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 ۲۰۱۷اگست  ۳ اعالمیه مطبوعاتی:

ی افغانستان با بازارها ل دوبارهاتصابرای بررسی پیشرفت خصوصی دولت و سک تور 
 مالقات می کند ویمنطق

 

خصوصی در این هفته با نمایندگان اتحادیه اروپا و مرکز تجارت بین المللی در کابل  سک تور  مقامات دولتی و -ژنو(  - )کابل
یابی افغانستان برای شرکت در تجارت منطقه ای را ارز ظرفیت  بلند بردن تقویت و در تالش برای ها دیدار کردند تا پیشرفت

 کنند.

به دور یک میز فراخواند. پروژه ارتقای را (، AATتجارت افغانستان ) ژه ارتقایاعضای کمیته اجرای  ی پرو  ،جوالی 31 نشست 
کشور، به ی تظرفیت های تجار  هدف بلندبردنبه مالی اتحادیه اروپا  به تمویل گذشته سال در ماه نوامبرتجارت افغانستان 

 د.به راه انداخته ش ،منظور تقویت پیوستن اخیر کشور به سازمان تجارت جهانی

ر قسمت داعمار ظرفیت تسهیالت تجارتی و همچنان  ،تصویب پالیسی تجارتتهیه و را در قسمت افغانستان ین پروژه ا
 .حمایت می کندمحصوالت ی ها نداردکیفیت ستاارتقای تجارت و ایجاد ستراتیژی صادرات و بهبود بخشیدن 

ینده استفاده کردند.شرکت کنندگان از این نشست برای برنامه 
 
 ریزی فعالیت های سال ا

اولویت ر صدر د، صادراتملی ژی یسترات نهای  ی شدن»در افغانستان، گ فت: جورج کانینگهام، معاون نماینده اتحادیه اروپا 
مبتی بر  ادشد اقتصر غرض عنوان ک تلست به  این ستراتیژی  ی اصالحاتبرا ای پیشنهادیهتوصیه ، و اشتها قرار خواهد د

 .»خواهد شدگذاشته به منسه تطبیق  برازندهی غل در سک تور هاادرات و ایجاد شص

 ITC  حمایت  یتجارت تتسهیالژی یستراتو رت تجاملی  پالیسی با توام، صادراتملی ژی یستراتاف و تطبیق انکشه پروساز
که تحت رهبری وزارت تجارت و  را  WTO جهانی یامان تجارت تی ساز ر ا وز کمیته بین  داراالنشای همچنان ITCخواهد کرد. 

 هتجصالحات را روند ارا که  یتجارت تبرای تسهیال یلیتفص فعالیت می کند، کمک خواهد کرد تا یک برنامه عملی ایعصن
ینده

 
 ITCر این، وه ب. عاله نمایدتهی، کندتطبیق  تحقق توافقنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی در طول سال های ا

مشاوره های منظم دوجانبه با کشورهای دیگر در منطقه به منظور افزایش تجارت دو جانبه تنظیم را در قسمت افغانستان 
 کمک می کند. ای از طریق حل مسائل مربوط به تعرفه ها و موانع غیر تعرفه

ن؛ نظارت بر اجرا ،حمایت از فعالیت های این پروژه ه غرضپروژه ب اجرای  ی کمیته 
 
قت ز مطابااطمینان  حصول و پیشرفت ا

سیس شد ،در مراحل بعدی نیکیهای تخ ورهمشارایه ؛ و پروژه به اولویت های کشور  نتایج
 
مایندگان نکمیته شامل . این تا

ع ایصن تجارت واتاق مانند سک تور خصوصیگان یند نماو  ITCهای دولتی، اتحادیه اروپا،  نهاد سایروزارتخانه های مربوطه و 
این کمیته  میباشد.(  AWSAصنایع دستی زنان افغان و انجمن زنان زعفران افغان ) یتجارتانجمن  ،(ACCIافغانستان )

 می شود. هبری ر  و صنایعاتاق های تجارت و و صنایع جارت تبه طور مشترک توسط وزارت 

مطمئنا  عتجارت و صنایرت و وزا  .پیشرفت پروژه امیدوار کننده است»افغانستان گ فت:  ت و صنایعتجار وزیر ،رساهمایون 
، فراهم دکمک میکنافغانستان در منطقه  ذیری پ به تقویت رقابت که این پروژهرای اطمینان از اینکامل خود را بحمایت 
 .»کرد خواهد

کلیدی در  های دستاورد از ییک»، ده داردبه عه ITCرا برای  AATین روئر، که مدیریت پروژه شگ فته جین سباس اساس به
ر بود که منج تستراتیژی ملی صادرا در مورد محتوای  ذیدخل عمراج نشست های مشوره دهیاول پروژه،  طول هشت ماه
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 ملیی پالیسمهم برای ایجاد گام های همچنان . شد سک توری و اولویت های گسترده ای در مورد مسائل کلیدی  فقتوابه 
ینده نیز  تتجار جهت سوق غرض ( 2017-2022)رای سالهایبافغانستان  تجارت

