍ ستراتیژي به د پراختیایي پالن ټینګار ولر بدلونونوپراختیا، د پانګه اچوونکو په خوندیتوب او همدارنګه پر اقتصادي 

( کښی د ANPDF) چوکاټولري، کوم چې د افغانستان د سولې او پراختیا په ملي  جوړونې له نوي سیستم سره نژدې اړیکې

 تان دولت له لوري رامنځته شوي دي.افغانس
 

د صادراتو د ملي ستراتیژي په هکله لومړني مشورتي "د افغانستان د سوداګري او صنایعو وزیر، ښاغلي همایون رسا وویل: 
د سوداګري له اوسني چاپیلایر څخه یو هراړخیز انځور په ډاګه شي. دغه بهیر به له  ناسته به د دې المل شي چی د افغانستان

مونږ سره مرسته وکړي ترڅو وکوالی شو د صادراتو یوه اغیزمنه ستراتیژی چمتو کړو، او په دې توګه به افغانستان ته دا زمینه 
اقتصادي  وپراخسیالیو بهیر پراختیا ومومي او همدارنګه کچه لوړه شي، د چې د صادراتو له امله د هیواد د عوایدو کړي  هبرابر

 ".موميته السرسۍ و بدلونونو
 
 

 د افغانتسان اسالمي جمهوریت اروپایي ټولنه
او صنایعو وزارت د سوادګرۍ  



 
غړیتوب به د افغانستان  کېد نړي د سوداګرۍ په سازمان "په ډاګه کړه: ی ا ګونزالیکد نړۍ د سوداګریز مرکز استازې، اران

ده. د صادراتو ملې ستراتیژي یو  کېلپاره د داسي پرانسیتې سوداګري زمینه برابره کړي، کوم چې نوموړی هیواد یې په لټه 
داسې ګام بلل کیږي، کوم چي د سوداګرۍ بهیر ته په رښتیني توګه وده ورکوي. نوموړې ستراتیژي به وکوالی شي چی د 

، د بنسټونو د مالتړ د میکانیزمونو او همدارنګه د و اقداماتو لکه د پانګونو، د ارزښت د ځنځیر د پراختیابیالبیلو ستراتیژیک
 ".په برخه کښی یو الرښود چاپیلایر رامنځته کړي قوانینو د الزیات سمون اړوندو د افغانستان

 
د پرمختګ په لړۍ کښي، که چیري افغانستان په رښتیني توګه دا د اروپایې ټولنې سفیر، ښاغلي فرانس مایکل میلیبن وویل: 

نړیوالو مالي مرستو له اړخ لګولو څخه  پر موخهرامنځته کولو په ودې او کارموندنې د آسانتیاوو د لیوالتیا لري چې د دوامداره 
ه د یوه لومړیتوب په سترګه تپراختیا اجندا  د نوموړي هیواد له لوري د خصوصي سکتور د اړینه ده چې ، نوځان وژغوري

د صادراتو ملي ستراتیژي به د افغانستان هڅې په داسې توګه سمبالي او تنظیم کړي ترڅو نوموړی هیواد وکوالی شي  .وکتل شي
د دې لپاره چې په توګه د صادراتو د سکتور وړتیاوي او پوتانشیل په سمه توګه درک کړي.  عنصرمهم  هد اقتصادي پراختیا د یو

، سرچینومالي د لکه د سوداګریزو جوازونو په برخه کښی د روڼتیا د رامنځته کولو،  کېداګرۍ د بهیر په بیالبیلو برخو د سو
و همدارنګه د مالیاتو د یوه داسې عادالنه سیستم  کرهنیزو محصوالتواو ترانسپورت، اړیکو د بریښنا او بازارونو ته د السرسي، 

برخو کښی له  او داسی نورو ي د کوچنیو او منځنیو شرکتونو د بقا لپاره زمینه برابره کړي،کوم چې وکوالی شد رامنځته کولو 
او په د رامنځته کولو ړنیو اصالحاتو د افغانستان دولت له لوري معتبرو او بی ،ترسره شيیوه هڅوونکي چاپیلایر څخه مالتړ 

  خصوصي سکتور کښي د دولت پیاوړي ګډون ته اړتیا لیدل کیږي.
 

