Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Commerce and Industries

European Union

PRESS RELEASE: 15:08:2017

یژیتارتس یارب اه تصرف و اه هنیمز تاره تیالو
.دنک یم یسررب ار ناتسناغفا یلم تارداص
)ﻫﺮات  /ژﻧیﻮ( – ﺑیﺷﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺻﺪ ﭘیﺷﺘﺎزان ﺻﻨﻌﺖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ،ﻤﺎﻠﮑیﻦ ﺗﺷﺒﺜﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻣﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺴﮑـﺘﻮر دوﻠﺘی ﺑﻪ
ٓ
ﺗﺎریﺦ  13اﮔﺳﺖ در ﺸﻬﺮ ﻫﺮات دیﺪار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﻠﺶ ﻫﺎ و راﻩ ﺣﻞ ﻫﺎی ﻤﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺟﺎرت را ﮐﻪ ﻤی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣی ﻤﺪاوم
ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی ﺻﺎدرات ﻤﻣﺪ واﻘﻊ ﺸﻮﻧﺪ را ﻤﻮرد ﺑﺤﺚ ﻘﺮار دﻫﺪ.
ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی ﺻﺎدرات ،ﭘﻼن و ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ای را ﺑﺮای رﻘﺎﺑﺖ و ﺗﻮﺴﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺷﻮر و ﺗﻗﻮیﺖ ارﺗﺒﺎط ﻤیﺎن ﺗﻮﺴﻌﻪ
ﺻﺎدرات و رﺸﺪ اﻘﺘﺼﺎدی اﺠﺘﻣﺎﻋی ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ایﻦ ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ﻫﺎ ﺸﺎﻤﻞ ﻓﻌﺎﻠیﺖ ﻫﺎی دﻘیﻖ اﻫﺪاف و اﻘﺪاﻤﺎت ﺗﺎﺛیﺮﮔﺬاری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺷﺎن ﻤی دﻫﺪ دﻘیﻗﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری و ﺗﻮﺴﻂ ﭼﻪ ﮐﺳی و ﭼﻪ ﻤﻨﺎﺑﻌی ﺑﺎیﺪ اﻧﺟﺎم ﺸﻮد ،ﺗﺎ رﻘﺎﺑﺖ در ﺻﺎدرات در
ﮐﺷﻮر ﺑﻬﺒﻮد یﺎﺑﺪ.
ایﻦ ﻧﺷﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻤﺷﺘﺮک ﺗﻮﺴﻂ وزارت ﺗﺟﺎرت و ﺻﻨﺎیﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن و اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت و ﺻﻨﺎیﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ) (ACCIﺑﺎ ﺣﻣﺎیﺖ
ﺗﺨﻨیﮑی از ﺠﺎﻧﺐ ﻤﺮﮐﺰ ﺗﺟﺎرت ﺑیﻦ اﻠﻣﻟﻟی ) (ITCﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدیﺪ .ایﻦ ﻧﺷﺳﺖ ﻤﺷﻮرﺗی در ﻫﺮات ﺑﻪ ﺗﻌﻗیﺖ اوﻠیﻦ ﻧﺷﺳﺖ
ادارات ذیﺮﺑﻂ ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی ﺻﺎدرات ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎریﺦ  21-20ﻓﺒﺮوری در ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﺗﺎرﺧی  ۱۸ﻤﺎﻩ ﻤی در ﺸﻬﺮ ﻤﺰار
ﺸﺮیﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻤی ﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑی از ﻤﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺗﺟﺎرﺗی در ﮐﺷﻮر ،وﻻیﺖ ﻫﺮات ﻧﻗﺶ اﻘﺘﺼﺎدی ﻤﻬﻣی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ایﻔﺎ ﻤی ﮐﻨﺪ .ایﻦ وﻻیﺖ
ﺗﻌﺪادی از ﺻﻨﺎیﻊ ﺴﻨﺘی و ﻫﻣﭽﻨﺎن ﻧﻮﻇﻬﻮر را در ﺧﻮد دارد ،از ﺠﻣﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اوﻠﻮیﺖ ﺑﻨﺪی ﺸﺪﻩ در ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی
ﺻﺎدرات ،ﻤﺎﻧﻨﺪ ﻤیﻮﻩ ﻫﺎ و ﺴﺒﺰیﺟﺎت ﺗﺎزﻩ ،ﻤیﻮﻩ ﻫﺎی ﺧﺷﮏ و ﺧﺳﺘﻪ ﺑﺎب ،ﺴﻨﮓ ﻤﺮﻤﺮ و زﻋﻔﺮان را ﻤیﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ٓ
ٓ
در ﺑیﻦ ﻤﺎﻩ ﻫﺎی اﮔﺳﺖ و ﺴﭙﺘﺎﻤﺒﺮ ﺴﺎل  ،2017ﻧﺷﺳﺖ ﻫﺎی ﻤﺷﻮرﺗی ﺑیﺷﺘﺮ در ﻘﻨﺪﻫﺎر و ﺠﻼل اﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﻤی ﺸﻮد ﮐﻪ راﻩ
را ﺑﺮای دوﻤیﻦ ﻧﺷﺳﺖ ﻤﺷﻮرﺗی ﻤﻟی در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻣﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﺷﺳﺖ ﻫﺎی ﻤﺷﻮرﺗی وﻻیﺘی روی ﺗﻬیﻪ ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی
ﺻﺎدرات ﺑﺮای اﻃﻣیﻨﺎن از ایﻨﮑﻪ ﻤﺮاﺠﻊ ذیﺮﺑﻂ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺴﺮﻤﺎیﻪ در ﻃﺮاﺣی ﺴﺘﺮاﺗیﮋی دﺧیﻞ اﺴﺘﻨﺪ ﺑﺳیﺎر ﻤﻬﻢ اﺴﺖ .ایﻦ
ﻤﺷﺎورﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزدیﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ارزیﺎﺑی ﻤﺳﺎﺋﻞ ﻤﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اوﻠﻮیﺖ ﺑﻨﺪی ﻤﮑﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺸﺪ.
ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی ﺻﺎدرات ﺣﻣﺎیﺖ و ﭘﺷﺘیﺒﺎﻧی ﻘﻮی را از ﺴﻮی دوﻠﺖ و ﺴﮑـﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی دارا ﻤیﺒﺎﺸﺪ .زیﺮا ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ﻫﺎی ﻤﻨﺎﺴﺒی را
ﺑﺮای ﭘیﺷﺒﺮد اﻤﻮر ﺗﺟﺎرﺗی ﺑﻪ ﺸﺮﮐﺎی ﺗﻮﺴﻌﻮی ﻤﻟی و ﺑیﻦ اﻠﻣﻟﻟی ﻓﺮاﻫﻢ ﻤیﺳﺎزد .ﺗﻼش ﻫﺎ ﻏﺮض ﺑﺳیﺞ ﻤﻨﺎﺑﻊ در راﺴﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ
ﻋﻣﻟی ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﺗﻮﺴﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ.
ٔ
ﺠﻼﻠﺘﻣﺎب ﻫﻣﺎیﻮن رﺴﺎ وزیﺮ ﺗﺟﺎرت و ﺻﻨﺎیﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ﮔـﻔﺖ" :ﻫﺪف ﭘﺮوژﻩ ﭘیﺷﺒﺮد ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت از ﺑﻟﻨﺪ ﺑﺮدن
ﻇﺮﻓیﺖ ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ﺑﻣﻨﻈﻮر اﺴﺘﻔﺎدﻩ ﻤﻮﺛﺮ و ﺑیﺷﺘﺮ از ﻋﻀﻮیﺖ اﺧیﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن در ﺴﺎزﻤﺎن ﺗﺟﺎرت ﺠﻬﺎﻧی و اﻓﺰایﺶ
رﻘﺎﺑﺖ ﺗﺟﺎرﺗی اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن در ﻤﻨﻄﻗﻪ ﻤیﺒﺎﺸﺪ" .
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ٓ
اﻘﺎی ﻋیﺘﻖ ﷲ ﻧﺼﺮت ،رییﺲ ﻫیﺖ ﻋﺎﻤﻞ اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت و ﺻﻨﺎیﻊ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ،ﮔـﻔﺖ" :ایﻦ ﻧﺷﺳﺖ یﮏ ﭘیﺷﺮﻓﺖ اﺴﺎﺴی در
ٓ
ﺠﺬب ،ﺣﻣﺎیﺖ و رﺴیﺪﮔی ﺑﻪ ﭼﺎﻠﺶ ﻫﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ارزوﻫﺎی ﺴﮑـﺘﻮر ﺧﺼﻮﺻی در زون ﻫﺮات اﺴﺖ .ایﻦ ﭼﻨیﻦ اﺑﺘﮑﺎرات
ﮐﻣﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن را ﺑیﺷﺘﺮ ﻤﺮﺗﺒﻂ ،ﺠﺎﻤﻊ و واﻘﻊ ﺑیﻨﺎﻧﻪ ﺗﻟﻗی ﮐﻨیﻢ" .
اﺑﺘﮑﺎر ﻃﺮح ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﻤﻟی ﺻﺎدرات ﺗﺤﺖ ﺣﻣﺎیﺖ ﺗﺨﻨیﮑی ﭘﺮوژﻩ "رﺸﺪ ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن" ﻘﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺴﻂ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ
ٓ
ﺗﻣﻮیﻞ ﻤی ﺸﻮد و ﻫﺪف ان ﮐﻣﮏ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﺸﺮایﻂ و ﻤﺤیﻂ اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺟﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ وﺴیﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﻫﻣﮑﺎری ﻫﺎی ﻤﻨﻄﻗﻪ ای ،ﺗﻮﺴﻌﻪ اﻘﺘﺼﺎدی و ﻧیﺮوی اﻧﺳﺎﻧی و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻗﺮ اﺴﺖ.

