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د امریکا نړیواله پراختیای  ي اداره د افغانو ښځو اړوند تشبثونو څخه مالتړ کوي تر څو رقابتي وړتیا 
 ی  ې لوړه شي

 

د افغانستان اسالمي په اقتصاد کې ښځې" پروژې په مرسته او "د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې د پروموټ پروګرام  –کابل، افغانستان 
د ښځو اړوند یا د  پیل شوه. دغې غونډې کې د افغانستان ښځینه متشبثو یو ملي غونډهجمهوریت اجرائیه رئیس دفتر سره په نږدي همغږۍ 

ر تشبثونو مشران سره غونډ شول تر څو د سک ټو  د خصوصي، ، زینفع ډلوتشبثونو استازې، د حکومت چارواکي ۱۵۰ښځو تر مشرۍ الندې د 
په کابل ستار هوتل کې په الره اچول شوې دغې غونډې کې یو بورد رامنځته شو تر څو  .افغان ښځینه متشبثینو پر وړاندې شته ستونزې وارزوې

مون )اصالحاتو( وړ ځایونه و پیژنې. د رسي برخه کې مرستې لپاره د س د ښځو اړوند تشبثونو سره مالي سرچینو، بازارونو، او لوړو ګ ټو ته الس
 غونډې په لړ کې ګډونوال وهڅول شول ترڅو خپل ستونزو په اړه مالومات ورکړي، او په ګډه داسي عملي او بنسټیز پالنونه رامنځته کړي چې د

 ښځو اړوند تشبثونو پرمختګ او ودې کې مرسته وکړي.

غلې سوسن ديد امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې د جندر دفتر رئ
 
د امریکا نړیواله پراختیاي  ي اداره ویاړي چې د هیواد د ګوډ »کمپ وویل  یسې ا

 « متشبثو ملي غونډې" څخه مالتړ کوي. ښځینه "ګوډ څخه د بیالبیلو تشبثونو د یو بې ساري استازي په توګه د 

نو د افغانستان ښځینه متشبثینو یو شمیر ډلو د روان کال مارچ میاشتې راهیسې یو شمیر غونډې په الره اچولې ترڅو په عمده اقتصادي فعالیتو
فرصتونه او نوښتونه په ګوته کړي. د تشبثي  اقتصادي برخه کې مرستې په موخهپیاوړتیا  وړتیا رقابتيیادو تشبثونو کې د پراخ ګډون او د 

ډلو هغه ګامونه په ګوته کړل کوم چې به د افغانستان ښځینه متشبثو لپاره د مساعد تشبثي چاپیریال رامنځته کولو  پوهانو په مرسته دغوکار
 لپاره د نوښتونو د یو جامع پالن بنسټ رامنځته کړي.

د ښځو ودې او وړتیا لوړولو باندې »د افغانستان اسالمي جمهوریت اجرائیه رئیس ښاغلي داک تر عبدهللا عبدهللا د غونډې په لړ کې وویل 
په اقتصاد کې ښځې" پروژې "« پانګونه کوالی شي چې د یو ښه راتلونکي بنسټ رامنځته کړي او د هیواد ثبات ټینګښت برخه کې مرسته وکړي.

یه ریاست دفتر ژمنه وکړه چې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره د دولت رسمي پالیسي کې د رامنځته شوي پالن ځای پر ځای کولو او د اجرائ
 لپاره به په ګډه کار وکړي.

هغو تشبثونو  په اقتصاد کې ښځې" پروژه  یو څلور کلنه پروژه ده چې د ښځو اړوند او"د امریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې د پروموټ پروګرام د 
شي. د دي تر څنګ، یاده پروژه  پایونکيونه ی  ي وایدو ودې کچه ی  ې لوړه او د تشبثسره چې ښځې ګماري مرسته کوي ترڅو چارې ی  ې ښې، د ع

 د مسلک او دندې اړوند مشورو او د کارځای مهارتونو ودې له الرې د ښځو څخه مالتړ کوي ترڅو نوې او ښې دندې ومومي.

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

پراختی    ای  ي اداره افغانس    تان ت    ه د ټول    و څخ    ه ل    وی دوه اړخی    زه ملک    ي مرس    تندویه پروګ    رام وړان    دي ک    وي. د امریک    ا نړیوال    ه پراختی    ای  ي اداره د 
ولس سره ملګ ترتیا کوي ترڅو د هیواد خصوص ي س ک تور پ ه مش ري اقتص ادي وده ت  مین، ی و دیموکراتی ک او ځ واکمن افغانستان حکومت او 

 چې د قانون حاکمیت له لوري حکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتیای  ي او پوهنیز خدمتونه چمتو کړي.  دولت
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