
 
  

 

                     

  

 
 

 

 افغانستان تطبیق ستراتیژی ملی صادرات را آغاز کرد
 ۲۰۱۸جون  ۱۰

ند اندازی رو یک روز مھم تاریخی برای اقتصاد افغانستان بھ شما میرود. اھمیت این روز در راه 2018دھم ماه جون سال 
ین کاران بملی صادرات افغانستان است. نتیجھ ھمکاری ھای وسیع میان مراجع ذیربط جانب افغان و ھمتطبیق ستراتیژی 

دکفایی نگر خوبیاحقیقت ، ستراتیژی صادرات افغانستان را بھ سوی انکشاف و رونق سمت خواھد داد. این المللی شان
   بزرگ برای کشور و شمولیت اقتصاد افغان در تجارت جھانی میباشد.  

بلند  ریقطاز را با ھدف تقویت رشد اقتصادی و ایجاد شغل  یجدید ستراتیژیروز امدولت افغانستان  -و) ی(کابل / ژن 
خصوصی کشور و افزایش تجارت با بازارھای منطقھ ای و جھانی راه اندازی کرد.  سکتورظرفیت صادرات  بردن
شورتی چند دور از نشست ھای مبا عنوان "صلح از طریق رفاه، رفاه از طریق تجارت" محصول  صادراتملی ژی یسترات

رتاسر ساست کھ تحت رھبری وزارت تجارت و صنعت یکجا با اتاق تجارت و صنایع با تاجران و سایر مراجع ذیربط در 
 گرفت.کشور صورت 

 حادیھ اروپااتو مالی  از حمایت ھای تخنیکی، وزرای کابینھ عبدهللا عبدهللا داکتر یھرییس اجرای، در کابل در مراسم افتتاحیھ
ژی ملی طرح ستراتی. ستایش کردند ژییاین سترات طرح) برای ITCن، مرکز تجارت بین المللی (نھاد تطبیق کننده آو 

 زاحمایت ھای برنامھ از  بخشیمیباشد. این پروژه  تجارت افغانستان رشدپروژۀ  بخش ھای اصلییکی از  صادرات
ستان افغانو صنعت تجارت  حمایت از وزارت غرض ITC توسط و ویلاست کھ توسط اتحادیھ اروپا تم افغانستان تتجار

 .تطبیق میشود
شبثات عمل میکند تا تبھ مصابھ یک رھنمود رشد سکتور خصوصی آن ستراتیژی ملی صادرات برای افغانستان و شرکای 

 بھ سوی ارافغانستان این تالش ھا  .ببردباال  ظرفیت تجارتو ازدیاد رقابت را در قسمت افزایش  کشورکوچک و متوسط 
  .ھد کردھنمایی خواھای شغلی پایدار و رشد پایدار ر کسب و کار و استفاده از تجارت برای ایجاد فرصتمناسب محیط 

 ،است صادرات، ایجاد اشتغال و نوآوریبرای رشد  ارای ظرفیت باالیی) بخشی را کھ د۶(ستراتیژی ملی صادرات 
 ؛ میوه ھای تازه و سبزیجات؛ زعفران؛ سنگ مرمر وخستھ بابمشخص می کند: میوه ھای خشک و اولویت بندی و 

رمایھ در پالیسی و س، اصالحات سکتور ؛ و سنگ ھای قیمتی/جواھرات. برای ھر یک از این ششفرش و قالینگرانیت؛ 
ر نظر داز بین بردن موانع موجود کھ مانع رشد و توسعھ تشبثات کوچک و متوسط میشود  بھ غرض سازمانیگذاری ھای 

 .گرفتھ شده است
؛ تیجارت تسھیالت: مربوط بھ وظایف و طرزالعملھا را نیز در نظر گرفتھ استی ھمچنین شش بخش متفاوتی تیژاین سترا

ف اطالعات و انکشامدیریت کیفیت؛ توسعھ مھارت ھا؛ کسب و کار حرفھ ای و خدمات، دسترسی بھ امور مالی، و 
 یتجارت ھای) سکتور اولویت بندی شده بلکھ ساحات دیگر نیز در رقابت ۶ھدف کسب اطمینان است تا نھ تنھا (تجارت. 

 نقش ایفا نمایند.

ندازی ا تصویب و راه" ھنگام راه اندازی این استرایتِژ گفت: افغانستان جمھوری اسالمیاجراییھ رییس عبدهللا عبدهللا،  داکتر
اقتصاد  ھ ھای رشدتقویت پای در تالشزیرا افغانستان  صورت میگیرد.مناسب  وقت بسیاردر یک ستراتیژی ملی صادرات 

ر ضروری اقتصادی وسیع تر و پایداصادرات کشور برای دستیابی بھ رشد  روند. بھبود می باشدخود  یو توسعھ اقتصاد
بھ است  کھ در سند ستراتیژی پیشنھاد شده است کھ توصیھ ھای مفصلی راکھ دولت متعھد  اضافھ کردوی  "خواھد بود.

