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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
 ،2016امکانپذیر شده است.
…………………………………………………………………………………………………
)ﮐﺎﺑل/ژﻧﯾو( ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾروز ) 11ﻓﺑروری( اﻗدام ﺟدﯾدی را ﺑﮫ ﻏرض ﺗروﯾﺞ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و اﺷﺗﻐﺎلزاﯾﯽ
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 ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﺎ ارزش اﻓزوده و ﺗﺣﻘق ﭘوﺗﺎﻧﺷﯾل واﻗﻌﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی ﺧواھد
اﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﻋﻣدهی را ﺑرای اﺗﺻﺎل اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗرﺳﯾم
داﺷت .اﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﺻول و
ِ
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  11ﻓﺑروری ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺟﺎرت از داﺷﺗن
ﺑﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﺷﺧص و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷش ھدف ﻣﺷﺧص ﺳود ﻣﯽﺑرد.
• اﻓزاﯾش رﻗﺎﺑتﭘذﯾری ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
•

ﺗروﯾﺞ ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ و ﺗﺟﺎرت

•

ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﻌرﻓوی

•

ﮐﺎھش زﻣﺎن و ھزﯾﻧﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑرون ﻣرزی

•

ﺗﺳﮭﯾل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

•

اﻓزاﯾش ﻣوﺛرﯾت ادارات ﺣﻣﺎﯾوی ﺗﺟﺎرت.

ﻗﺑل از اﯾن ﻣﺣﻔل ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﺟﺎرت ﺗوﺳط ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ 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
ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺻدد ﺑﺎﻻ ﺑردن رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﻘوﯾت ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﻗﺗﺻﺎد ﺧوﯾش اﺳت .ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد
ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﺷور ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی ﮔﺳﺗردهﺗر و ﭘﺎﯾدارﺗر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧواھد ﺑود .اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  ،ﮐﮫ ﺑﺎزار
واﺣد  500ﻣﯾﻠﯾون ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺧود را ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺑﺎزار "ﺑدون ﻋوارض و ﺳﮭﻣﯾﮫ آزاد"
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد ،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 ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻣﯽﺑﺎﺷد 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 آﻣﺎدهﺳﺎزی 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 ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﮐﻠﯾدی را ﮐﮫ ﺗﺟﺎر ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﻧد ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی روﺷن و واﺿﺣﯽ ﺑرای ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .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 ﺗــﻼش 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 ﺟـوﻻی  2016ﮐﺳب ﻧـﻣوده ﮐﮫ در اﺳـرع وﻗـت اﯾن ﮐﺷور ﻣـواﻓـﻘت ﻧـﺎﻣـﮫ
ﺗﺳﮭﯾﻼت 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.
ﺟﮭــــت درﯾﺎﻓــــت ﻣــــﻌﻠوﻣــــﺎت ﻣــــزﯾد در ﻣــــورد ﭘــــروژه رﺷــــد ﺗــــﺟﺎرت اﻓــــﻐﺎﻧﺳــــﺗﺎن ﻟــــطﻔﺎ ً ﺑــــﮫ ﻟﯾﻧﮏ http://
/www.intracen.org
ﻣـــراﺟـــﻌﮫ ﻧـــﻣﺎﺋﯾد .ھـــﻣﭼﻧﺎن ﻣـــرﮐز ﺗـــﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را روی ﺻـــﻔﺣﺎت | Twitter | Facebook | LinkedIn
 Instagramﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺟﺎرل ھﯾﺗﻠﻧد ٫دﻓﺗر رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺗﯾﻠﻔون41 22 730 0145 + :
ﻣوﺑﺎﯾل41 79 582 9180 + :
اﯾﻣﯾلhetland@intracen.org :

