
 
 

           
 

 ۲۰۲۲اکتوبر    ۱۲
  

 اعالمیه مطبوعاتی 
 

 UN) زنان ملل متحد   و بخش  (FAO) سازمان غذا و کشاورزی(،  UNHCR) کمیساری عایل ملل متحد در امور پناهندگان 
Women)  یک ی زنان در فیض آباد، والیت بدخشان راه  نهاد  را برای حمایت از    ابتکار مشتی  .اندازی کردندهای تحت رهتر

  
  

پناهندگان امور  در  متحد  ملل  و کشاروزی، سازمان   کمیساری عایل  زنان  و    غذا  برابخش  متحد  و    ت  یجنس   یبرابر   ی ملل 
یک  ،  زنان  یتوانمندساز   و توانبخشیدن  تیفیک  یارتقا  یرا برا  ابتکار مشت 

ی
ی    زنان  کیل زندیک از طریق تقویت نهادهای تحت رهتر

 . دند تا از این طریق زنان به خودکفایی برسند بدخشان آغاز کر  ت یول  -آباد   ضیدر ف زنان

 حاد غدایی قرار دارند، تحت مرحله طبقه بندی    مرتببدخشان    تیول 
امنیت غذایی    4در کتگوری ولیت های که با ناامتی

 یم کنند که اکتر    یی ر مناطق روستاداین ولیت    ت یدرصد جمع  96  یم اید و 
ی

 برای درآمد زدایی    انانزندیک
فرصت های کافی

صورت  در این ولیت    کیل  انکشافزنان و   شتی معقسمت  در    یمحدود  یها  یگذار   هیتاکنون رسما  ۲۰۰۱از سال  ندارند.  
 گرفته است. 

 

وفرامز ال  یآقا دوستانه، معاون نماینده ویژه، هماهنگ کننده مقیم وامور    کتر در مراسم ،  ملل محتد برای افغانستان  بشر
ی از  به منظور جلو که  گفت    پروگرام  ن یا  هیافتتاح  گتر

ی
مناطق روستایی کشور    یی غذا- یکشاورز ، سیستم های  چرخه گرسنگ

ند بوده و در اولویت قرار گ جدی باید محراق توجه ه ارزش ها مردم  ی  اقتصادوضعیت  بهبود    برای د ی ما با."  تر   را محکم   زنجتر
  یزنان برا  یتوانمندساز در ضمن    . میکمک کن  محیل  یو بازارها  یی مواد غذا  دکنندگانیکشاورزان و تولارتباط میان  در قسمت  و  

ی در   ات  محراققرار گرفت  ر است   "د تا برابری را تروی    ج و نتایج صیح و اجتمایع را بهبود بخشیدکمک خواهد کر   یبهبود اقتصاد  یتر

  نهاد های   تیتقو روی      ،آغاز شده است  FAO /UNHCR/UNWomenچند جانبه که تحت ابتکار  ده  ریزی ش  هبرنام  کرد یرو 
  ت یفیو بهبود ک  شتی معاده بطور خاص در قسمت  زنان رسپرست خانو   و شبکه های که از   زنان  یرهتر   به  دولت  تر غ  محیل
 
ی

ضمن  با آنعده زنانیکه، زنان دیگر را در بخش های تولیدی تنظیم و  و در      تمرکز دارد. کند،  یم   تیحما شان از آنها    زندیک
 درقسمت فراهم آوری قرضه های کوچک با انها کمک یم نماید را همکاری یم کند.  

یس انها به خدمات اسایس مانند    بطور  ی زنان را از طریق دست  خاص هدف از این فعالیت ها این است تا نهادهای به رهتر
صحت، محافظت، امنیت غذایی و تغذیه حمایت نمایند. در ضمن این فعالیت ها راه های خودکفایی و توانبخشر از طریق  

 ایجاد فرصت های معیشت  برای آنها فراهم میسازد.  
 



  د ی کلیا وظیفه میتواند  بازگشت کامل زنان به کار "افغانستان گفت:    بخش زنان ملل متحد برای   نده ینما  ، خانم الیسن دیویدین
فتی کرامت و پحفظ  مانند  ابتکارای  باشد". کشور از فقر و بحران این   یی اقتصاد افغانستان و رها یتر تغبرای  یس شر زنان  دست 

(WADA  به ) نموده و در این راه    زنان را فراهم   ی برا  تمام سکتورها در    شغیل  یهاو فرصت  مک کردهکزنان    یتحت رهتر   کار
فت افغانستان کمک   یم کند. در باثبات بودن و پیشر

 
همکار بودن با  از    UNHCRافغانستان گفت: "ملل متحد در امور پناهندگان برای    عایل   اریایس ی کم  ندهینماآقای لیونارد زولو 

تقو   برنامه آن  یس  تیکه هدف  خدمات    دست  به  فرصت    اسایسزنان  ی    و  باشد،  دایپا  شتی مع  کیداشت  است ر  .   خرسند 

WADA”   ملل  عایل برنامه های کمیساریای  یدیکل  بخش هایاز  گ که ی  مدت،لیی طو دوامدار  یهاحلراه  جاد یا یدر راستا
 . کند کار یماست،  پناهندگان متحد در امور  

