
 
                   

 
PRESS RELEASE: 11.02.2020 

افغانستان بھ تطبیق پالیسی تجارت آغاز نمود

آغاز تطبیق اولین پالیسی تجارت افغانستان یک دستاورد ارزنده برای اقتصاد افغانستان شمرده می شود. این 
دستاورد نتیجه یک پروسه جامع و همه شمول است که با سهمگیری سکتور دولتی و خصوصی با هدف مستفید 

شدن از دسترسی به بازارهای جهانی پس از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی در ماه جوالی سال 
2016، امکان پذیر شده است. 

 …………………………………………………………………………………………………
(کابل/ژنیو) حکومت افغانستان دیروز (11 فبروری) اقدام جدیدی را بھ غرض ترویج رشد اقتصادی و اشتغال زایی 

از طریق تقویت ظرفیت ھای صادراتی سکتور خصوصی کشور و توسعھ تجارت با بازارھای منطقھ و جھان بھ راه 
انداخت.  

محترم اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت افغانستان بیان داشتند کھ:  این پالیسی ملی در تغییر جھت اقتصادی کشور 
بھ سوی تولید و صادرات کاالھای با ارزش افزوده و تحقق پوتانشیل واقعی صادراتی افغانستان نقش کلیدی خواھد 

داشت. این پالیسی اصول و استراتیِژی ھای عمده ی را برای اتصال استراتیژیک افغانستان بھ بازارھای جھانی ترسیم 
نموده است. 

حکومت باور دارد کھ پالیسی ملی تجارت از سند چھارچوب صلح و توسعھ ملی افغانستان حمایت نموده و در تطبیق 
تعھدات در زمینھ سازمان تجارت جھانی،  ستراتیژی ملی صادرات، برنامھ اولویت ملی توسعھ بخش خصوصی و 

اھداف ملی صادارت کمک خواھد نمود. 
سخنرانان محفل افتتاحیھ در کابل بھ تاریخ 11 فبروری، ھمچنان بیان داشتند کھ پالیسی ملی تجارت از داشتن 

بیشنھادات مشخص و عملی بھ منظور دستیابی بھ شش ھدف مشخص سود می برد.  
افزایش رقابت پذیری محصوالت صادراتی افغانستان •

ترویج تولیدات داخلی و تجارت •

تقویت سیاست ھای تعرفوی •

کاھش زمان و ھزینھ تجارت برون مرزی •

تسھیل دسترسی بھ بازار برای کاالھای افغانستان •

افزایش موثریت  ادارات حمایوی تجارت. •

قبل از این محفل، پالیسی ملی تجارت توسط کابینھ جمھوری اسالمی افغانستان تحت ریاست رئیس جمھور محمد 
اشرف غنی تصویب گردیده بود. 

سفیر اتحادیھ اروپا آقای پیری مایدون اظھار داشتند: پالیسی ملی تجارت افغانستان در یک فرصت مناسب بھ میان 
می آید کھ افغانستان در صدد باال بردن رشد اقتصادی و تقویت پایھ ھای تولیدی اقتصاد خویش است. بھبود عملکرد 

تجارتی کشور برای پیشرفت اقتصادی گسترده تر و پایدارتر بسیار مھم و حیاتی خواھد بود. اتحادیھ اروپا ، کھ بازار 
واحد 500 میلیون مصرف کننده خود را برای محصوالت افغانستان برمبنای بازار "بدون عوارض و سھمیھ آزاد" 

باز می کند، مفتخر است کھ با این ابتکار عمل مرتبط است.  
سرپرست ریاست اجرائیوی مرکز تجارت بین المللی خانم دوروتی تیمبو گفتند: افغانستان یک کشور دارای اولویت 
برای حمایت مرکز تجارت بین الملل می باشد و ما ھمچنان با دولت و جامعھ تجارتی ھمکاری خواھیم کرد تا توان 

رقابت شرکتھای کوچک و متوسط را در عرصھ اقتصاد تقویت کنیم. این پالیسی ملی تجارت ابزاری اساسی برای 
توسعھ فعالیتھای تجاری افغانستان و آماده سازی محیطی است کھ کارآفرینی بتواند در آن رونق پیدا کند. 
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آقای خانجان الکوزی عضو ھیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایھ گذاری افغانستان و رئیس اتاق تجارت مشترک 
پاکستان-افغانستان گفتند: پالیسی ملی تجارت افغانستان یک سند پالیسی بسیار مھم است کھ در مشوره با بخش 
خصوصی ایجاد شده است. این پالیسی محدودیت ھای کلیدی را کھ تجار با آن روبرو ھستند برجستھ ساختھ و 

توصیھ ھای روشن و واضحی برای پرداختن بھ آنھا ارائھ می نماید. ما معتقدیم کھ اجرای این پالیسی تأثیر مثبتی بر 
تولید داخلی و افزایش صادرات افغانستان بھ بازارھای جھانی خواھد داشت. ما از اتحادیھ اروپا برای حمایت از این 

ابتکار تشکر می کنیم. 
یادداشت برای تصحیح کننده:  

پس منظر   
پـروژه رشـد تـجارت افـغانسـتان کھ تـوسـط اتـحادیھ اروپـا تـمویل میگردد از جـانـب مـرکز تـجارت بین المللی و رھـبری 
وزارت صــنعت و تــجارت افــغانســتان تطبیق میگردد. این پــروژه یک پــاســخ مــناســب بــھ تــالش ھــای مــداوم حکومــت 

افغانستان جھت استفاده از تجارت منحیث یک محرک رشد اقتصادی، ھمکاری منطقوی و ثبات میباشد.  
افـغانسـتان عـضویت سـازمـان تـجارت جـھانی را در جـوالی 2016 کسب نـموده کھ در اسـرع وقـت این کشور مـوافـقت نـامـھ 

تسھیالت تجارتی را عقد کرد.  
مـرکز تـجارت بین الـملل بـھ مـنظور تـامین پـایداری، مـالکیت داخـلی و تـاثیرات درازمـدت پـروژه، بـا ھمکاران مـتعدد از 

سکتور خصوصی، پوھنتون ھا و سازمان ھای جامعھ مدنی در افغانستان کار و فعالیت خواھد نمود. 
معلومات در مورد مرکز تجارت بین الملل 

مـرکز تـجارت بین الـملل یک نـھاد مشـترک از سـازمـان تـجارت جـھانی و سـازمـان مـلل متحـد میباشـد. مـرکز تـجارت بین 
الـملل تشـبثات کوچک و مـتوسـط را در عـرصـھ رشـد و انـتقال اقـتصادی کمک مینماید تـا بـتوانـند در مـارکیت ھـای جـھانی 
رقـابـت نـمایند و از این طـریق زمینھ انکشاف پـایدار اقـتصادی در چـارچـوب کمک بـرای تـجارت و اھـداف انکشاف پـایدار 

سازمان ملل متحد فراھم گردد.  
http:// جھــــت دریافــــت مــــعلومــــات مــــزید در مــــورد پــــروژه رشــــد تــــجارت افــــغانســــتان لــــطفاً بــــھ لینک
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Instagram تعقیب نمایید.  
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