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 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 اعالمیه
 

 نشست و منایشگاه ملی زنان متشبث و تجارت پیشه 
 

 1401، حوت 13-14

 کابل، افغانستان 
 

نشست و منایشگاه ملی زنان متشبث و تجارت پیشه از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان با هامهنگی وزارت صنعت و  

 .برگزار گردید  افغانستانتجارت و تسهیل میکانیزم صدای مردم 

های کوچک و متوسط از رستارس کار، دارندگان تجارت زن تجارت پیشه و متشبث، صنعت 250در این نشست بیش از  

و   نهادها  منایندگان  و  افغانستان  اسالمی  امارت  رتبه  عالی  مقامات  ضمن،  در  بودند.  ورزیده  اشرتاک  افغانستان 

 شست رشکت منودند. در این ن نیز املللیهای بین سازمان 

هدف اساسی نشست و منایشگاه دو روزه این بود که زمینۀ گفتگو میان زنان تجارت پیشه و متشبث فراهم شود 

با همدیگر رشیک ساخته و چالش  را  تجارب خویش  آنها  نگرانی تا  را شناسایی منایند.  ها و فرصت ها،  های موجود 

 منایند. یابی د که محصوالت داخلی خود را معرفی منوده و بازارپیشه فرصت مساعد شو برعالوه، برای زنان تجارت 

، (B2Bتجارت با تجارت )در جریان جلسات    خویش   حین سخرنانیرسپرست وزارت صنعت و تجارت    ی،ز یعز  نی نورالدالحاج  

دانست را مهم  منایشگاه ملی مذکور  و  د  یصدا  زمیکانی ماز    و  نشست  و  افغانستان    همکار   ینهادها  گریمردم 

 حامیت کنند.  ی کشورها و زون  اتسطح والی در سکتور خصوصیاز  کهخواست 

طیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و چند تن دیگر از مقامات امارت اسالمی ل در این نشست، داکرت عبدال

و   کرده  استقبال  کنونی  ابتکار  از  داشتند  افغانستان  صادرات،  اظهار  افزایش  در  افغانستان  اسالمی  امارت  که 

گیری داشته  های چشمآوری عواید ملی موفقیتاستفاده از محصوالت داخلی، جلوگیری از تورم اقتصادی، و جمع

ابتکار  افزوداست. وی   این  افغانستان  با    کاملدر مطابقت   که  امارت اسالمی در راستای یک  اهداف اسرتاتیژیک 

چنان بر نقش مثبت زنان در رفاه کشور و ادامه آن، تأکید  هم   آقای نظریمستقل و مرفه از نگاه اقتصادی قرار دارد.  

 ورزید.

اهمیت کسب روزی حالل    های حکومت در موردسمنگانی، رئیس مرکز اطالعات و رسانه در ادامه، مولوی انعام الله 

به خود و اعضای خانواد تأمین منابع  تأکید ورزید. سپس،    ۀبرای زنان مسلامن و همچنان نقش مثبت زنان در  شان، 
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تجارت  اتاقرهربی    هیئت وضعیت  در مورد  زنان  صنایع  و  منود  تجارت  صحبت  زنان  این    هبه رهربی  که  کرد   اتاق عالوه 

 جواز فعالیت دریافت کرده است.  هازنان تاجر از وزارت صنعت و تجارت و شاروالی   هزار برای هفت انهموفق

گروپ کاری تقسیم شده، موضوعات مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند   12، رشکت کنندگان به بخش دیگردر 

 و نکات کلیدی ذیل را پیشنهاد کردند: 

رشکت کنندگان از امارت اسالمی خواستند که برای زنان تجارت پیشه و متشبث فرصتی فراهم کند که به   .1

ها زنان بتوانند نگرانی   ها،در سطح والیات دسرتسی داشته باشند که از طریق آن   ۀ دولتینهادهای مربوط

به مشکالت ایند تا  من افت  ها کمک الزم دریو مشکالت خویش را با مقامات محلی در میان گذاشته و از آن 

شان رسیدگی صورت گیرد. عالوه بر این، رشکت کنندگان به رضورت گسرتش تجارت زنان و بازاریابی برای  

 . ورزیدنددر داخل و خارج از کشور تأکید  شانمحصوالت 

تی های صنعاقتصاد و فعالیت   ۀهای شان در عرصزنان تجارت پیشه و متشبث از امارت اسالمی برای حامیت .2

برای تقویت    ،تجارت پیشهگزاری کردند. اما در عین زمان از مسئولین خواستند که در مشورت با زنان  سپاس 

 ها و رهنمودهای مشخصی را طرح و تدوین منایند. پالیسی تجارت و کسب و کار زنان 

زنان تجارت    رشکت کنندگان از امارت اسالمی و نهادهای انکشافی ملی و بین املللی تقاضا کردند که برای  .3

متشبث،   و  صاحبان  پیشه  متوسط تجارتو  و  کوچک  تأسیس  پارک  های  والیات  سطح  در  را  صنعتی  های 

 منایند.

  ۀ زمین  ،مالیاتی  یها معافیتبرعالوۀ وضع منودن  زنان تجارت پیشه و متشبث از امارت اسالمی خواستند که   .4

را برای زنان    صدور جواز فعالیت  ۀند و پروسها فراهم کبرای آن نیز  های کوچک و بزرگ را  دسرتسی به قرضه 

 در رسارس کشور سهل سازند.

زنان تجارت پیشه و متشبث از امارت اسالمی خواستند که استفاده از محصوالت داخلی را در رستارس کشور   .5

ها بر عالوه از مقامات کشور خواستند که در  آن  منایند.  ترویج به خصوص در نهادهای حکومتی تشویق و  

زمان صدور قراردادها و خرید کاال به محصوالت داخلی اولویت دهند تا یک محیط سازنده برای تجارت تولید  

 د که در بازار رقابت منایند.ن ها را قادر ساز کنندگان محلی تسهیل شده و آن 

املللی، به شمول سازمان ملل متحد، بانک جهانی،  ی بین هادر پایان، رشکت کنندگان از نهادها و سازمان  .6

اتحادی مأموریت  ۀمنایندگی  و  افغانستان  در  برنامه اروپا  و  میکانیزم  که  خواستند  دیپلامتیک  های های 

کنندگان نیز خواستند  ها از متویل مشخصی را برای تقویت تجارت زنان از طریق دفاتر خویش ایجاد منایند. آن

براکه سهم ویژۀ ر  تنها خودکفایی   ی ا  نه  زنان متشبث و تجارت پیشه و صنعت کار تخصیص دهند. این کار 

 یقینی خواهد ساخت.نیز ها بلکه حضور زنان را در متام بخش ،اقتصادی زنان را تضمین خواهد کرد