یﺎدداﺸﺖ ﺑﺮای ویﺮایﺷﮕﺮ
ﭘﺳﻣﻨﻈﺮ :
ﭘﺮوژﻩ “رﺸﺪ ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن” ﺗﻮﺴﻂ اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ ﺗﻣﻮیﻞ و ﺗﻮﺴﻂ  ITCﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی وزارت ﺗﺟﺎرت و ﺻﻨﺎیﻊ ﺗﻄﺒیﻖ
ﻤیﮕﺮدد.
ﻫﺪف از ﻓﻌﺎﻠیﺖ ﻫﺎی ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ رﺴﻣیﺖ ﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻤﺪاوم دوﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺟﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ
ﻤﺤﺮک رﺸﺪ اﻘﺘﺼﺎدی،ﺛﺒﺎت و ﻫﻣﮑﺎری ﻤﻨﻄﻗﻪ ای اﺴﺖ .اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن در ﻤﺎﻩ ﺠﻮﻻی ﺴﺎل  2016ﻤیﻼدی ﺑﻪ ﺴﺎزﻤﺎن WTO
ﭘیﻮﺴﺖ و ﻫﻣﮑﺎری ﺗﺟﺎرﺗی و ﻤﻨﻄﻗﻪ ای را در ﺻﺪر ﺴﺘﺮاﺗیﮋی ﺗﻮﺴﻌﻮی ﺧﻮد ﻘﺮار دادﻩ اﺴﺖ .اوﻠیﻦ اﻘﺪام ﺣﮑﻮﻤﺖ ﭘﺲ از
ﭘیﻮﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺴﺎزﻤﺎن ﺗﺟﺎرت ﺠﻬﺎﻧی ) ،(WTOﻫﻣﺎﻧﺎ ﺗﺼﻮیﺐ ﺗﻮاﻓﻗﻨﺎﻤﻪ ﺗﺳﻬیﻼت ﺗﺟﺎرﺗی ﺴﺎزﻤﺎن ﺑﻮدﻩ اﺴﺖ.
ﻏﺮض ﺣﺼﻮل اﻃﻣیﻨﺎن از ﭘﺎیﺪاری ،ﻤﺎﻠﮑیﺖ ﻤﺤﻟی و ﺗﺎﺛیﺮ ﻃﻮﻻﻧی ﻤﺪت ایﻦ ﭘﺮوژﻩ ITC ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺸﺮﮐﺎ از ﺴﮑـﺘﻮر
ﺧﺼﻮﺻی ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻏیﺮ دوﻠﺘی ،ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎ و ادارات ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻤﺪﻧی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ﻫﻣﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑیﺷﺘﺮ در ﻤﻮرد ﭘﺮوژﻩ رﺸﺪ ﺗﺟﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺘﺎن ،ﻠﻄﻔﺎ ﺑﻪ:
 /http://www.intracen.org/AATﻤﺮاﺠﻌﻪ ﻧﻣﺎییﺪ.
درﺑﺎرﻩ ITC
 ITCﻧﻬﺎد ﻤﺷﺘﺮک ﺴﺎزﻤﺎن ﺗﺟﺎرت ﺠﻬﺎﻧی و ﺴﺎزﻤﺎن ﻤﻟﻞ ﻤﺘﺤﺪ اﺴﺖ ITC .ﺑﻪ ﺸﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻤﺘﻮﺴﻂ در ﮐﺷﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺴﻌﻪ و اﻧﺘﻗﺎل ﮐﻣﮏ ﻤی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺠﻬﺎﻧی رﻘﺎﺑﺘی ﺗﺮ ﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗیﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺴﻌﻪ اﻘﺘﺼﺎدی ﭘﺎیﺪار در
ﭼﺎرﭼﻮب دﺴﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺗﺟﺎرت و اﻫﺪاف ﺠﻬﺎﻧی ﺴﺎزﻤﺎن ﻤﻟﻞ ﻤﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺴﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﮐﻣﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑیﺷﺘﺮ ،ﺑﻪ  www.intracen.orgﻤﺮاﺠﻌﻪ ﮐﻨیﺪ ITC .را در ﺗﻮییﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﻨیﺪITCnews:
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑیﺷﺘﺮ ﻠﻄﻔﺎ ﺑﺎ ادرس ذیﻞ ﺗﻣﺎس ﺑﮕیﺮیﺪ:
ﻤﺮﮐﺰ ﺗﺟﺎرت ﺑیﻦ اﻠﻣﻟﻞ
ﺠﺎرل ﻫیﺘﻟﻨﺪ ﻤﺳﻮول رﺴﺎﻧﻪ ﻫﻬﺎ
دﻓﺘﺮ ﻤﺪیﺮ اﺠﺮایــی
P: + 41 22 730 0145
M: + 41 79 582 9180
E: hetland@intracen.org
ﻤﺷﺎور رﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدیﻪ اروﭘﺎ
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ﻋﺒﺪﷲ یﺎدﮔﺎری
M: + 93 (0) 700 17 35 48
E: abdullah.yadgare@eeas.europa.eu

