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کندهار د مشوری هل الری د افغانس تان د صادراتو ميل
سرتاتژیۍ په جوریدو یک مرس ته کوی
د سوداګرو او عامه سکټور اس تازی د ميل سرتاتژیي رول په حميل ننګونو یک ارزوی
(کندهار  /جنیوا)  -د افغان د صنعت خمکښان ،د کوچنیو سوداګریو مالکینو او عامه سکتور چارواکو د سپتامرب په  24نیټه په کندهار
والیت کې لیدنه وکړه ترڅو په جنوب ختیځ والیتونو کې د سوداګرو د س تونزو په اړه خربی وکړی ،او مهداراز دی س تونزو ته د
حل الرې پیدا کړي ترڅو د هیواد د ميل صادراتو په سرتاتژیي یک منعکس یش.
د افغانس تان د صادراتو میل سرتاتژیی چې د نړیوال سوداګرۍ مرکز( )ITCپه مالتړ د افغان حکومت خلوا د مچتو کیدو په حال یک
ده ،د هیواد د صادراتو د س یالۍ ودی لپاره یو اکری برانمه مچتو کوي .پدی چی لوړو اماکانتو سکټورونه د ټولنزی اقتصادي پراختیا
په خاطر وده وکړی ،دا سرتاتژیی به د کړنو یو تفصییل پالن او ترڅنګ یی د اصالحاتو او د اغزیو د اندازه کولو لپاره اهداف وړاندی
کړی او دی مویخ ته رس یدو په خاطر به ښی الری چاری ،د چارو څرنګوایل او لګښت په ډاګه کړی .دا سرتاتژیی به د ميل او
نړیوالو پرخمتیايی مهاکرانو لپاره د سوداګریزو اړونده مالتړ په خاطر د مصارفاتو پالن مچتو کړي.
کندهار والیت په افغانس تان کې د پام وړ اقتصادي رول لوبوي .دا والیت یو مشېر دودیز او مخ پر ودې صنایع لري ،چی د صادراتو
په میل سرتاتژیی که مه ورته لومړیتوب ورکړی شوی لکه :اتزه میوې او سزبجيات ،وچه میوه او مغزایت ،اليس صنایع ،مادلاري او
د ش یدو تولیدات.
دا غونډه چی د دې سکټورونو اس تازو په کندهار یک په کښی ګډون وکړ ،د افغانس تان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د افغانس تان
د سوداګرۍ او صنایعو خونو( )ACCIخلوا د آی .ټی.یس په ختنیيک مالتړ رسه په ګډه په الره اچول شوی وه .راتلونکی د میل
سرتاتژیی مشوریت غونډه به د فربوری په میاشت یک په اکبل کې او مهدارنګه والییت غوددی یی په می میاشت په هرات کې د او
اګست په میاشت په مزار رشیف کې دایریږی.
د صادراتو میل سرتاتژیی مچتو کولو په خاطر والییت غونډی خورا هممی دی .دا په ډاګه کوی چی د پانګوالو نظرایت نه یوازی د
پالزمینې څخه بلکه د والایتو څخه مه شامل شویدي .دا درې غونډې چی په یک د لومړیتوب شویو سکټورونو د عرضه کولو اړخونو
ارزونې لپاره د فابریکی لیدنه مه شامهل وه ،په راتلونکې میاشت کې به په اکبل کې د دومیې ميل مشورې رسه پای ته ورسیږی.
د افغانس تان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ،هامیون رسا وویل :د مزاررشیف او هرات په ښارونو کې او اوس دلته په کندهار کې
د سوداګریزو اس تازو رسه د والیيت مشورې پړاو به د سرتاتژیۍ په بشپړولو یک مرس ته وکړی .راتلونکی ته په لیدو رسه ،هغه وویل
چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرتاتژیي پيل کولو ته مته لري .هغه د وزارت مس تقمی مالتړ او د ښکیلو اړخونو د مهغږی او
څارنې په برخه کې د فعالې ونډې ژمنه وکړه.
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د افغانس تان د ښځو چارو د سوداګرۍ او صنایعو خوین رییسه آغلې منژیه وافق د کندهار په مشوريت جرګې یک د مریمنو اتجرانو
شاملول وس تایل او وویل" :ښځی د افغانس تان په والیتونو کې تل د صادرايت توکو تولیدونيک دي ،خو ورته ډیره لږه بلنه ورکول
کیږي چې دوی د خپیل ښکیلتیا او خنډونو په اړه ،او دا چی څنګه د هغوی د ال زایتو ښکیلتیا په خاطر خنډونو هل منهه یوړل
یش ،خربی وکړی .هغی وویل چی " :دا چی نړیوال سوداګریز مرګز د ښځو ونډی پدی پروسه که اړین بلیل موږ د دې ټکی څخه
مننه کوو او موږ هیهل لرو چې د ښځو د مساوي ګډون اله الری د افغانس تان صادراتو ودې ته یوځای اکر وکړو".
د افغانس تان د سوداګری او صنایعو خوین اجرایوي رییس ښاغيل عتیق هللا نرصت وویل" :په س میه یک په سوداګریزو اړوندو ننګونو
او فرصتونه ابندی د ردا اچولو په خاطر د کندهار مشوریت انس ته خورا هممه وه ،او مطمینا دا به یوی جامع میل صادرایت سرتاتژیۍ
په جوړلو یک مرس ته وکړی.
د صادراتو میل سرتاتژیی نوښت د افغانس تان د سوداګریز جتارت پرخمتیا پروژه تر چرت الندی راځی چې د اروپايی ااحادی ې خلوا
متویلیږي ،او موخه ی ې د افغانس تان رسه د هغو رشایطو برابرلو یک مرس ته ده کوم چی د سوداګرۍ هل الری د س میه یزیو مهاکریو،
اقتصادي او برشي پراختیا ،او فقر مک کړی .د رسچینو مچتو کول به د میل صادراتو د سرتاتژیی د پالن رسه مس ترتیب یش.
د ادیتور لپاره ایددښت
پس منظر
د اروپايی ټولنې خلوا متویل شوي د افغان سوداګریزې پراختیا پروژه د آی.ټی.یس خلوا د سوداګرۍ او صنایع وزارت د مرشاتبه الندې
پيل کیږي .دا پروژه د افغان حکومت د روانو هڅو په مقابل یک چی سوداګرۍ د اقتصادي ودې ،س میه یزیې مهاکرۍ او ثبات د یو
حمرک په توګه اکروی ،جوړه شوی.
افغانس تان د  2016په جوالی میاشت یک د نړیوال سوداګریز مرکز غړیتوب تر السه کړ ،او وروس ته هل هغه یی مس د السه د نړیوالو
جتاريت ادارو سوداګریزو آسانتیاوو تړون تصویب کړ.
د پروژی د الس ته راوړین د دوام لپاره ،د افغااننو خلوا د پروژی د چارو د مخ بیول او د پروژې اوږد همایل اغزیې په خاطر،
آی.ټی.یس به د خصويص سکټور ،آاکډمیک بریخ ،او په افغانس تان کې میشت د مدين ټولنې سازمانونو رسه اکر وکړي.
د افغان سوداګریزې پراختیا پروژه په اړه د ال ډیرو معلوماتو په خاطر الندی ویب پانه وګوری:
http://www.intracen.org/AAT/