 
. وی اشته شدبردکشور در پنج سال ا

نیاز کمیته این رد. کید کتاسازمان تجارت جهانی افغانستان  ارتیوز  برای کمک به کمیته بین کمک های تخنیکیروی همچنین 
یینه مع لعجلب او ضر  یالت تجارتیبال تسهدر ق سازمان تجارت جهانی این کشور بهت جایب و تعهدات به ومطابقدر تا دارد 
 ر سازد. پیشرفت های خویش را عیا ،ر توافقنامه صراحت داردکه د ۲۰۱۸ری فبرو 

ینده، این پروژه 
 
کندهار  ودر هرات سک تور خصوصی با نمایندگان  و اخذ نظریاتوالیتی دهی  همشور  روی رونددر ماه های ا

راه را که  .شدخواهد دایر مرکز کابل دهی در  بعدی مشوره نشست .خواهد کرد رکزتمصادرات ملی ژی یسترات در مورد محتوای
 ی نودر دهلجهانی تجارت مرکز مطالعات سازمان  ،دو سال مدتطی در  متعاقبا،. مهیا میسازداین سند  سازی نهای  ی برای 

موزش خواهد داد تا یک کادر تخصصی  ع را یتجارت و صناوزارت مقامات دولتی افغانستان، به طور عمده از 
 
ئل مسا درا

و  قرراتیورم مریف، تجارت خدمات، ، سرمایه گذاری یتجارت التتا تسهی تتجار ی پالیس ایجاد و تطبیق، مربوط به تجارت
 .تشکیل دهد ،را  یتمذاکرات تجار  مهارت

ن در قسمت بعالوه 
 
اطالع رسانی ملی در مورد مسائل مربوط به موانع  ادارهو تحقیق  بخش های های تقویت مهارتر ا

موزش در زمینه ستانداردهای بهداشتیو تجارت یکی در راه تخن
 
سایر ا و ستاندارده، پذیرش و ارتقاء انکشاف، که شامل ا

 .ارایه خواهد شدکمک ، میگردد تخنیکیمقررات 

 زمینه
زارت تجارت و  شده و توسط مرکز تجارت بین المللی تحت رهبری  مویلروپا تافغانستان توسط اتحادیه ادر  ارتقای تجارتپروژە  

 میگردد.طبیق تو صنایع افغانستان 

ت بارشد اقتصادی، همکاری منطقه ای و ث ماشینارت به عنوان استفاده از تجتالش دولت افغانستان برای  پ یدر این پروژه 
( ملحق شده است و WTOمیالدی به سازمان تجارت جهانی ) 2016 سالی ماه جوالافغانستان در  راه اندازی شده است.

وستن به پس از پیقرار داده است. اولین اقدام خویش ژی انکشافی یسترات صدرمنطقه ای را در ی تتجار اقتصادی و همکاری 
 سازمان تجارت جهانی، تصویب توافقنامه تسهیل تجارت سازمان بود.

های غیر  دنهاخصوصی،  سک تور با تعدادی از شرکای افغان از  ITC، تمرار امور اسو  تاثیر پایداراز اطمینان حصول غرض 
 .هد کردیکجا کار خواها و سازمان های جامعه مدنی  هنتونپو، (NGOs) دولتی

  یمرکز تجارت بین المللمعلومات در مورد 

تشبثات کوچک  یمرکز تجارب بین المللی یک نهاد مشترک سازمان تجارت جهانی و ملل متحد میباشد. مرکز تجارت بین الملل
جهت حصول توانائی بیشتر در عرصه رقابت در مارکیت های های گذری و اقتصادرو به توسعه در کشور های و متوسط را 

تصاد پایدار در چارچوب اجندای برنامه کمک برای وسیله در قسمت انکشاف اقکه بدینماید، جهان کمک و همکاری مین
درس تجارت و اهداف جهانی 

 
ملل متحد برای انکشاف پایدار کمک و همکاری مینماید. جهت دریافت معلومات مزید به ا

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

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

 ،مرکز تجارت بین المللی
 مسوول رسانه هاجارل هیتلند، 

 اجراییه دفتر رییس
 (0145 730 22 41 +ثابت: ) شماره تیلفون

 (9180 582 79 41 +: )شماره تیلفون همراه
درس

 
  (hetland@intracen.org: )ایمیل ا

 ،مشاور رسانه های اتحادیه اروپا
 یادگاری عبدهللا 

 (+48 35 17 700 93: )شماره تیلفون همراه
درس ایمیل
 
 (abdullah.yadgare@eeas.europa: )ا

  

  

 

http://www.intracen.org/

