بسماهلل الرحمن الرحیم
نماینده محترم سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد،
معین صاحب محترم وزارت تجارت و صنعت،
نمایندهگان اتحادیهی اروپا و دیگر نهادهای همکار
باغداران و دهقانان عزیز
همکاران وزارت
خبرنگاران گرامی
و مهمان عزیز

السالم علیکم و رحمتاهلل و برکاته

تشریفآوری یکایکِ شما را به امضای اولین تفاهمنامه برای آغازِ اولینِ پروژهی
عملیسازی نشانههای جغرافیایی برای رساندنِ تولیداتِ افغانستان به خصوص انار ،به
بازارهای بینالمللی ،خیرِ مقدم عرض میکنم .خوش آمدید.
میخواهم تا سخنان خود را در مورد اهمیت جهانی و منطقهای نشانههای جغرافیایی خدمت
شما اظهار کنم.
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 طوری که میدانید نشانههای جغرافیایی در سطح جهان و منطقه و کشورها مورد
حفاظت و حمایت قرار گرفته است که تعداد زیادی از کشورها غرض حفاظت از
حقوق تولیدکنندهگان ،مالکین نشانههای جغرافیایی و پروسسکنندهگان آن
عضویت سازمانهای جهانی ،بینالمللی و منطقهای را به دست آوردهاند.
 کنوانسیونهای (مادرید ،لیسبون ،تریپس و کنوانسیون پاریس) میتواند الگوی
خوب از این موارد باشد که خوشبختانه افغانستان عضویت آنها را نیز حاصل کرده
است.
 امروزه کشورهای جهان غرض رفاه اقتصادی ،زدودن فقر ،پایین آوردن سطح
بیکاری ،باال بردن درآمد تولیدکنندهگان و کشاورزان پالیسیها و قوانین جدید
نشانههای جغرافیایی را وضع نموده اند تا باعث حفظ حیثیت و پرستیژ نشانه های
جغرافیایی همان منطقه و ساحه مشخص گردد .از جانب دیگر حقوق مستهلکین به
منظور دسترسی به کاالی قابل اعتماد و مطمین که منسوب به همان منطقه و محل
خاص جغرافیایی میباشد ،نیز تضمین میگردد.
 خوشبختانه سکتور زراعتی افغانستان دارای اقالم مهم زراعتی است که میتواند
جایگاه خاص خویش را در سطح منطقه و جهان کما فیالسابق حفظ کند .هرگاه
کاالی زراعتی کشور مورد ثبت و حمایت قرار گیرد دیگر هیچ کشوری نمیتواند با
تولیدات زراعتی ،احجار کریمه و صنایع دستی افغانستان از لحاظ کیفیت ،دوام و
چگونهگی در سطح منطقه و جهان رقابت کند.
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 بدون شک امروز جای نهایت خرسندی است که این مسأله در محراق توجه مقامات
ارشد حکومت افغانستان قرار گرفته که نشان دهنده اراده قوی و عزم راسخ جهت
حفاظت نشانههای جغرافیایی میباشد.
 وزارت زراعت مالداری و آبیاری به نوبت خویش از دستآوردهایی که تا اکنون در
ارتباط به سیستم نشانهای جغرافیایی در سطح کشور صورت گرفته ستایش میکند و
متوقع است تا شاید حفاظت و ترویج بیشتر این سکتور در سطح منطقه و جهان
باشیم.
 یکی از ا هداف عمدهی این پروژه بلند بردن سطح زندهگی روستانشینان میباشد که
این امر یک گام مثبت جهت بلند بردن دستمزد و سهمگیری در اقتصاد زراعتی
کشور خواهد بود.
 قابل ذکر است هر گاه سیستم نشانههای جغرافیای به طور ملموس آن عملی گردد،
درآمد پرمنفعت نصیب مناطق روستایی مان خواهد گردید .امروزه عمدهترین
مشکلمان دسترسی نداشتن به مارکیتهای بینالمللی و منطقهای بود که آهسته
آهسته حل شده میرود .در این بخش ،پایین بودن سطح آگاهی مردم ،غیر معیاری
بودن سیستم بستهبندی و پروسس محصوالت یکی دیگر از مشکالت بود .حاال این
پروژه ،بدون شک روزنهای جدید و فرصتهای تازه را نصیب تولیدات افغانستان
میکند.
 وزارت زراعت مالداری و آبیاری متعهد است تا برای عملیسازی این پروژه
همکاریهای همیشهگیاش را به طور مستمر کما فیالسابق با سازمان محترم خوراکه
و زراعت ملل متحد و سایر ادارهها داشته باشد.
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این پروژه ،در ادامه گشایش دهلیزهای هوایی با شمار زیادی از کشورهای جهان ،افتتاح
مسیر تازهی زمینی بینالمللی و ایجاد بندر تجارتی چابهار ،میتواند گامی ارزنده در راستای
معرفی کاالی تولیدی افغانستان به جهان باشد و در نهایت باعث رشد تولید و فروش پایدار
محصوالت افغانستان در بازارهای جهانی باشد.
با آرزوی گسترش هر چه بیشتر تولیدات و صادرات افغانستان و رشد اقتصاد ملی و کاهش
فقر
و من اهلل توفیق
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