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PRESS RELEASE: 15:08:2017 

 یژیتارتس یارب اه تصرف و اه هنیمز تاره تیالو
 .دنک یم یسررب ار ناتسناغفا یلم تارداص
 

افغانستان، مالکین تشبثات کوچک و نمایندگان سکـتور دولتی به پیشتازان صنعت  بیشتر از تعداد صد  –) (هرات / ژنیو 
گست در شهر هرات دیدار کردند تا چالش ها و راه حل های مربوط به تجارت را که می توانند به طراحی مداوم  13تاریخ 

ٓ
ا

  ممد واقع شوند را مورد بحث قرار دهد. ستراتیژی ملی صادرات
 

توسعه  صادرات کشور و تقویت ارتباط میانبخش در برای رقابت و توسعه را ه ای برنامپالن و  ،ستراتیژی ملی صادرات
دقیق اهداف و اقدامات تاثیرگذاری  خواهد کرد. این برنامه ها شامل فعالیت هایصادرات و رشد اقتصادی اجتماعی فراهم 

تا رقابت در صادرات در شود، باید انجام و توسط چه کسی و چه منابعی خواهد بود که نشان می دهد دقیقا چه کاری 
 .یابدبهبود کشور 

 
) با حمایت ACCIاین نشست به طور مشترک توسط وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان (

) برگزار گردید. این نشست مشورتی در هرات به تعقیت اولین نشست ITCجانب مرکز تجارت بین المللی ( از تخنیکی
ماه می در شهر مزار  ۱۸فبروری در کابل و به تارخی  21-20که به تاریخ  برگزار گردید ستراتیژی ملی صادراتادارات ذیربط 

 شریف برگزار می شود.
این والیت هرات نقش اقتصادی مهمی در افغانستان ایفا می کند.  والیت، در کشور  یتکز بزرگ تجار امر  به عنوان یکی از

ستراتیژی ملی ، از جمله بخش های اولویت بندی شده در در خود داردنوظهور را  همچنان نتی وتعدادی از صنایع س
 .را میتوان نام برد ، سنگ مرمر و زعفرانبزیجات تازه، میوه های خشک و خسته باب، مانند میوه ها و سصادرات

 
گست و سپتامبر سال   

ٓ
باد برگزار می شود 2017در بین ماه های ا

ٓ
راه  که، نشست های مشورتی بیشتر در قندهار و جالل ا
ستراتیژی ملی  روی تهیه را برای دومین نشست مشورتی ملی در کابل هموار خواهد کرد. نشست های مشورتی والیتی

رمایه در طراحی ستراتیژی دخیل استند بسیار مهم است. این صادرات برای اطمینان از اینکه مراجع ذیربط فراتر از س
 .مکمل خواهد شدبرای ارزیابی مسائل مربوط به عرضه در بخش های اولویت بندی ها کارخانه  از مشاوره ها با بازدید

 
ای مناسبی را ستراتیژی ملی صادرات حمایت و پشتیبانی قوی را از سوی دولت و سکـتور خصوصی دارا میباشد. زیرا برنامه ه

برای پیشبرد امور تجارتی به شرکای توسعوی ملی و بین المللی فراهم میسازد. تالش ها غرض بسیج منابع در راستای برنامه 
 عملی ستراتیژی توسعه خواهد یافت.

ب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغ
ٔ
بلند بردن گـفت: "هدف  پروژه پیشبرد تجارت افغانستان عبارت از  نستاناجاللتما

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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قای عیتق هللا نصرت، 
ٓ
ر یک پیشرفت اساسی د نشستو صنایع افغانستان، گـفت: "این  تجارتاتاق  رییس هیت عاملا

رزوهای سکـتور جذب، حمایت و رسیدگی ب
ٓ
چنین ابتکارات هرات است. این  زونخصوصی در  ه چالش ها، فرصت ها و ا

 صادرات افغانستان را بیشتر مرتبط، جامع و واقع بینانه تلقی کنیم. " ملی ژی یکمک خواهد کرد تا سترات
 

دارد که توسط اتحادیه اروپا افغانستان" قرار  تجارترشد پروژه "تخنیکی تحت حمایت  تطرح ستراتیژی ملی صادراابتکار 
ن کمک به افغانستان در بهبود شرایط تمویل

ٓ
استفاده از تجارت به عنوان یک وسیله برای بهبود  و محیط می شود و هدف ا

 نیروی انسانی و کاهش فقر است.همکاری های منطقه ای، توسعه اقتصادی و 
 

 
 

 یادداشت برای ویرایشگر
 پسمنظر :

تجارت و صنایع تطبیق تحت رهبری وزارت  ITCو توسط توسط اتحادیه اروپا تمویل  ”رشد تجارت افغانستان“پروژه 
 .میگردد

 
رسمیت شناختن تالش های مداوم دولت افغانستان برای استفاده از تجارت به عنوان یک  هدف از فعالیت های پروژه به

 WTO سازمان میالدی به 2016 ماه جوالی سالهمکاری منطقه ای است. افغانستان در  ثبات ورشد اقتصادی، محرک
پس از حکومت خود قرار داده است. اولین اقدام  یژی توسعویسترات تی و منطقه ای را در صدرپیوست و همکاری تجار 

 .ه استبود سازمان یتجارت تتصویب توافقنامه تسهیالهمانا )، WTOپیوستن به سازمان تجارت جهانی (
 

سکـتور با تعدادی از شرکا از  ITCپایداری، مالکیت محلی و تاثیر طوالنی مدت این پروژه، غرض حصول اطمینان از 
 مدنی در افغانستان همکاری خواهد کرد.ادارات نهاد های و  پوهنتون هاهای غیر دولتی،  نهادخصوصی، 

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

 
 

 ITCدرباره 
ITC مشترک سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل متحد است.  نهادITC  کشورهایدر به شرکت های کوچک و متوسط 

کمک می کند تا در بازارهای جهانی رقابتی تر شوند و به این ترتیب به توسعه اقتصادی پایدار در  انتقالدر حال توسعه و 
چارچوب دستور کار کمک به تجارت و اهداف جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار کمک کند. برای کسب اطالعات 

 ITCnewsکنید: را در توییتر دنبال ITCمراجعه کنید.  www.intracen.orgبیشتر، به 
 

 تماس بگیرید:با ادرس ذیل برای اطالعات بیشتر لطفا 
 

 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

http://www.intracen.org/AAT/
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 عبدهللا یادگاری 
M: + 93 (0) 700 17 35 48 

E: abdullah.yadgare@eeas.europa.eu 
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