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»من آن روز های کودکی خویش را بیاد دارم که در شهر پشاور زندگی 
میکردم، و برای فامیل ام از سوی برنامه جهانی غذا مواد خوراکه فراهم 

میگردید. و حاال من برای این ارگان کار میکنم. این مانند یک رویای 
است که به حقیقت  پیوسته است.«   

نادیده گرفتن احساس و هیجان که در صدای نبیله عزیزی حین صحبت 
نمودن در مورد کار و فعالیت خویش با برنامه جهانی غذا دیده میشود 

دشوار میباشد. این جوان 25 ساله دارای مدرک لسانس در رشته امور 
مالی میباشد، اما پیدا کردن کار در افغانستان یک کار بسا دشوار برای 

همه بخصوص برای زنان میباشد. به همین دلیل است که اداره ملل متحد 
برای زنان برنامه کار آموزی را آغاز نمود که در نتیجه آن نبیله از 

سوی دفتر برنامه جهانی غذا جذب گردید.          

زنان در افغانستان بصورت غیر متناسب از عوامل چون  فقر، تبعیض، 
و سوء استفاده متاثر گردیده اند و برای یک مدت زمان طوالنی اجازه 

کار نمودن در خارج از خانه را نداشته اند. امروز، 64% افغان ها موافق 
هستند که زنان باید اجازه کار را داشته باشند ، و  نزدیک به 23% افغان 

ها عقیده دارند که زنان در بدست آوردن عواید خانواده های خویش 

گذاشتن تهداب برای توانمند سازی  اقتصادی زنان 
• سلسله داستان های تغییر

اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان

موقعیت: دفتر واقع کابل، فعال در سراسر افغانستان
سکتور های مورد پوشش برنامه: حمایت های معیاری، جلوگیری 

از و محافظت در برابر خشونت؛ پالنگذاری ملی؛ تقویت 
اقتصادی؛ رهبری و اشتراک.

تمویل کنندگان اصلی: دولت بلجیم, دولت آیسلند, دولت ناروی, 
دولت سویدن.

ظرفیت سازی اشخاص انفرادی: اداره ملل متحد برای زنان با 
مامورین عالی رتبه  دولتی ، فارغین مکتب و دانشگاه ها کار 
میکند تا ظرفیت های آنها را با بلند بردن مهارت های آنها در 

عرصه رهبری، مدیریت، لسان انگلیسی و ارتباطات و تکنالوژی 
های معلوماتی و با پیشکش نمودن فرصت ها برای بورسیه های 

تحصیلی و کارآموزی انکشاف بخشد. 
معیشت، تشبث و کاریابی: فعالیت های اداره ملل متحد برای زنان 

مشتمل بر حمایت نمودن از زنان متشبث میباشد تا آنها دسترسی 
بهتر به بازار ها داشته باشند  و همچنان کمک نمودن به زنان 

روستائی میباشد تا آنها فعالیت 
های انکشاف معیشت را 

بعهده بگیرند. 

سهیم میباشند. هنوز هم  این باور ها لزوماً به بهبود یافتن فرصت های 
اقتصادی برای زنان منتج نگردیده اند. 

برنامه کارآموزی اداره ملل متحد برای زنان طوری طراحی گردیده 
است که از تقویت اقتصادی زنان با فراهم نمودن فرصت های آشنائی 
با محیط های مختلف کاری از زنان فارغ التحصیل حمایت نماید. این 
برنامه شش ماهه دارای دو مرحله میباشد، مرحله آموزش در صنف 

برای  دوماه و چهار ماه مشورت دهی در جریان کار در یکی از ارگان 
های مربوطه دولتی، نهاد های مالی، شرکت های شخصی، مؤسسات 

غیر انتفاعی و یا داخل خود دفاتر ملل متحد.  

خانم الزیرا ساگنبائیوا، رئیس اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان 
میگوید که تقویت اقتصادی زنان یک عنصر اساسی برای بدست آوردن 

تساوی جندر، فقر زدائی و رشد اقتصادی همه شمول میباشد. 

»برای یک مدت بسیار طوالنی، زنان جوان در افغانستان از فرصت 
های مشاورت مسلکی، برنامه های آموزشی مسلکی و تجربه عملی 
محروم مانده اند. هدف این برنامه، سرمایه گذاری  باالی این زنان 

میباشد تا بتوانند ظرفیت های واقعی خود را کشف نموده و آنرا خوب 
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درک نمایند و با رشد و ارتقاء در عرصه کاهش بخشیدن خال های جنسیتی در سطح ملی سهیم 
گردند.«

نبیله بسیار متعهد بود که عضو برنامه جهانی غذا گردد که حتی بعد از ثبت نام نمودن در این برنامه،  
به برنامه ها و کورس های آموزشی برای انکشاف شخصی ادامه داد تا ممطئن گردد که وی بهترین 

و آماده ترین کاندید موجود میباشد.  

