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مىل �شست اكبل تالش �رای �اىي سا�نت اولویت های سرتات�ی 
 صادرات را �مكیل می کند

 

 طرح افزا�ش رقابت صادرات افغا�س�تان مالقات می کنند سا�نتو دولىت �رای �اىي سکتور خصوىص منایندگان 

 پالن کاریخصوصی افغانستان در مورد دولت و سکتور ، منايندگان اکتوبر در کابل ۳مورخ نشست  در -يو) (کابل / ژن 
های  شبرای تال پالن تدابريیيک به عنوان  سرتاتيژی ملی صادراتتوافق کردند.  کشورصادرات  ملی ژی يسرتاتطرح برای 

افزايش رقابت خبش صادرات افغانستان با  جهتخصوصی و شرکای توسعه بني املللی آن  مشرتک دولت افغانستان، سکتور
 تنوع اقتصادیان و سرمايه گذاری، حفاظت از سرمايه گذار توسعه خصوصی،  سکتورمترکز بر رشد اقتصادی اجتماعی، توسعه 

 .به کار خواهد رفت
 

خصوصی سکتور و  دولت، ۲۰۱۷مشوره دهی مراجع ذيدخل سرتاتيژی ملی صادرات در ماه فربوری نشست پس از خنستني 
راه خود کشور در حال با هم گرد امدند که  "صلح از طريق رفاه، رفاه از طريق جتارت" ديدگاه محايت از  به مقصدافغانستان 

 ، ادامه ميدهد. در �ايت صلح را برای رشد از طريق جتارت، انکشاف و
 

جتارت افغانستان، يک برنامه محايت از جتارت است که توسط احتاديه  رشد ۀيک جزء مرکزی از پروژصادرات ملی ژی يسرتات
 .تطبيق ميگردد) در محايت از وزارت جتارت و صنايع افغانستان ITCو توسط مرکز جتارت بني املللی ( متويلاروپا 

مهم تلقی شده در حال حاضر ستون های سرتاتيژيک ذيل در ارائه چارچوب برای توسعه راه حل ها در طول پنج سال آينده 
 :اند

 ؛ی باشدکيفيت و نوآور   نعطاف پذير خصوصی که دارایپرورش يک خبش توليدی و ا •
 ترويج توسعه يک حميط جتارتی و سرمايه گذاری سودمند؛ •
 ی و اطالعات بازار؛تجتار  قويت توانايی های شرکت ها برای استفاده از معلوماتافزايش محايت در بازار و ت •
 و عادالنه. و تقويت صلح از طريق رشد اقتصادی جامعدولت  محايت از •

خبش های اولويت شده بر اساس پتانسيل صادراتی و سهم آ�ا برای اشتغال و توسعه اجتماعی و اقتصادی انتخاب شده اند. 
، صنايع ، زعفران، سنگ مرمر و گرانيت، قالني، ميوه های تازه و سبزجياتخبش ها شامل ميوه های خشک و خسته باب اين

 دستی و خدمات حرفه ای می باشد.
، یجتارت ت، پنج عملکرد رقابتی جتارت مشخص شده اند: مديريت کيفيت، تسهيالعالوه بر خبش های اولويت بندی شده

در سراسر زجنريه ارزش اجياد می   عملکرد ها محايت مهمی راتوسعه مهارت ها و ارتقاء جتارت. اين  مالی،منابع دسرتسی به 
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از مثمريت سرتاتيژی ملی صادرات فراتر از خبش های اولويت بندی شده کند و برای توسعه خبش ها ضروری است و مهچنني 
 اطمينان حاصل می کند.

�ايی سازی پالن کاری سرتاتيژی ملی صادرات گام مهمی در راستای تأييد آن توسط شورای عالی اقتصادی افغانستان است. 
 سکتور ايندهمن 500هتيه شده که طی آن بيش از  اشرتاک  کنندگان در طول هشت ماهمشورتی پالن به تعقيب پروسه اين 
امات دولتی مذاکرات را برای رسيدن به توافق در مورد مسائل مربوط به کوچک و مق  مالکني تشبثاتدر افغانستان،  یصنعت

مشارکتی و جامع در سراسر   روندکرده اند. اين شده داير  کليدی و فعاليت های اولويت بندی پذيری سکتور های  رقابت 
با کارشناسان صنعت و ندهار برگزار شده است و با ده ها جلسه دوجانبه مجله در کابل، مزارشريف، هرات و ککشور، از 

 ، تکميل شده است.فابريکه هاخريداران کليدی منطقه ای، و مهچنني بازديد از 
آقای مهايون رسا، وزير جتارت و صنايع افغانستان، گفت: "اين آخرين مشاوره، �ايی شدن سرتاتيژی ملی صادرات افغانستان را 

