
 
 
 
  

 

                     
  

 

 

 
  : 25.09.2017 بوعاتی اعالمیهمط

انس تان د صادراتو ميل د افغ ی هل الریمشورد  کندهار

  کوی مرس ته په جوریدو یکسرتاتژیۍ 
 

 یک ارزوی حميل ننګونو  رول پهميل سرتاتژیي  د یاو عامه سکټور اس تاز ود سوداګر 

نیټه په کندهار  24او عامه سکتور چارواکو د سپتامرب په  نومالکی  ود کوچنیو سوداګری ،خمکښانصنعت د د افغان  -)کندهار / جنیوا( 

ی س تونزو ته د د، او مهداراز په اړه خربی وکړی وس تونز د د سوداګرو  ترڅو په جنوب ختیځ والیتونو کېکې لیدنه وکړه والیت 

 .کس یشیک منعرتاتژیي س په د هیواد د ميل صادراتو ترڅو رې پیدا کړيالحل 

په حال یک دو کی مچتود د افغان حکومت خلوا  ( په مالتړITC)سوداګرۍ مرکز چې د نړیوالد افغانس تان د صادراتو میل سرتاتژیی 

 اقتصادي پراختیا د ټولنزی هکټورونس تو اماکان ولوړ چیپدی مچتو کوي.  اکری برانمهلپاره یو  یس یالۍ ودد تو ، د هیواد د صادراده

وړاندی اهداف و لپاره کولاندازه د او د اغزیو  وحاتالاصد  او ترڅنګ یی د کړنو یو تفصییل پالن سرتاتژیی بهدا  ،وده وکړیپه خاطر 

ه د ميل او بسرتاتژیی دا  په ډاګه کړی.لګښت او دی مویخ ته رس یدو په خاطر به ښی الری چاری، د چارو څرنګوایل او کړی 

 مچتو کړي. پالناتو د مصارفپه خاطر تړ الانو لپاره د سوداګریزو اړونده منړیوالو پرخمتیايی مهاکر 

راتو چی د صاد، لري ایعو مخ پر ودې صنمشېر دودیز ا یووالیت ت په افغانس تان کې د پام وړ اقتصادي رول لوبوي. دا الیکندهار و

نایع، مادلاري او ، اليس ص ایتوچه میوه او مغز اتزه میوې او سزبجيات،لکه:  یتوب ورکړی شویی که مه ورته لومړ په میل سرتاتژی

 د ش یدو تولیدات.

انس تان غد افغانس تان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د اف ګډون وکړ، کښی پهیک هار کندپه اس تازو  ونود دې سکټورنډه چی دا غو 

د میل  یلونکرات. هتړ رسه په ګډه په الره اچول شوی و الختنیيک مپه ی.یس ټ. خلوا د آ ی (ACCI)خونود سوداګرۍ او صنایعو 

 او هرات کې داشت په میپه می  غوددی یی ییتوالمهدارنګه او اکبل کې په  یک میاشتپه  رید فربو ه بهغونډ مشوریت اتژییسرت 

 .دایریږیپه مزار رشیف کې  اګست په میاشت
 

د یوازی ت نه نظراید پانګوالو چی په ډاګه کوی . دا ونډی خورا هممی دیییت غاطر والتو کولو په ختژیی مچ صادراتو میل سرتاد 

ضه کولو اړخونو د عر لومړیتوب شویو سکټورونو د چی په یک  درې غونډېدا دي. یشو مه شامل څخه بلکه د والایتو پالزمینې څخه 

 .یږیای ته ورس دومیې ميل مشورې رسه پ، په راتلونکې میاشت کې به په اکبل کې د دنه مه شامهل وهفابریکی لید لپاره  زونېار 
 

 کې او اوس دلته په کندهارکې  ونوپه ښار او هرات د مزاررشیف  :وویل سا  وداګرۍ او صنایعو وزیر، هامیون ر د افغانس تان د س

هغه وویل  ،دو رسهه په لیتلونکی رات. رس ته وکړییک مبشپړولو ه پ به د سرتاتژیۍ پړاواس تازو رسه د والیيت مشورې  د سوداګریزو

او  غږیمه مالتړ او د ښکیلو اړخونو دهغه د وزارت مس تقمی چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرتاتژیي پيل کولو ته مته لري. 