هشت ماه بعد به وی اطالع رسید که وی از سوی برنامه پذیرفته شده است پس او کورس مهارت 
های عملی را آغاز نمود. این کورس ها که توسط مرکز افغانستان برای برتری )ACE( دایر 

میگردید، باالی انکشاف شخصی، انکشاف بازرگانی و مهارت های کاری متمرکز بود.  

نبیله میگوید، »هر روز من یک چیزی جدید را میاموختم، چیزی که من را در آینده کمک مینمود. 
من فکر نمیکنم که همچو یک فرصت را جائی دیگر میتوانستم دریابم،«.

با تعقیب نمودن کورس مهارت های عملی، نبیله یکی از 12 کارآموز های بود که توسط برنامه 
جهانی غذ استخدام گردید. وی فعالیت خویش را با دیپارتمنت تغذیه آغاز نمود، اما تعهد، عالقه و 

زحمت کشی وی به ارتقای او به دیپارتمنت تدارکات انجامید – البته قابل یادآوریست که دیپارتمنت 
تدارکات یکی از دیپارتمنت های بسیار مصروف برنامه جهانی غذا میباشد. نبیله حاال با فعالیت 

نمودن در تیم های تدارکات و مالی آینده خود را خیلی درخشان میبیند و از برنامه جهانی غذا برای 
آموزش دادن طرز کار به وی خیلی ها اظهار سپاس مینماید.      

کالد جیبیدار، نماینده و رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که مشارکت با اداره ملل متحد 
برای زنان یک مثال خوب همکاری ها میان ادارات ملل متحد و از استفاده موثر از منابع مربوطه 
آنها برای رسیدن به اهداف مشترک میباشد. ما در برنامه جهانی غذا سعی میکنیم تا فرصت های 

استخدام و آموزشی بیشتر متوازن  را برای زنان افغان فراهم نمائیم و در نتیجه بتوانیم یک مجموعه 
استعداد های آینده را برای پست های خالی بعدی ایجاد نماییم.«  

وی وضاحت داد که توازن جندر برای دست یافتن به هدف صفر سازی گرسنگی در افغانستان مهم 
میباشد، چیزی که همچنان در بلند بردن ظرفیت زنان افغان و برای اهداف انکشافی درازمدت کشور 

کمک خواهد نمود. 

»برنامه جهانی غذا در افغانستان با مسرت از کارآموزان جدید در آینده میزبانی خواهد نمود. نه تنها 
کارآموزان موارد زیاد را از برنامه آموخته اند، بلکه آنها باالی کار ما نیز تاثیرات خیلی ها مثبت 

داشته اند.«  

در حالیکه برنامه کارآموزی نبیله در حال تکمیل شدن است، وی دو پیشنهاد جدید را برای کار بدست 
آورده است – که این خود یک دست آورد بزرگ میباشد. 

»نبیله در این رابطه چنین ابراز می نماید »بازار کار در افغانستان دشوار میباشد، و دست یابی به  
کار در افغانستان برای یک زن جوان خیلی دشوار میباشد،« اما تجربه من با برنامه جهانی غذا مرا 

تقویت نموده و به یک کاندید بیشتر مورد عالقه - برای استخدام کننده گان - مبدل ساخته است.«

   

“
”

دست یابی به  کار در افغانستان برای 
یک زن جوان خیلی دشوار میباشد، 

اما تجربه من با برنامه جهانی غذا مرا 
تقویت نموده و به یک کاندید بیشتر 

مورد عالقه برای استخدام کننده گان 
مبدل ساخته است.

نبیله عزیزی، کارآموز با برنامه جهانی غذا

جمعیت افغانستان زیر سن 
24 سال میباشند که این 

آمار افغانستان را در رده 
جوان ترین کشور های 

جهان قرار میدهد.1

در طول دهه بعدی، نفر 
ساالنه بصورت اوسط 

400,000
 نفر شامل قوای کاری 
افغانستان خواهند شد..2

افغان ها به این باور 
هستند که بیکاری 

بزرگترین مشکل است که 
متوجه جوان های کشور 

میباشد. 3
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