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  فرستاده ملل متحد از جامعه جهانی می خواهد تا کاالهای افغانی بخرند

  
 امروز در يک کنفرانس که برای ) پيس ديويدند ترست( بنياد سهامی صلح  ملل متحد و-2009 جون 10کابل، 

بخش خصوصی ور سکتحمايت از تدارکات داخلی برگزار شده بود، از جامعه جهانی خواستند تا برای تشويق 
  .  را خريداری نمايندیاقتصاد در افغانستان محصوالت توليد داخل

 شرکت و تاجر افغان را از صنايع مختلف به شمول 100کنفرانس تدارکات داخلی و نمايشگاه تجارتی بيش از 
را گردهم و مسئوالن تدارکاتی از سازمان های مهم بين المللی ختمان، رسانه ها، صنايع دستی و لوژستيک سا

  . جمع کرد
خصوصی افغانستان نقش کليدی در ايجاد فرصت  سکتور :نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، کای آيده، گفت

بدون وجود يک بخش خصوصی نيرومند، . های شغلی و توليد عوايد مالياتی برای خدمات دولتی ايفا می کند
معه جهانی در افغانستان به خريد از محصوالت ما می خواهيم با ترغيب جا. رشد افغانستان متوقف خواهد شد

  .داخلی و افغانی اين رشد را سريعتر سازيم
  
 و دولت افغانستان ما زمينه ارتباط عرضه کنندگان و مشتريان بين المللی را بنياد سهامی صلحبه همراه "

کمک های تخنيکی، از نيازهای اوليه مانند سبزيجات و ميوه جات تا مصالح ساختمانی و . فراهم می کنيم
  .عرضه کنندگان افغانی وجود دارند که قادر هستند اين نيازها را برطرف کنند

 
من از جامعه جهانی در افغانستان می خواهم تا با رای دادن توسط بودجه خود و خريد محصوالت داخلی، "

 2002ديگر سال . ک کنيمما بايد عادت های گذشته را تر. تعهد خود به رشد اقتصادی اين کشور را نشان دهند
امروزه شرکت های افغانی وجود دارند . ما نبايد برای تمام نيازهای خود به خارج از افغانستان برويم. نيست

با خريد محصوالت افغانی، ما نه تنها ميزان عوايد . که می توانند نيازهای جامعه جهانی را برطرف سازند
های الزم را به وجود می آوريم و فرصت های شغلی ايجاد می افغانستان را افزايش می دهيم بلکه ظرفيت 

  ."کنيم
  

اين کنفرانس از آنجا مهم است که : " در افغانستانبنياد سهامی صلحمايک کپ ستيک، مدير به نقل قول از 
 فرصت طاليی را برای نمايندگان ارشد جامعه جهانی فراهم می کند تا از توانايی های بازار افغانستان با خبر

هنوز هم بسياری از سازمانهای بين المللی کاالها و خدمات مورد نياز خود را از خارج از کشور . شوند
ثبات ضروری  از آنجا که مشاغل و توسعه اقتصادی برای ايجاد يک افغانستان امن و با. درخواست می کنند

را اتخاذ " اول افغانستان"است، اين به نفع جامعه جهانی است تا به صورت رسمی سياست های تدارکاتی 
  ."نمايند

  
تصاد، قکنفرانس تدارکات داخلی و نمايشگاه تجارتی همچنين توسط سفير امريکا، کارل آيکنبری و وزير ا

در اين کنفرانس همچنين بحث های  .و رسانه ها سخنرانی کرد حمايت می شدحاضرين جليل شمس که برای 

   هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان
 

وىگدفتر سخن  
  افغانستان –کابل 

 
  ٠٠٣٩ ٠٨٣١ ٢۴ ۶١٢١  – ٠٠٩٣) ٠ (٧٩٠٠٠ ۶١٢١: تيليفون

spokesperson-unama@un.org پوست اليکترونيکی:  
www.unama.unmissions.org سايت ويب :  



 
 

  يونامااعالميه مطبوعاتی

1                        
www.unama.unmissions.org                                  

گروهی توسط مسئولين صنايع افغانستان و هيئت های مهم بين المللی بر سر تجربيات خريد و فروش يکديگر، 
  . عرضه کنندگان داخلی و جامعه جهانی صورت گرفت

  
رکات سفارت نمايشگاهی از انواع مختلف خدمات و کاالهای ارائه شده توسط تاجران افغان، مسئولين بخش تدا

خانه ها، سازمان های غيردولتی و دفاتر مراجع کمک کننده را تشويق کرد تا با رهبران صنايع داخلی مالقات 
  .کنند و از نزديک کيفيت و رقابتی بودن محصوالت داخلی را ببينند

  
انی با نقش اصلی يوناما ترغيب صلح، ثبات و پيشرفت در افغانستان از طريق رهبری تالش های جامعه جه

همکاری دولت افغانستان با بازسازی کشور و تقويت پايه های صلح و دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی می 
  .باشد

  
های پس از جنگ  خصوصی در اقتصادسکتور  يک بنياد غيرانتفاعی است که از رشد بنياد سهامی صلح

  . می کنددوستانه و حفظ صلح حمايتتوسط تطبيق نوآوريهايی در عمليات های بشر
 


