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اداره په فلکړ کې پراختیايي د آ مریاک نړیواهل  

 

 

 مه نېټه۲۷میاش تې  نومربد اکل  ۲۰۱۸د 

 د عامه اړیکو څانګه ،د امریاک نړیواهل پراختیايي اداره

  ۰۷۱۱۱۱۶۸۰۲د ټلیفون مشېره: 

 KblAIDDoc@usaid.gov: برېښ نالیک

 www.usaid.gov/afghanistan وېبپاڼه:
 

 مطبوعايت اعالمیه

 د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې د افغانو ښځو سره مرسته وکړه ترڅو مالي سک ټور ته الره ومومي  
 

نن، د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې د پروموټ پروګرام په اقتصادي چارو کې د ښځو پروژې د کوچنیو پورونو انستټیوټ  –کابل، افغانستان 
کړې( پروګرام دوهمې دورې فارغانې دي، د یاد پروګرام  افغانې ښځې فارغ شوي. دغه ښځې د شاګردۍ )د کار زدهځوانې  ۱۰۲روزنیز پروګرام څخه 
ښځې فارغ شوي. دغه پروګرام ښځې په هغو تخنیکي او  ۱۷۷ټال  ن کوچنیو پورونو ټولنې له الرې پلي کیږي تر دې دمه ټولڅخه چې د افغانستا

 مدیریتي مهارتونو سمبالوي چې د بانکدارۍ او کوچنیو پورونو سک ټور کې د دندې ترسره کولو لپاره اړین بلل کیږي.

کال د نومبر د میاشتې راهیسي په کابل، هرات او بلخ والیتونو کې فعالیت کوي،  ۲۰۱۶( چې د AMA) د افغانستان کوچنیو پورونو ټولنه
(، د افغان کلیو پورونو FMFB) توانیدلې چې د کوچنیو پورونو روزنیز پروګرام ګډونوالې د افغانستان د کوچنیو پورونو لمړنی بانک

 هنډ –ان  –(، متحد، هنډ OXUS) (، تر څنګ د اوکسوسFINCA) (، او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مرستو بنسټARFCکمپنۍ)
(Hand in Hand)زون چنج ، او اکس(Exchangerzone) ښځې  ۵۴پر ځای کړي. د یادو ښځو ډلې څخه   کړو لپاره ځای بنسټونو کې د عملي زده

 توانیدلي چې په یادو بنسټونو کې دایمي دندې ترالسه کړي.

غلې سوسن ديد امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ا
 
زاد »کمپ په دي اړه وویل  دارې د جندر دفتر رئیسې ا

 
مالي سرچینو ته د ښځو اړوند تشبثونو او ا

بستونو  پورو په منځنیو او لوړو بنسټونوبانکدارۍ او د کوچنیو پورونو  ،رسي پراخولو لپاره یو مهم ګام د سوداګریزو پورونو کاروبار لرونکو ښځو الس
او د پور ورکولو اړوند  بستونو نکوو نیو  هپه مالي سک ټور کې او په ځانګړې توګه په پریکړ » هغې زیاته کړه « ي تول ګڼل کیږ کې د ښځو د شمېر زیا

 بستونو کې د ښځو د شمېر زیاتول، ښځو ته الره هواروي ترڅو مالي خدمتونه په 
 
 .«سانه توګه ترالسه کړي ا

دغه پروګرام په مالي سک ټور کې د ښځېنه »ښاغلي نجیب هللا صمیم په دي اړه وویل د افغانستان د کوچنیو پورونو د ټولنې اجرائیه رئیس 
نه کارکوونکو د شمېر د زیاتولو سربېره د کوچنیو پورونو هغو بنسټونو ته چې زمونږ غړیتوب لري دا موکه چمتو کوي چې روزل شوې او ژمنې ښځی

 «.وداګرو ته غوره مالي خدمتونه چمتو کړي کړي چې ښځینه سو کارکوونکې وګماري ترڅو د هغوی سره مرسته 

رهبرۍ(  د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې  پروموټ پروګرام: د ښځو پیاوړتیا یو پروګرام دی چې الندې څلور پروژې رانغاړي: د ښځو د مشرتابه )
یا د ښځو حقونو مالتړو مدنې ټولنو ائ تالفونو پروژه.   "مشارکت"پروژه ، او  "ښځې په اقتصاد کې"پروژه ،  "ښځې په حکومت کې"پراختیا پروژه، 

 ته کړي.سځوانو افغانو ښځو سره مر  ۵۰۰۰۰کال کې پیل شوی تر دې دمه د  ۲۰۱۵پنځه کلن پروګرام چې په دغه 

وي ترڅو د عوایدو  د پروموټ ښځې په اقتصاد کې پروژه د هغو تشبثونو سره مرسته کوي چې د ښځو تر مالکیت الندې وي او یا ښځې ی  ې ګمارلې
نو ښځو لوړیدو کچه او تشبثي ثبات ی  ې زیاته شي. دغه پروژه د دي ترڅنګ د دندو او مسلک اړوند مشورو او د کارځای مهارتونو ودې له الرې د افغا

 سره مرسته کوي ترڅو نوي یا غوره دندې ومومي.

  KBLPromote@usaid.govی  ي پتې زموږ سره په اړیکه شئ: د پروموټ پروګرام په اړه خپل نظر را استولو په موخه په دغې برېښنا

### 
ډال  رو څخ  ه ډی  رو پیس  و لګول  و س  ره، د امریک  ا نړیوال  ه پراختی  ای  ي اداره  میلی  اردو ۱۷ک  ال راهیس  ې پ  ه افغانس  تان ک  ې پراختی  ای  ې پروګرامون  و بان  دې د  ۲۰۰۲د 

او ولس سره ملګ ترتی ا افغانستان ته د ټولو څخه لوی دوه اړخیزه ملکي مرستندویه پروګرام وړاندي کوي. د امریکا نړیواله پراختیای  ي اداره د افغانستان حکومت 
حکوم  ت وک  ړي چ  ې د ق  انون حاکمی  ت ل  ه ل  وري  ک  وي ترڅ  و د هی  واد خصوص  ي س  ک تور پ  ه مش  ري اقتص  ادي وده تت  مین، ی  و دیموکراتی  ک او ځ  واکمن دول  ت

 خدمتونه چمتو کړي. روزنیزرامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتیای  ي او 
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