
األفغانية املرأة  معيشة  من  حتسن  الدواجن  مشروعات 

في  الريفية  األسر  أجل  من  العمل 
فغانستان أ

التغذية  حتسني  أجل  من  العمل 
الدواجن  إنتاج  طريق  عن  والدخل 

األسرة مبعرفة 

والري  الزراعة  وزارة  التعاون مع 
أفغانستان  في  احليوانية  والثروة 

الدولي  البنك  العمل بفضل 
الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق 

آالف  تضم  والتي  باملساكن  امللحقة  املباني  في 
كمنازل  تبدو  أفغانستان،  أحياء  من  حياً   22 في  األفنية 

النوافذ  على  مسدلة  ستائر  به  وبعضها  للغاية.  صغيرة 
املزارع  هذه  أن  واحلقيقة  اجلدران.  على  براقة  ورسوم 

األسر  نساء  بنتها  للدواجن  عشش  سوى  ليست  الصغيرة 
هذه  بناء  وكان  محلية.  مواد  من  توافر  مبا  بأنفسهن 

مشروع  في  املشاركون  بها  يقوم  خطوة  أول  هو  العشش 
كان  والذي  والزراعة  األغذية  منظمة  نفذته  الذي  التدريب 

عن  دخل  على  احلصول  في  النساء  مساعدة  إلى  يهدف 
دراسية  فصوالً  املشروع  هذا  وشمل  الدواجن.  تربية  طريق 

بتوجيهات  املشروع  هذا  وبدأ  املنازل.  في  للتدريب  وعمليات 
تربية  من  مستواه  ارتفاع  ثم  العشش،  بناء  كيفية  عن 

إيجاد  إلى  احلديقة  في  اخمللفات  على  تقتات  دجاجات  بضع 
وتبني  الدواجن.  لتربية  حقيقي  ملشروع  الضرورية  املكونات 

للتعليم  املنظمة  وضعتها  التي  الصيغة  أن  ذلك،  بعد 
مدخالت  أيضاً  أتاحت  املشروع،  هذا  أجل  من  معاً  والتدريب 

أسرع.  بطرق  األفغانية  املرأة  لدعم 

األفنية  في  الدواجن  تربية  كانت 
الدوام  على  رئيسياً  مساهماً  اخللفية 

أفغانستان،  في  األسرة  تغذية  في 
إنتاج  مسؤولية  املرأة  تتحمل  حيث 
إنتاج  املائة من  90 في  يربو على  ما 

الدواجن.  وحلوم  البيض  من  القرى 
األغذية  منظمة  نفذت  وقد 

على  للتدريب  مشروعني  والزراعة 
نظم  تقدمي  بهدف   - الدواجن  تربية 

على  الدواجن  لتربية  تصلح  إنتاج 
وهما  األسرة،  مبعرفة  صغير  نطاٍق 

بالذات.  املرأة  نحو  موجهان  مشروعان 
على  النساء  مساعدة  عن  ففضالً 

املشروع  فإن  الدواجن،  إنتاج  حتسني 
أمناط  إلى  النساء  لتقدمي  مدخالً  قدم 

واملهارات. املعلومات  من  أخرى 

النساء  من  كبيرة  أعداد  هناك 
أميات.  أفغانستان  في  الريفيات 
وليست  منازلهن،  يغادرن  وقلما 

النظامي  للتعليم  فرص  أمامهن 
يعملن  أو  اجليران  مع  يتفاعلن  وال 

أهداف  أجل  من  مجموعات  في 
تدريباً  املشروع  قدم  فإذا  مشتركة. 

أيضاً  يتيح  فإنه  دراسية،  فصول  في 
والعمل  لالرتقاء  النساء  أمام  فرصاً 

مبوردي  واالتصال  جيرانهن،  مع 
ملنتجاتهن. أسواق  وإيجاد  املدخالت، 

في  الدواجن  إنتاج  إلى  للنظر  والبد 
أمضى  بلد  خلفية  على  أفغانستان 
واضطرابات  حروب  في  عاماً  عشرين 

عديدة  سنوات  عن  ناهيك  أهلية، 
ذلك،  ومع  املزمن.  والفقر  اجلفاف  من 

28 ُعشه   000 اآلن نحو  فهناك 

النساء  بنتها  الدواجن،  لتربية 
املشروعني،  في  اشتركن  اللواتي 

ألهمية  واضحاً  تأكيداً  كلها  تعطي 
للنساء  بالنسبة  املشروعني 

بأسرها. أفغانستان  في  الريفيات 

التقاليد احترام 
االجتماعية  التقاليد  تفرض 

يقتصر  أن  ألفغانستان  والثقافية 
في  الريفيات  النساء  مع  التعامل 

28 ُعشه لتربية   000
النساء  بنتها  الدواجن، 

دليل  املشروعني  في  املشتركات 
أهمية مشروعات  واضح  على 

والزراعة.  األغذية  منظمة 



نساء  على  اإلمنائية  األنشطة 
منذ  السبب  هو  هذا  وكان  مثلهن. 

منظمة  تلتقي  أن  في  البداية، 
القرى  شيوخ  مع  والزراعة  األغذية 

إنتاج  حتسني  من  الهدف  لشرح 
النساء  بعض  اختارت  ثم  الدواجن، 
بالعمل  ليقمن  بتدريبهن  وقامت 

كمدربات.