 
UNHCR  ،FAO    وUN Women،  در    تیول   34برای    یی و پاسخگومحل  براساس    یز یبرنامه ر   و نهاد های همکار در قسمت

افغانستان   نمایند. شهر  رسارس  ک کار یم  اولویت های کاری    آباد در بدخشان  ضیفبصورت مشت   ی برا  UNHCRاز جمله 
جاییکه مهاجرین قبیل و بیجا شدگان به خانه های خود بر یم گردند، یم باشد. در حال    (PARRبازگشت و ادغام مجدد )

 در این ولیت یم باشد.   بازگشت دوبارهو  حاضی سازمان غذا و کشاورزی درحال اجرای ابتکارات اضطرارای
 
نما  چارد یر   یآقا افغانستان گفت  FAO  نده یترنچارد،    و   ی فور   ی ازهاین  این سازمان،  توانبخشر و    یاضطرار   یهاکمک  ”در 

وری را برای حفاظت  مقاومت در برابر   ی برا ده ید بی آس ت یجمع توان امر   نیا فراهم یم نماید.  را  ورزی و احیا مجدد کشاضی
  ت یامن  تیتقو برای    بصورت مستقیم رایه  WADAگفت که   وی همچان    . دهد   یم  شیافزارا    ندهیو آ  فعیل  ناهنجاری های

 زنان است.  هیو تغذ یی غذا
 

UNHCR  وFAO   پناهندگان افغان برای راه حل ژییاستراتاز ابتکار ملل متحد    در افغانستان به عنوان بخشر )SSAR( و
ی که    چارچوب تعامل انتقایل بان را عتر ی با هم کار یم نمایند تا نیاز های مهاجرین و عودت کنندگان، بیجاشدگان و جوامع متر

ی، انکشاف و صلح هست، برآورده سازد.    مشغول فعالیت های بشر
  

فتی کرامت و پحفظ  قرار است پروژه   یس  شر   ر دو ماه اول اجرا شود. ه۲۴آن در    هیمدت چهار سال و مرحله اول  در زنان    دست 
(UNHCR)   و(FAO)  هستند   توسعه این برنامه  یبرا  از یمورد ن  یدلر   ونیلیم  ۱۸  مایلکمک    یکه به دنبال جمع آور   در حایل ،
 . کمک کرده اند متذکره  تاحال   پروژه   آغاز  یدلر برا ونیلی م یکهر کدام 

 
WADA ی همچن     یبرا    برناموی های  با فرصت    یو چند مرحله ا  چند سازمایی   ،سکتوریطرح چند    ک یبه عنوان    تر

ی
نمایندیک

فتی شده است تا با پ طرایح یی  توسعه نهای های همکار  ر یسازمان ملل متحد و سا  های ی   ، در این برنامه شر از   بخشر آنها نتر
 ابتکار باشند.  نیا

 
 

 ( FAOسازمان غذا وکشاورزی )
 سازمان غذا و  نمایند   ،  به اینطرف  ۲۰۰۲از سال  

ی
  ع یصنا  جاد یا   ،یار یآب  یها  رساخت یز   یایاح  یدر افغانستان برا  کشاروزییک

با ارزش    شان  محصولت  فارم های کوچک جهت تنوع در   و بذر گندم، بهبود سالمت دام، کمک به مالکان    اتیلبن   د یجد
 کند.   یم تیفعال ر کشو   نیآب و هوا، در ا  اتیتر با تغ ی کاهش و سازگار در قسمت   جنگل ها و کمک  یی بالتر، ساقه زدا 

 
 ( UN Womenبخش زنان ملل متحد)

ان افغان حما  د در افغانستان حضور دار بخش زنان ملل متحد برای افغانستان   کنند. محور   یم  تیو هر روز از زنان و دخت 
ات ر است  دوستانه  گرفته تا  شان    از نجات جان  - زنان است    ی بر رو   یگذار   هیما در داخل کشور رسما  یتر فراهم آوری کمک های بشر

ی و تامبرای زنان کارگر     از جمله خدمای  است که برای زنان فراهم یم نمایم.   زنان  یمشاغل تحت رهتر   یبرا  هیلاو   هیرسما  تر
 زنان افغانستان است.  و تحرکات ها  جنبش  یکار ما بازساز   هدف اصیل

 



 (  UNHCRملل متحد در امور پناهندگان)کمیساری عایل 
 کمیساری عایل ملل متحد در امور پناهندگان از چهار دهه بدینسو در افغانستان حضور دارد و در قسمت فراهم  

ی
نمایندیک

 آوری کمک های عاجل و حمایت از بیجا شدگان و افغان های  برگشت کننده فعالیت دارد. 

تماس با بخش رسانه تی ما:

 FAO لیدیا لیمرت 
Lydia.lambe@fao.org 
Tel:  +93794874975 

  UNHCRپیت  کیسلر 
kessler@unhcr.org 

Tel: +93 702465614

   UN Womenهولگوتا انگیل  
Olguta.anghel@unwomen.org

798598429  Tel:+93
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