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 پرېکړه ليک او نندارتون   ېد افغانستان متشبثو او سوداګرو ښځو ميل ناست

 1401،  14-13د کب 

 کابل، افغانستان 
 

او   متشبثو  افغانستان  د  همغږۍ،  په  رسه  وزارت  سوداګرۍ  او  صنعت  له  خونې  صنايعو  او  سوداګرۍ  ښځو  د 

مرسته او  سوداګرو ښځو ميل ناسته او نندارتون تررسه کړ. دا ناسته او نندارتون د افغانستان د خلکو غږ مېکانېزم په  

زياتو ښځينه سوداګرو، متشبثو، د   250، له  په دې ناسته کې د هېواد له ګوټ ګوټ څخه  اسانچارۍ جوړ شوي وو.

لوړپوړو   امارت  اسالمي  د  رسبېره،  پر دې  و.  کړی  صنايعو څښتنانو ګډون  اليس  او  او منځنيو سوداګريو  کوچنيو 

 چارواکو او د نړيوالو بنسټونو استازو هم ګډون درلود.

او ليدلوريو د تبادلې زمينه برابرول او    ددې دوه ورځنۍ ناستې موخه افغان سوداګرو او متشبثو ښځو ته د خربو اترو

ته   سوداګرو  ښځينه  او  معريف  توليداتو  داخيل  د  همداراز  وو.  پېژندل  فرصتونو  او  اندېښنو  ننګونو،  موجوده  د 

 بازارموندنه، ددې ناستې له نورو موخو څخه وو.

ته د وينا   برخې(  B2Bد )  ېناست  سوداګرو ښځو ميل  وزارت رسپرست، الحاج نورالدين عزيزي د  ۍر ګد صنعت او سودا

  تل ښوغو   ېي  ونوټاو نورو همکارو بنس  زمېکانېم  ږنندارتون مهم وبلل او د افغانستان د خلکو غپر مهال ياده ناسته او  

 مالتړ وکړي.  خصويص سکټورواليتونو او زونونو په کچه له  هېواد د د ېچ

نورو مسؤلينو دغه   ا.ا.ا  د  او  اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال، ډاکټر عبداللطیف نظري  اوږدو کې د  په  ناستې  د 

  له کورنيو نوښت وستايه او زياته يې کړه چې اسالمي امارت په ډېرو برخو، لکه د صادراتو او ميل عوايدو په زياتوايل،  

او د پيسو له پړسوب )تورم( مخنيوي برخو کې لويې السته راوړنې لري. د نوموړي په وينا، د   ګټه اخېستنېتوليداتو 

يوه سوکاله او له اقتصادي اړخه په ځان بسيا افغانستان لپاره دغه ډول نوښتونه او فعاليتونه ارزښتناک او د اقتصاد  

همغږي دي. ښاغيل نظري د افغانستان سوکالۍ    وزارت او نورو اړوندو وزارتونو له ليدلورو او سټراټيژيکو موخو رسه

 رول د دوام هيله يې څرګنده کړه.مهم برخه کې د ښځو پر مثبت رول رڼا واچوله او د دغه 

وينا واوروله.    وار د اسالمي امارت د رسنيو او اطالعاتو رسپرست رئيس، مولوي انعام الله سمنګاين هم په خپل  

السته راوړلو په ارزښت خربې وکړې او زياته يې کړه چې ښځې خپل ځان    يې روز نوموړي د مسلامنو ښځو لپاره د حالل

 يش.  ونډه اخېستی د پام وړاو د کورنۍ نورو اړمنو غړو ته د رسچينو چمتو کولو په برخه کې 
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مديريت کېدونکو سوداګرۍ    له خواددې ترڅنګ د ښځو سوداګرۍ او صنايعو خونې د بورډ غړو په لنډو ټکو کې د ښځو  

ه اړه وينا کې وويل چې ياده خونه توانېدلې چې افغان ښځو ته له صنعت او سوداګرۍ وزارت او اړوندو ښارواليو  پ

 زره جوازونه واخيل.   7څخه، 

کاري ډلو وويشل شول او د بېالبېلو موضوع ګانو په اړه يې بحثونه وکړل    12ټول ګډونوال په    د ناستې په بله برخه کې

 او ليدلوري يې تبادله کړل. د خربو اترو مهم ټکي دادي:

ګډونوالو له اسالمي امارت وغوښتل چې په واليتونو کې مالتړي بنسټونو ته د ښځو د الرسيس زمينه   .1

، ترڅو ښځې وتوانېږي خپلې ستونزې او ننګونې له اړوندو بنسټونو رسه رشيکې او د هغوی د  برابره کړي

همداراز دوی د ښځو د سوداګرۍ په پراختيا او کورنيو توليداتو ته   ترالسه کړي.  همرست په برخه کېرفع کولو 

 په هېواد دننه او بهر بازارموندنه باندې ټينګار وکړ. 

څخه د اقتصادي او صنعتي فعاليتونو په برخه کې د اسالمي امارت له مالتړ  ښځينه متشبثو او سوداګرو   .2

پر چارواکو غږ وکړ چې د ښځو سوداګرۍ او تشبث د پياوړتيا په پار دې له  او په ورته حال کې يې  مننه وکړه  

 ګانې او الرښود چمتو کړي. ښځينه سوداګرو رسه په ګډو خربو اترو، ځانګړې پالېس 

مي امارت او ميل او نړيوالو پراختيايي ادارو وغوښتل چې ښځينه سوداګرو، صنعتکارانو  ګډونوالو له اسال  .3

 او د کوچنيو او منځنيو سوداګريو څښتنانو ته د هېواد د ټولو واليتونو په کچه صنعتي پارکونه جوړ کړي. 

په   .4 او صنعتکارانو ته د ماليې  له اسالمي امارت وغوښتل چې ښځينه سوداګرو  کمښت، سوداګرو ښځو 

کوچنيو او لويو پورونو ته د الرسيس اسانتيا او همدارنګه د جوازونو صادرولو په برخه کې ځانګړې پاملرنه  

 وکړي.

متشبثو او سوداګرو ښځو له اسالمي امارت وغوښتل چې د ټول هېواد په کچه او په ځانګړې توګه دولتي   .5

وک ترې  مالتړ  او  واخيل  ګټه  توليداتو  کورنيو  له  کې  امارت  بنسټونو  اسالمي  له  دوی  رسبېره  دې  پر  ړي. 

وغوښتل چې د تړونونو او تدارکاتو پر مهال دې کورنيو توليداتو ته لومړيتوب ورکړي، ترڅو کورنيو توليدوونکو  

 رشکتونو ته مناسب سوداګريز چاپېريال رامنځته او په بازار کې د سيايل کولو زمينه چمتو کړي.

ډيپلوماټيکو استازوليو په ګډون له نړيوالو بنسټونو    نړيوال بانک او  نو،په پای کې ګډونوالو د ملګرو ملتو  .6

چې د ښځو سوداګرۍ د پياوړتيا لپاره دې د خپلو دفرتونو په واسطه، مشخص او روښانه مېکانېزم وغوښتل  

متشبثينو    و،سوداګر د ښځينه  او برنامې جوړې کړي. دوی همداراز په متويلوونکو بنسټونو هم غږ وکړ چې  

په پام کې ونيس. دا به نه يوازې د ښځو اقتصادي په ځان   ځانګړې ونډه کې تړونونو   لپاره دې  صنعتکارانو  او

 بسياينه ډاډمنه کړي، بلکې په عامه برخو کې به هم د ښځو شتون ال زيات ډاډمن کړي.


