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همطبوعايت اعالمی  

ز پروګرام د ځوانو افغانو ښځو سره یو پورونو روزنید کوچني ادارې ی  د امریکا نړیوالې پراختیا 
 الره ومومي ته مالي سک ټور کوي ترڅو مرسته 

 

د روزنیز پروګرام  بنسټونو کې د ښځو پروژې د کوچنیو پورونود امریکا نړیوالې پراختیای  ي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو  نن –کابل، افغانستان 
د  کیږي و پورونو د ټولنې له خوا پلې یپروګرام چې د افغانستان د کوچن یمیاشتن ۹ دغه (يکړې)شاګردد کار زده .شوې فارغځوانې افغانې ښځې  ۷۵څخه 

دغه پروګرام په هغو ورته اړتیا لیدل کیږي.  کې انکدارۍ او کوچنیو پورونو برخوافغانستان ځوانې ښځې په هغو تخنیکي او مدیریتي مهارتونو سمبالوي چې د ب
خپل نویو کارکوونکو  کې له ديمخروزنیزو پروګرامونو کې د ښځو ګډون د کچې لوړولو له الرې ښځې په یادو مهارتونو سمبالوي چې د کوچنیو پورونو بنسټونو 

 ته چمتو کول.

 افغان کلیو، د  (FMFB)بانک  يد افغانستان د کوچنېو پورونو لومړن ې ی  ېکوونکفعالیت لري او د کار زده کېوالیتونو دغه پروګرام په کابل، هرات او بلخ 
کسس -، فینکا(ARFC)کمپنۍمالي 

 
د  ته کوونکوزده ۱۱. تر دې دمه ځای کړي ديپرلپاره ځایکړې د کار زده کې بنسټونوپه  افغانستان - افغانستان او ا

  روزنه ورکول کیده د دایمي دندو وړاندیز شوی. پکې کوونکو تهدغو زده له خوا چېبنسټونو هغو و پورونو یکوچن

 د امریکا نړیولې پراختیای  ي ادارې د جندر دفتر رئیسې 
 
زاد کاروبار لرونکو ښځو الس» وویل غلې سوسن دیکمپا

 
رسي مالي سرچینو ته د ښځو اړوند تشبثونو او ا

زیاتول یو مهم کې د ښځو د شمېر  بستونو و او لوړو کچوینځنمپه  بنسټونوو پورونو یکوچند د بانکدارۍ او په ګډون  بستونو د سوداګریزو پورونوپراخولو لپاره 
ښځو ته  ،شمېر زیاتول د ښځو د کېاړوند بستونو ورکولو پور  د او نیونکوکړې یپر پهځانګړې توګه کې او په په مالي سک ټور  »هغې زیاته کړه « ګام ګڼل کیږي 
  «ترالسه کړي.ه توګه اسانپه خدمتونه څو مالي تر الره هواروي 

په کابل، هرات او بلخ  (AMA)و پورونو ټولنهیاو د افغانستان د کوچن (WIE)په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژه وروسته بریالېتوبد ز پروګرام یروزن يد لومړن
، (Mutahid)و پورونو یو شمېر نور بنسټونه لکه متحدید کوچن دې ره پریته چمتووالی نیسي. سربځای کولو پرکوونکو ځایزدهدوېمې دورې  د کېوالیتونو 

 کوونکود ښځېنه زدهد خپل اړوند بنسټونو کې ی  ې شوي او  سره یوځایپروګرام د هم ( Hand in Hand)نډاو هنډ ان ه (Exchangerzone)ونایکسچینجرز 
 ځای کولو سره هوکړه کړي.پرځای

د  کوونکو د شمېرام په مالي سک ټور کې د ښځېنه کار پروګر  دغه» په دي اړه وویلنجیب هللا صمیم ښاغلي و پورونو د ټولنې اجرائیه رئیس ید افغانستان د کوچن 
دا موکه چمتو کوي چې روزل شوې او ژمنې ښځینه کارکوونکې وګماري ترڅو د هغوی  توب لري یو پورونو هغو بنسټونو ته چې زمونږ غړید کوچن سربېره زیاتولو

 «سره مرسته کړي چې ښځینه سوداګرو ته غوره مالي خدمتونه چمتو کړي. 

ی  ې  ېنه کارکوونکېښځد ښځو اړوند دي یا چې هغو شرک تونو سره  ۱۲۵ پروګرام اوسمهال د په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د خصوصي سک ټور د پراختیا
تشبثي وړتیا لوړولو او د پرمختګ او ، ي پراخولورسالسد نوو بازارونو ته  او نویمالي سرچمرسته کوي چې نوښتګرو پروګرامونو له الرې هغو ګمارلي د بیالبیلو 

  شوي.ګ ټې کچې لوړولو په موخه رامنځته 

### 
مریک ا نړیوال ه پراختی ای  ي اداره افغانس تان ت ه د ټول و څخ ه ل وی ال و س ره، د والرو څخه ډیرو پیسو لګډ میلیاردو ۱۷د  ېکال راهیسې په افغانستان کې پراختیای  ې پروګرامونو باند ۲۰۰۲د 

د افغانستان حکومت او ولس سره ملګ ترتیا کوي ترڅو د هیواد خصوصي سک تور په مشري اقتصادي مریکا نړیواله پراختیای  ي اداره ادوه اړخیزه ملکي مرستندویه پروګرام وړاندي کوي. د 
 چې د قانون حاکمیت له لوري حکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتیای  ي او پوهنیز خدمتونه چمتو کړي.  وده تضمین، یو دیموکراتیک او ځواکمن دولت
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