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ی کووید  همه یا اجتمایع،    1۹گیر اقتصادی   در این میان همه اعضای    است.   تحت الشعاع قرار دادهتمام جهان را، فارغ از موقعیت 

متحمل خانواده به ویژه زنان،  حاصل از سختی  ها  اقتصادی،  دوچندان   اند.  جسیم و روانی شدهدر کنار مشکالت  فشار 

برای کنیی تعطییل  به واسطه  اجباری  ی،ل همههای  خانواده تحت تاثیر قرار گرفت. کاهش درآمد،    گیر و معیشت   
ی

خانوادگ تعامالت 

ی کسب  رفتی وقت  از دست  به گذراندن  اجبار  از تحصیل به دلیل تعطییل مدارس،    و دور ماندن کودکان  خانهبیش از معمول در  وکار، 

خانواده شدند.    دالیل بروز تنش در میان افراد 

ی  فشارهای همه   گیر

ی کشورهانی بود که به سختی درگیر کووید   وع همه 1۹ایران ییک از اولتر ی در زمانی بود که مردم کشور هنوز درگیر عواقب  شد. شر گیر

در نتیجه اتحریم بودند.  اقتصادی  یکجانبه  به ویژه روی زنان بیشیی شد.  های   روزمره، 
ی

 ین دو عامل، فشار زندگ

همه دوران  از  بعد  زنان  اقتصادی  ی  مشارکت  است گیر یافته  و کاهش  خانواره  شپرست  زنان  میان  در  ویژه  به  این کاهش  آثار   .

پیچیدهآور اصیل آندرآمدی که زنان نانهای کمخانواده ی بود.  ها هستند بسیار  نیر  تر 

اس ایران،  بر  آمار  مرکز  آمارهای  بر    ۲۲از  اس  بالغ   ، ایرانی خانواده  مناطق کمیی  زن  ،میلیون  ۳میلیون   در 
ُ
ا اکیر هستند که  شپرست 

ساکنند.  توسعه خانوادهیافته  حمایت این  اقتصادیها در اولویت  دولت قرار گرفتههای   اند.  اجتمایع 

 



 فزاینده  تمرکز بر روی زنان و اثر  

ایراندفیی   ملل متحد در  ی،  برنامه توسعه  همه گیر عمل  به محض وقوع  و ابتکار  وارد عمل شد  های پاسخگونی شی    ع و به شعت 

بلندمدت  برنامه بهبود  با کو های  مقابله  اقتصادی ریزی کرد.  را طرح  1۹  ید و در  آثار سوء  برای کاهش  با دولت  نزدیک  - با همکاری 

همه مللاجتمایع  توسعه  برنامه  ی،  اقتصادی  گیر شی    ع  »پاسخگونی  ابتکارعمل  به کوویدمتحد  از    «1۹اجتمایع  حمایت  برای  را 

برنامه آثار سوء آن قرار گرفته بودند  از همه تحت تاثیر  ابتکارعمل شامل زنان شپرست  ریزی کرد. بهرهجوامیع که بیشیی  این  مندان 

ابخانوار و زنان آسیب  و محروم بودند.  حمایت پذیر در مناطق روستانی  نیاز به ترکیب  ی  های  تکارعمل فوق بر پایه به رسمیت شناختی

با فعالیت  برنامهاجتمایع  اقتصادی  حمایتی   به همراه سایر اقدامات 
ی

خانیک درآمدزای  شده بود. های   ریزی 

ابتکار  تروی    ج اق بر اساس یک مدل توسعه  عملاین  بر روی عرضه و تقاضاست.  توامان  بنا شده و تمرکزش   چرخشر تصاد  یکپارچه 

ی تروی    ج دیجتایلو شبکه از اصول این نوع پاسخگونی ها و نیر  ست.  شدن 

عمل، ابتکار  معاونت    –استان شناسانی شدند. با مشارکت سه دستگاه دولتی    ۳روستا از    100پذیر در  زنان آسیب  در چارچوب این 

تعاو  و وزارت  جهاد کشاورزی  جمهوری، وزارت  ریاست  و  ن،امور زنان و خانواده  های  و با همرایه سایر وزارتخانه –اجتمایع  فاه  ر کار 

ی استانداری و نیر درمان و آموزش پزشیک  بهداشت،  وزارت  فعالیت مرتبط مانند  پروژه اجرا شدند. ها  این   های 

 

 

 

اجتمایع   و حمایت   تولید اشتغال 

بر ایجاد فرصت  و برنامه توسعه ملل متحد متمرکز  ی دولت  ی ارائه  این همکاری بتر در قالب  ست اجتمایع  یهات یحماهای شغیل و نیر  .