د افعانستان لپاره د صادراتو د "ښاغلي عتیق هللا نصرت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونۍ اجراییه رییس په ډاګه کړه: 
ملي ستراتیژي چمتو کول یو ستر لومړیتوب بلل کیږي، کوم چي پر بنسټ یې د خصوصي سکتور له پراختیا څخه د مالتړ 

ښت او ټیکاو، وړاندوینه کیږي. په ځانګړي توګه د داسي یوه هیواد له اړتیاوو سره د پراخ خوځ کېترڅنګ د سوداګرۍ په ډګر 
بې ثباته اقتصاد لرونکی دی، کوم چې سوداګریز انډول یي له خنډونه  دا راز یواو د  اړخ لګوي کوم چي په وچه کښي پروت دی

له همدې کبله، د افغانستان د سوداګرۍ او  وی.څرګندیو تناسب  [۵ - ۹۵]سره مخ دي او د وارداتو او صادراتو انډول یی د 
 ".صنایعو خونه له نوموړې ستراتیژي څخه هرکلی کوي او په هکله یې خپل مالتړ په ډاګه کوي

 
او موخه به یې د  ترسره شي کېکال د مې په میاشت  ۲۰۱۷دوهمه مشورتي ناسته د  کېده چې په دې برخه  کېپه پام 

لومړیتوب لرونکو سکتورونو شننه او له داسي چارو څخه مالتړ وي لکه مالي سرچینو ته السرسۍ او د مهارتونو پراختیا، کوم 
 چي د صادراتو د ملي ستراتیژي هسته جوړوي. 

 
 شالید: 

 
او د افغانستان د ه لوري تمویل کیږی د اروپایي ټولنې ل او سیمه اییزو همکاریو لپاره د سوداګرۍ پروژه، ودې يد اقتصاد

 سوداګریز مرکز له لوري پلې کیږي. د نړۍ د ،مشرتابه الندې ترسوداګرۍ او صنایعو وزارت 
 

د کړنو/مداخالتو اړینه موخه د افغانستان د دولت د روانو هڅو له په ډاګه کولو څخه عبارت ده، کوم چي د  کېپه دې برخه 
د ، سیمه اییزو همکاریو او ټیکاو په موخه کار اخیستل کیږي. پراختیاسوداګرۍ له بهیر څخه د یوه عنصر په توګه د اقتصادي 

کال د جوالی په میاشت کښي د نړي د سوداګري له سازمان سره الحاق  ۲۰۱۶افغانستان هیواد پر دې بریالی شوی دی چې د 
ورکړي. وروسته له هغه ځای  کېد خپلی پراختیایي ستراتیژي په زړه سیمه اییزو اقتصادي همکاریو ته  د او سوداګري او شي

د د آسانتیاوو د هوکړه لیک چي نوموړی هیواد د نړي د سوداګري له سازمان سره الحاق شو، لومړنی ستر ګام یې د سوداګرۍ 
   کړ. پورتهپه برخه کښي السلیک کولو 

 
، کورني مالکیت او اوږدمهاله پایلو څخه ډاډ ترالسه شي، د نړۍ سوداګریز مرکز به دوامد دې لپاره چي له د نوموړې پروژې له 

ترسره و بنسټونو او ملګرو سره ګډ کار له اړوندو ښکیلد افغانستان دننه، د خصوصي سکتور، غیردولتي، علمي او د مدني ټولنې 
  . کړي

 
 نه:ود خبریاالنو لپاره یاد

 
( او World Trade Organizationنړۍ سوداګریز مرکز د نړۍ د سوداګرۍ د سازمان یا )د په هکله،  سوداګریز مرکزد نړۍ 

نوموړی مرکز په مخ پر ودې او انتقالي  یو ملګری بنسټ بلل کیږی. (United Nationsد ملګرو ملتونو د سازمان یا )
الو بازارونو کښي الزیاتې اقتصادونو کښي له کوچنیو او منځنیو شرکتونو څخه مالتړ ترسره کوي، ترڅو وکوالي شې په نړیو

او په دې توګه پر دې وتوانیږي چې د سوداګرۍ لپاره د مرستو د اجندا او د ملګرو ملتونو د سازمان د  غوره سیالۍ ترسره کړي
د زیاتو معلوماتو لپاره د د دوامداره اقتصادي پرمختګ په بهیر کښی خپله ونډه ولوبوي.  کېدوامداره پراختایی موخو په چوکاټ 

(www.intracen.org( ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ او همدارنګه د نړۍ سوداګریز مرکز ته د تویتر په )@ITCnews پاڼه )
 مراجعه وکړئ. کې

 

http://www.wto.org/
http://www.un.org/
http://www.intracen.org/
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