أن  بعد  إال  املقرر  املنهج  يوضع  ولم 
الدواجن  أوضاع  بتقدير  املشروع  قام 

آالف  وأجرى مقابالت مع  القرى  في 
عن  واضحة  صورة  ليكوّن  النساء 

وكمثال،  ومشكالتهن.  احتياجاتهن 
املاضي  في  عانى  الدواجن  إنتاج  فإن 
وعدم  الفنية،  املعرفة  سوء  بسبب 

بيطرية،  وخدمات  لقاحات  وجود 
على  للحصول  فرص  وجود  وعدم 

اجليدة.  األعالف  مثل  املدخالت  بعض 
أو   10  - قليلة  أعداد  تربي  فاملرأة 

وتطعمهم  احمللي،  الدجاج  من   - أقل 
مخلفات  أو  األسرة  فضالت  على 

الفرصة  لها  تتاح  أن  دون  احملاصيل، 
ارتفاع  إلى  يؤدي  ما  وهو  لتحصينها، 

النفوق. نسب 

نظرية  دراسة  املشروعان  ويتضمن 
تعقد  الدراسة  فصول  في  مكثفة 

أحد  في  شهرين،  ملدة  أسبوعياً 
املشروعني.  في  املشتركني  منازل 
ستة  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

تعمل  العملي  الدعم  من  شهور 
مع  فردي  بشكٍل  املعلمة  فيها 
وباإلضافة  بيوتهن.  في  النساء 

لاللتقاء  فرصة  النساء  إعطاء  إلى 
أنشطة  وممارسة  بجيرانهن 

الدواجن  إنتاج  تعلم  وقت  اجتماعية، 
الفصل  هذا  فإن  كمجموعة، 

أيضاً  فرصا  لهن  يتيح  الدراسي 
املشتركة.  األسرية  املسائل  ملناقشة 

فائدة  املشروعان  يضيف  وهكذا 

بأمور  النساء  معرفة  زيادة  هي  أخرى 
العامة  والنظافة  األسرية  التغذية 

والصحة. 

والتسويق اإلنتاج  مهارات 
التعلم  من  النساء  متكني  أسفر 

من  املئات  تشكيل  إلى  معاً  والعمل 
القرى،  في  الدواجن  إنتاج  مجموعات 

مواصلة  خاللها  من  يستطعن 
الدواجن.  من  إنتاجهن  حتسني 

الدواجن  مشروعات  لبدء  وضماناً 
املشروعان  قدم  صحيحة،  بطريقة 
الفراريج  من  األساسية  املدخالت 

واللقاحات.  والعلف  السليمة، 
املنتجني  من  مجموعة  كل  وقامت 

تلقني  اللواتي  رؤسائها،  باختيار 
بعض  في  إضافياً  تدريباً  بدورهن 

وأصبحت  التحصني.  مثل  اجملاالت 
على  قادرات  اآلن  اجملموعات  قائدات 
العضوات  فراريج  بتحصني  القيام 

وغيره  نيوكسل  مرض  ضد  األخريات 
كانت  التي  املعدية  األمراض  من 

املاضي. في  باإلنتاج  تضر 

ليشمل  ذلك  بعد  التدريب  وتوزع 
تنظيم  حتسن  ومع  املنتجات،  تسويق 

مجموعاتهن  توصيل  مت  النساء، 
للحصول  ضماناً  املدخالت  مبوردي 

لذلك،  ونتيجة  جيدة.  إمدادات  على 
"لألعالف" في  18 محالً  أُنشئ 

هذه  واستمرت  البالد،  أنحاء  مختلف 
النساء. توريد ما حتتاجه  احملالت في 

األولى  الثالث  السنوات  وأثناء 
أنتجت  األول،  املشروع  عمر  من 

حلوم  من  أطنان   106 املشاركات 
لم  بيضة،  مليون  و21  الدواجن 

سوى أسرهن  منها  تستهلك 
أنه  ذلك  ومعنى  بيضة.  مليون   7.5
لبيعها،  كبيرة  كميات  لديهن  كان 

فمازال  األسرة.  دخل  يزيد من  مما 

فاليوم،  مستمراً.  املشروعني  تأثير 
اللواتي  النساء  آالف  تعد  لم 

مرتبطات  املشروعني  في  اشتركن 
بل  فحسب،  القرية  في  بجيرانهن 
وباملوردين  باألسواق  يتصلن  إنهن 

الدواجن  إنتاج  مجموعات  طريق  عن 
نفس  وفي  بعضويتها.  يتمتعن  التي 

في  املوجودة  األسر  فإن  الوقت، 
تستطيع  أفغانستان  أنحاء  مختلف 

الوطنية  اخلطة  من  تستفيد  أن 
بدعمٍ  بدأت  التي  الدواجن،  إلنتاج 

املشروعني. هذين  من 

106 أطنان من حلوم  أنتجت املشاركات 
استهلكت  بيضة،  مليون  و21  الدواجن 
بيعه،  مت  أغلبها  ولكن  أسرهم جزءا منها، 

ليزيد بذلك من دخل األسرة.

يضيف املشروعان فائدة أخرى 
هي زيادة معرفة النساء بأمور 

والنظافة  األسرية  التغذية 
والصحة. العامة 
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