همکاری،   با دولت،  این  برنامهو ضمن همکاری نزدیک  آموزشر در حوزه برگزاری  آثار   سالمت جسیم و های  برای کاهش  و اجتمایع 

توزی    ع بستهمنفی همه ی،  آسیب گیر ی خانوارهای  حفاظت شخیص بتر و بیمه  های  بیمه درمانی  و ارائه    پذیر 
ی

به تمایم    1۹کووید  زندگ

توزی    ع کمکخانواده به  ها در کنار  اجرا شد. نزدیک  وط نقدی  و   4،400خانوار،    ۵،۵00های مشر خانوار  زنان شپرست  زن )شامل 

) »پاسخگونی شی    ع اقتص  زنان روستانی به کووید  ادیتحت حمایت ابتکارعمل   « قرار گرفتند.  1۹اجتمایع 

همهبنگاه و متوسط که در دوران  خرد، کوچک  اقتصادی  بهرههای  ابتکارعمل  این  از حمایت  بودند  آسیب دیده  به شدت  ی  مند  گیر

حدود   حمایت،  این  به واسطه  توانمند   ۵،000شدند.  ی  تولید شغل، با در نظر گرفتی ی اصل پایداری،  موجود محیل و نیر یا احیا   های 

 شد.  



ویژه این پروژه  ییک از شاخص از ظرفیت  های  خرد زنان    هایصندوقاستفاده  با است.  روستانی  اعتبارات  برنامه توسعه ملل متحد، 

امور زنان و خانواده  ،همکاری وزارت جهاد کشاورزی آسیب از کسب   ریاست جمهوری  و معاونت  لرستان  دیده در استانوکارهای  های 

ظرفیت  بر  تکیه  با  موجود محیلو هرمزگان  میل  های  موفق  جمله صندوق  و تجارب  روستانی از  خرد زنان  اعتبارات  حمایت    های 

ابتکارعمل کل  کردند.   این  ارزش    در  ه  است زنجیر بوده  مورد توجه  پتانسیلتولید  از شناسانی  و  :  محیل  نست  مزیت  های  در    های 

ها  ای خوشه  بندیتقسیمتا  ،  مناطق هدف ات،    مزیت  ی ی تجهیر تامتر ات برای تولید محصوالت دارای مزیت،  ی ی مواد اولیه و تجهیر ، تامتر

تروی    ج و حرفه  تا ارایه آموزش های فتی  ی   رویکردای مرتبط،  و نیر از فناوری و در  بهینه  مشارکتی  با استفاده  سازی فرایندهای کشاورزی 

به بازار.  ان متصل کردن کسب پای ها و هم در بازاریان  بسیار مورد استفاده  ابزارهای دیجتال، هم در آموزششایان ذکر است که وکارها 

 قرار گرفتند.  

تولیدات کشاور  افزایش  برای  نه فقط  روستانی  زنان  از  متحد  ملل  توسعه  برنامه  ابتکارعمل،  این  متصل کردن ز تحت  برای    ی که 

های ی به بازارها حمایت کرد. تمایم ماسکآن ظرفیت  و نیر پزشیک که در بستهها به یکدیگر  ی خانوارها  های  حفاظت شخیص بتر های 

اجتمایع،   های زنانتوزی    ع شده بود توسط گروه « شدن این ابتکارعمل،  تولید شده بود. به عالوه،   مورد حمایت اقتصادی  ی برای»سی 

ات حفاظت شخیص به سای ی ی متصل شدند تا بستهر کسب تولیدکنندگان تجهیر نیر برای محصوالت  وکارها  های دوستدار محیطزیست 

تولید کنند.  ی  نیر روی دیج    کشاورزی  محیل در  از اصیلمحصوالت  ییک  پلتفرمکاال،  به فروش  ترین  ی  نیر ایران،  در  دیجتال  بازار  های 

 رسند.  یم

از  مندان بخش٪ بهره۹0زنان   ابتکارعمل،  مختلف این  و   شتولید شغل گرفته تا آموز های  یم  ،ایحرفهفتی   دهند.  را تشکیل 

بهبود اقتصادیدر مسیر پیش برنامه توسعه ملل متحد از دولت برای توسعه ابتکارعمل »پاسخگونی شی    ع رو، در راستای  اجتمایع، 

به کوویداقتصادی خواهد کرد.   «1۹اجتمایع   حمایت 

»پاسخگونی شی    ع اقتصادیآموختهبه صورت کیل، درس به کوویدهای   دهند که: نشان یم  «1۹اجتمایع 

زنان در مقابل شوکتاب - اقتصادیآوری  یماجتمایع[  ]  افزایش   ؛یابد بصورت فزاینده 

بویم دارند؛ - اقتصادهای  و جامعه، که نقش بسیار مهیم در احیای  از سالمت خانواده  مراقبت   زنان نه فقط ظرفیت 

داهای زیست زنان دغدغه - و یمر محییط  از  د فعالیت نتوانند  ی را برای محافظت  سی  و سالمت تروی    ج کنند؛های   طبیعت 

به عنوان ناننقش - متفاونی که زنان در خانواده  یمهای  نیاز به توجه ویژه دارد.  آور یا آموزشگر ایفا   کنند 

 

جامعه هستند  به طور خالصه یم زنان قلب تپنده   دارند.  ها هستند که جوامع را زنده نگه یمآن  –توان گفت، 

 مبارک!   انروز جهانی زن

  