 انتقالنستان امهيت خاصی در اين دورٔه صادرات افغا مندیتخاطر نشان ميسازد، که بسيار به موقع هم است زيرا رقاب
اقتصادی، اجياد اشتغال، هببود حميط کسب و کار و کشف  اجياد فرصت هایبرای  را مهم است که راه هايی .دارداقتصادی 

در  اسرتاتژی پياده سازیبه دنبال  وزارت جتارت و صنايعوی گفت که راه های رشد پايدار را پيدا کنيم." با نگاه به آينده، 
 .شد سهامداراناست. او متعهد به محايت مستقيم وزارختانه و مشارکت فعال در نظارت بر پيشرفت و بسيج  آينده

آقای عتيق اهللا نصرت، رييس عامل اتاق جتارت و صنايع افغانستان، گفت: " برگزاری اينگونه نشست های مشوره دهی برای 
ها جتارتی که باعث اجياد يک سرتاتيژی ملی صادرات جامع و مرتبط ميشود، بسيار مهم  روشن ساخنت چالش ها و فرصت

 اند."

اقداماتی را روی دست دارد که  ITCخامن منيژه وافق، رئيس اتاق جتارت و صنايع زنان افغانستان، گفت: "ديده ميشود که 
می کند تا آن را به طور جامع پوشش دهد.  به توسعه يک سرتاتيژی ملی صادرات برای افغانستان کمک ميکند و تالش

ژی را عملی می سازد. ما مهکاری خواهيم کرد تا رويای ما يسرتاتان و زنان از کابل و واليات اين و مشارکت مهه مرد مشوليت
 خشيم. "بدر مورد افزايش صادرات افغانستان را حتقق ب

است که نيز فعاليت های آزمايشی تطبيق بعضی از تسويد سرتاتيژی ملی صادرات دارای پالن بودجوی برای محايت از  پروسه
: ، گفتITC اداره ارشد جتارت بني املللی مشاورآقای اريک بوشوت، در پروسه ديزاين اين سرتاتيژی اولويت بندی شده اند.

را می توان موفقيت  و مثال هایت در کار و اثرات مثبت ان تضمني گردد داشنت پالن بودجوی از قبل باعث ميشود تا سرع"
 استفاده کرد." يشرت و اعتماد سازی در متام حاالتبرای بسيج منابع ب

 
 اشت برای ویراستاردیاد

 زمینه
رهبری وزارت پروژٔە ارتقای تجارت در افغانستان توسط اتحادیه اروپا تمویل شده و توسط مرکز تجارت بین المللی تحت 

 تجارت و صنایع افغانستان تطبیق میگردد.

این پروژه در پـی تالش دولت افغانستان برای استفاده از تجارت به عنوان ماشین رشد اقتصادی، همکاری منطقه ای و 
) ملحق شده WTOمیالدی به سازمان تجارت جهانی ( 2016ثبات راه اندازی شده است. افغانستان در ماه جوالی سال 

ست و همکاری اقتصادی و تجارتی منطقه ای را در صدر ستراتیژی انکشافی خویش قرار داده است. اولین اقدام پس از ا
 پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تصویب توافقنامه تسهیل تجارت سازمان بود.



INTERNATIONAL TRADE CENTRE   Page 3 

 
 

 

تور خصوصی، نهاد های غیر با تعدادی از شرکای افغان از سکـ ITCغرض حصول اطمینان از تاثیر پایدار و استمرار امور، 
 .، پوهنتون ها و سازمان های جامعه مدنی یکجا کار خواهد کرد(NGOs)دولتی 

 معلومات در مورد مرکز تجارت بین المللی

بین المللی یک نهاد مشترک سازمان تجارت جهانی و ملل متحد میباشد. مرکز تجارت بین المللی تشبثات  تمرکز تجار 
 بازارکوچک و متوسط را در کشور های رو به توسعه و اقتصادهای گذری جهت حصول توانائی بیشتر در عرصه رقابت در 

قتصاد پایدار در چارچوب اجندای برنامه کمک های جهان کمک و همکاری مینماید، که بدینوسیله در قسمت انکشاف ا
برای تجارت و اهداف جهانی ملل متحد برای انکشاف پایدار کمک و همکاری مینماید. جهت دریافت معلومات مزید به 

درس 
ٓ
 ) دنبال نمایید.ITCnews@با عالمه (مرکز تجارت بین المللی را در تویتر و  مراجعه نموده .www.intracen.orgا

درس های ذیل تماس حاصل نمایید:
ٓ
 برای دریافت معلومات بیشتر با ا

 
 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
 عبدهللا یادگاری 

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

  

 
 اطاق تجارت و صنایع افغانستان

 پسرلی صیام الدین
 روابط عمومی ٬سرپرست

 45 08 30 706 (0) 93+  نمبر موبایل:
 pr.director@acci.org.af ایمیل:
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