 څارنې په برخه کې د فعالې ونډې ژمنه وکړه.
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نو اتجرامریمنو  دیک مشوريت جرګې په ق د کندهار ه وافآ غلې منژی   رییسهصنایعو خوین ځو چارو د سوداګرۍ اود افغانس تان د ښ

بلنه ورکول  لږهره ډیورته یتونو کې تل د صادرايت توکو تولیدونيک دي، خو د افغانس تان په والځی ښوویل: "تایل او وس   شاملول

 وړلی منهه هل خنډونویا په خاطر ایتو ښکیلت د ال زڅنګه د هغوی ی چدا او ، ښکیلتیا او خنډونو په اړه پیلوی د خ کیږي چې د

کی څخه موږ د دې ټبلیل پروسه که اړین دی پو ونډی د ښځ ز مرګزداګریا چی نړیوال سو د" : وویل چیهغی  .وکړی خربی ،یش

 ."د افغانس تان صادراتو ودې ته یوځای اکر وکړواله الری د ښځو د مساوي ګډون او موږ هیهل لرو چې مننه کوو 
 

دو ننګونو ګریزو اړونسوداپه په س میه یک س ښاغيل عتیق هللا نرصت وویل: "اجرایوي ریی خوینغانس تان د سوداګری او صنایعو د اف

ۍ رایت سرتاتژیادمع میل صجا ییودا به نا مطمی او ، وه هخورا همم انس تهیت مشور کندهار د ولو په خاطراچردا ابندی د فرصتونه  او

 .رس ته وکړیپه جوړلو یک م
 

 ااحادی ې خلوا چې د اروپايیراځی  تر چرت الندینوښت د افغانس تان د سوداګریز جتارت پرخمتیا پروژه  صادراتو میل سرتاتژیید 

ه یزیو مهاکریو، س مید  هل الری ۍسوداګر دکوم چی یک مرس ته ده  برابرلوایطو و رش انس تان رسه د هغد افغ موخه ی ېاو متویلیږي، 

 .یش تیبر سرتاتژیی د پالن رسه مس تمچتو کول به د میل صادراتو د . د رسچینو  کړیفقر مک اقتصادي او برشي پراختیا، او

 

 ددښتدیتور لپاره ایاد 

 پس منظر

دې النمرشاتبه د  تداګرۍ او صنایع وزار سو ی.یس خلوا د ټزې پراختیا پروژه د آ ی.اروپايی ټولنې خلوا متویل شوي د افغان سوداګرید 

 د یو د اقتصادي ودې، س میه یزیې مهاکرۍ او ثبات یک چی سوداګرۍ په مقابلد افغان حکومت د روانو هڅو پروژه دا پيل کیږي. 

 .ړه شویجو ،رویاکپه توګه  حمرک

د نړیوالو ه الس د هغه یی مسس ته هل ورو  او، کړړیتوب تر السه غز مرک نړیوال سوداګریز داشت یک جوالی میپه  2016 افغانس تان د 

 .ړآ سانتیاوو تړون تصویب ک جتاريت ادارو سوداګریزو

، رپه خاط اغزیې ایلهم او د پروژې اوږدمخ بیول د  د پروژی د چارووا غااننو خلافد لپاره، ین د دوام الس ته راوړ پروژی دد 

 ړي.ر وکرسه اک، او په افغانس تان کې میشت د مدين ټولنې سازمانونو بریخ ی.یس به د خصويص سکټور، آاکډمیکټآ ی.

 پانه وګوری: ویب  ندیالطر او معلوماتو په خډیر په اړه د ال  زې پراختیا پروژهد افغان سوداګری

/http://www.intracen.org/AAT 

  

  په اړهيسد آ ی ټي 

کتونو رسه ی.یس د وړو او منځنیو رش ټ. آ ی.هه مشرتکه اداره دیو و ملګري ملتوناو  نړیوال جتارت سازماند نړیوالې سوداګرۍ مرکز د 

ه دې توګه د مرس تو ، پګه یشجوس یايل  دنړیوالو ابزارونو کې  ترڅو په په برخه کې مرس ته کوي ودی د اقتصادګذری راختیا او پد 

د ملګرو ملتونو پایښت پراختیايی موخو کې د پایښت اقتصادي پراختیا رسه مرس ته کوي. د نورو معلوماتو لپاره د سوداګرۍ اجندا او 

 ITCnewsتعقیب کړئ:ITCوګورئ. په ټویټر کې www.intracen.orgلپاره، 

 یرو معلومات په خاطر الندی مراجعو سره تماس ونیسی:ډد 

 سوداګریز مرکزنړیوال 
 هوتلندجاریل 

 د رسنیو افرس
 اجراییوی رییس دفت  د 

P: + 41 22 730 0145 
M: + 41 79 582 9180 

 hetland@intracen.orgE:  
 

 اروپای اتحادی هیت په افغانستان یکد 
 یادګاریعبدهللا 

 اروپایی اتحادی د رسنیو کارپوهد 
M: +93 (0) 700 17 35 48 

abdullah.yadgare@eeas.europa.euE:  
 

 

http://www.intracen.org/AAT
mailto:hetland@intracen.org
mailto:abdullah.yadgare@eeas.europa.eu
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  افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونهد 

 الدین پرسیلصیام 
 عامه اړیکو رییس د 

M: +93 (0) 706 30 08 45 
pr.director@acci.org.afE: 

 
   

 پښ تو منت په خاطر دلته کیګاږید 
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