 .تطبیق نمایدبرای ایجاد شغل و ثروت برای افغان ھا  محرکعنوان 
دھھ تحول  ستان درکامال با اھداف توسعھ افغان صادراتستراتیژی ملی پییر مایدون سفیر اتحادیھ اروپا در افغانستان گفت:"

محصوالت  خود را بھ مقابلمیلیون مصرف کننده  500. اتحادیھ اروپا، کھ بازار مطابقت میکند) 2015-2014(
 بھتراتیژی ساین . اکنون کھ بوده استاین ابتکار جز ، افتخار دارد کھ  سھمیھ" باز می کند محصول و بدون"بدون افغان

ت با واردا خصوصی کھ عمدتا سکتورافغانستان از جملھ بخش ھایی از تاجران ر رسمی راه اندازی می شود، باید تمام طو
ند تا ا تشویق کافغان ر متشبثیناز  کثیریژی تعداد ی. من امیدوارم کھ این ستراتکنندتطبیق کامال  آنرا سر و کار دارند

 »کار خود در نظر بگیرند. کسب وجدایی ناپذیر  بخش ا بھ عنوانصادرات ر



  
ی خلی براگفت: "این ستراتیژی ملی صادرات، یک رھنمود دا سازمان بین المللی تجارتآرانچا گونزالس، رییس اجرایی 

 عامھ و مشورتی یک سالھ با سکتور روندنتیجھ یک این استراتیژی رشد صادرات افغانستان و رقابت کسب و کار است. 
شد کھ د تا بانیاز است تا برای تطبیق پیشنھادات ستراتیژی گام ھای متین و استوار برداشتھ شو .خصوصی افغانستان است

 ".ھ افغان ھا بھ ارمغان آورده شودبفراگیر از طریق ظرفیت موجود در صادرات زمینھ اشتغال و رشد 
ابزار  ستراتیژی ملی صادرات یکی از:"گفت صنایع افغانستانتجارت و وزیر  ،ھمایون رسا، با استقبال از این ستراتیژی

. این نمایدصادرات افغانستان کار  و انکشافخصوصی برای بھبود  سکتورمھمی برای دولت است کھ در مشارکت با ھای 
و  مقابلھ نمودهچالش ھای اقتصاد جھانی  باتا  خواھد کرد و سبب تقویت آن شدهامر بھ توسعھ پایدار اقتصاد افغانستان کمک 

 ".نقش ایفا نمایدھمچنین در کاھش بیکاری و فقر در افغانستان 

تن از  500اضافھ تر از یک سالھ کھ منتج بھ تھیھ محتویات این ستراتیژی شد، مشورتی پروسھ نشست ھای درجریان 
مقامات سکتور دولتی نظریات خویش را در مورد  متوسط و سکتور صنعت، مالکین تشبثات کوچک و متخصصین
ارایھ داشتند. ستراتیژی ملی صادرات در ماه اپریل سال  آزاد قابتتجارت افغانستان و چالش ھای مربوط بھ رچگونگی 

جاری توسط شورای عالی اقتصادی افغانستان بھ تعقیب منظوری قبلی از کابینھ وزرا و کمیتھ اجراییوی برای انکشاف 
 ر خصوصی بھ تصویب رسید.سکتو

 Peace‘ سفر افغانستان بھ طرف انکشاف ستراتیژی ملی صادرات فلم ذیل را تماشا کنید برای اطالعات بیشتر در مورد
through Prosperity, Prosperity through Trade’. 

  ادیتور یادداشت برای
تطبیق  صنایعتحت رھبری وزارت تجارت و  ITCتوسط اتحادیھ اروپا تمویل و توسط  ”رشد تجارت افغانستان“پروژه 

ھدف از فعالیت ھای پروژه بھ رسمیت شناختن تالش ھای مداوم دولت افغانستان برای استفاده از تجارت بھ عنوان  میگردد.
 یک محرک رشد اقتصادی،ثبات و ھمکاری منطقھ ای است. 

اولین اقدام حکومت پس از پیوستن بھ سازمان و پیوست  WTOمیالدی بھ سازمان  2016ل افغانستان در ماه جوالی سا
 )، ھمانا تصویب توافقنامھ تسھیالت تجارتی سازمان بوده است.WTOتجارت جھانی (

با تعدادی از شرکا از سکتور  ITCغرض حصول اطمینان از پایداری، مالکیت محلی و تاثیر طوالنی مدت این پروژه، 
 ی، نھاد ھای غیر دولتی، پوھنتون ھا و ادارات نھاد ھای مدنی در افغانستان ھمکاری خواھد کرد.خصوص

مراجعھ  /http://www.intracen.org/AAT  برای اطالعات بیشتر در مورد پروژه رشد تجارت افغانستان، لطفا بھ:
 نمایید.

 ITCدرباره 
ITC  .نھاد مشترک سازمان تجارت جھانی و سازمان ملل متحد استITC  ھای  در کشوربھ شرکت ھای کوچک و متوسط

انتقال کمک می کند تا در بازارھای جھانی رقابتی تر شوند و بھ این ترتیب بھ توسعھ اقتصادی  در حال در حال توسعھ و
نی سازمان ملل متحد برای توسعھ پایدار کمک کند. برای پایدار در چارچوب دستور کار کمک بھ تجارت و اھداف جھا

  ITCnewsرا در توییتر دنبال کنید: ITCمراجعھ کنید.  www.intracen.orgکسب اطالعات بیشتر، بھ 

www.intracen.org | twitter.com/ITCnews | facebook.com/InternationalTradeCentre | linke
din.com/company/international-trade-centre 

 برای اطالعات بیشتر لطفا با ادرس ذیل تماس بگیرید:
 مرکز تجارت بین الملل

 ھارل ھیتلند مسوول رسانھ جا
 دفتر مدیر اجرایی

P: + 41 22 730 0145 
M: + 41 79 582 9180 

E: hetland@intracen.org 
 

 مشاور رسانھ ھای اتحادیھ اروپا
 عبدهللا یادگاری

M: + 93 (0) 700 17 35 48 
E: abdullah.yadgare@eeas.europa.eu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f55dacQVwSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f55dacQVwSU&feature=youtu.be
http://www.intracen.org/AAT/
http://www.intracen.org/
http://twitter.com/ITCnews
http://facebook.com/InternationalTradeCentre
http://linkedin.com/company/international-trade-centre
http://linkedin.com/company/international-trade-centre
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