د آی ټي يس په اړه
د نړیوالې سوداګرۍ مرکز د نړیوال جتارت سازمان او ملګري ملتونو یوه مشرتکه اداره ده .آی.ټی.یس د وړو او منځنیو رشکتونو رسه
د پراختیا او ګذری اقتصاد د ودی په برخه کې مرس ته کوي ترڅو په نړیوالو ابزارونو کې د س یايل جوګه یش ،په دې توګه د مرس تو
لپاره د سوداګرۍ اجندا او د ملګرو ملتونو پایښت پراختیايی موخو کې د پایښت اقتصادي پراختیا رسه مرس ته کوي .د نورو معلوماتو
لپاره www.intracen.org ،وګورئ .په ټویټر کېITCتعقیب کړئITCnews:
د ډیرو معلومات په خاطر الندی مراجعو سره تماس ونیسی:
نړیوال سوداګریز مرکز
جاریل هوتلند
د رسنیو افرس
د اجراییوی رییس دفت
P: + 41 22 730 0145
M: + 41 79 582 9180
E: hetland@intracen.org

د اروپای اتحادی هیت په افغانستان یک
عبدهللا یادګاری
اروپای اتحادی د رسنیو کارپوه
د
ی
M: +93 (0) 700 17 35 48
E: abdullah.yadgare@eeas.europa.eu
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د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه
صیام الدین پرسیل
د عامه اړیکو رییس
M: +93 (0) 706 30 08 45
E:pr.director@acci.org.af

د پښ تو منت په خاطر دلته کیګاږی
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