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UNDP, WFP
Press Release
UNDP and WFP jointly hold the closing ceremony
of the Pakistan-China Recovery Initiative for the
crisis-affected population of FATA and
Balochistan
Islamabad, 23 April 2018 - A ground-breaking collaboration between the
United Nations, the Government of the People’s Republic of China and the
Government of Pakistan has helped the people affected by natural disasters
and displacement in Balochistan and the Federally Administered Tribal Areas
(FATA).
With generous funding from the People’s Republic of China, and in
partnership with the FATA Secretariat and the Government of Balochistan,
the United Nations Development Programme’s (UNDP) project, of USD $4
million, has benefitted 80,269 people and 8,100 temporarily displaced
families Kurram, South Waziristan, North Waziristan, Khyber and Orakzai
Agencies in the Federally Administered Tribal Areas (FATA). In Balochistan’s
Naseerabad, Jafferabad and Sohbatpur districts — which were worst affected
by the 2010 floods — new furniture and education kits were provided to
19,000 school children in 423 schools.
In its first ever contribution to WFP in Pakistan, China contributed US$1
million to enable the World Food Programme (WFP) food assistance for
158,000 people in Peshawar, Dera Ismail Khan, Tank and Bannu districts of
KP, in addition to North Waziristan, South Waziristan, Khyber, Kurram,
Mohmand and Orakzai agencies in FATA. These include both those who are
returning to FATA, and those who are still displaced. Thanks to China’s
contribution, WFP procured and distributed food assistance which included
yellow split peas, iodized salt, vegetable oil and ‘Mamta’ – a nutritious
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supplementary food. In addition, 5,600 children under five months and
pregnant and nursing mothers received six months of support to prevent
malnutrition.
By providing assistance to the most vulnerable families, China Aid is helping
marginalized communities to manage shocks and build a foundation for the
future. These initiatives build upon the Government of China’s continued
commitment and contribution to the international emergency response efforts
under the framework of the China South-South Cooperation Fund, managed
by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China.
Lijian Zhao, the Chinese Deputy Head of Mission to Pakistan said, “The
South-South cooperation fund is set up by China Government to shoulder its
international responsibility, as a special fund dedicated to helping developing
countries to pursue sustainable development goals. The scuccessful
implemenataion of these two projects mark the entering of China SouthSouth Fund into Pakistan. It is highly appreaicted that Pakistani Government
has given a strong support to South-South Cooperation and I am very
impressed by the high sense of responsibility, rich experience and
professional competence of UN agencies.”
Neil Buhne, Resident Coordinator, UN Pakistan, said, “This partnership is an
impressive example of how the United Nations agencies can work as One
UN, bringing together their unique strengths to provide the right assistance to
the right people at the right time. Such partnerships break from the traditional
model of overseas development assistance, where donors provide grants and
loans to developing countries. Instead, countries from the Global South are
helping each other along the path towards sustainable development.”
Katrien Ghoos, WFP Acting Country Representative, said, “Families who
have been affected by displacement and insecurity in recent years are
vulnerable to food insecurity. They often lack the resources to access
nutritious foods. This has impacts on every aspect of life, from health and
education to work and well-being. China is an increasingly significant global
player and a vital donor to WFP operations. WFP is pleased to partner with
our new donor in Pakistan in support of our efforts to achieve food and
nutrition security.”
Ignacio Artaza, UNDP Pakistan Country Director, said, “The challenges that
FATA and Balochistan’s communities face require new partnerships and
coordinated action. Our collaboration with China and Pakistani authorities is
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an example of how countries from the Global South can share their strengths
and act as partners as they progress towards sustainable development.
UNDP has a long history of working closely with Pakistani government and
communities to help them achieve their development goals. In FATA and
Balochistan, Government of China is supporting the UN’s efforts to enable
”the affected communities to secure a better future.
The project was implemented in partnership with the FATA Disaster
Management Authority, FATA Secretariat, the TDP Secertariat, and the
Departments of Education and Planning and Development, Government of
Balochistan.
Media contacts:
• Mahira Afzal, WFP Communications Officer, WFP, +92(0)345 855
9333; mahira.afzal@wfp.org
;• Fatimah Inayet, Communications Analyst, UNDP, +92 51 835 5650
fatimah.inayet@undp.org
یو این ڈی پی اور ڈبلیو ایف پی کے اشتراک سے فاٹا اور بلوچستان کی بحران سے متاثرہ آبادی کے لئے
پاکستان چین بحالی مہم کی اختتامی تقریب کا انعقاد
اسالم آباد 23 :اپریل 2018
اقوام متحدہ ،حکومت عوامی جمہوریہ چین اور حکومت پاکستان کے درمیان اپنی نوعیت کے پہلے اشتراک عمل کے تحت
بلوچستان اور وفاق کے زیرانتظام قبائلی عالقہ جات (فاٹا) میں قدرتی آفات اور نقل مکانی سے متاثرہ افراد کی بحالی میں
مدد دی گئی۔
عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے فراہم کی گئی  4ملین ڈالر کی خطیر رقم سے فاٹا سیکرٹیریٹ اور حکومت بلوچستان
کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ ترقیاتی ادارہ (یو این ڈی پی) نے اس پراجیکٹ پر کام کیا جس سے وفاق کے زیرانتظام قبائلی
عالقہ جات (فاٹا) میں کرم ،جنوبی وزیرستان ،شمالی وزیرستان ،خیبر اوراورکزئی ایجنسیوں کے  80,269افراد اور
 8,100عارضی بے گھر خاندان مستفید ہوئے۔ بلوچستان میں  2010کے سیالب سے بدترین حد تک متاثرہ نصیرآباد،
جعفرآباد اور صحبت پور کے اضالع میں  423سکولوں کے  19,000بچوں کے لئے نیا فرنیچر اور تعلیمی کٹس فراہم
کی گئیں۔
پاکستان میں ڈبلیو ایف پی کے لئے اپنی پہلی کاوش کے تحت چین نے  1ملین ڈالر کی رقم فراہم کی جس کی بدولت عالمی
ادارہ خوراک (ڈبلیو ایف پی) نے خیبرپختونخواہ کے اضالع پشاور ،ڈیرہ اسماعیل خان ،ٹانک اور بنوں کے عالوہ فاٹا کی
شمالی وزیرستان ،جنوبی وزیرستان ،خیبر ،کرم ،مہمند اور اورکزئی ایجنسیوں کے  158,000افراد کو خوراکی امداد
فراہم کی۔ ان میں فاٹا میں اپنے گھروں کو واپس آنے والے اور تاحال نقل مکانی کا شکار دونوں طرح کے افراد شامل
تھے۔
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چین کی امداد کی بدولت ڈبلیو ایف پی نے مختلف اشیائے خوردونوش خرید کر تقسیم کیں جن میں دال چنا ،آئیوڈین نمک،
ویجیٹیبل آئل اور غذائی سپلیمنٹ ’مامتا‘ شامل ہیں۔ عالوہ ازیں پانچ ماہ سے کم عمر  5,600بچوں اور حاملہ اور چھوٹے
بچوں والی خواتین کو ناقص غذائیت سے بچاؤ کے لئے چھ ماہ کی معاونت فراہم کی گئی۔
چینی امداد کی بدولت انتہائی کمزور اور غیرمحفوظ خاندانوں کو امداد کی فراہمی کے ذریعے محروم طبقات کو بحرانی
صورتحال سے نمٹنے اور مستقبل کے لئے پائیدار زندگی کی بنیادیں استوار کرنے میں مدد ملی ہے۔ یہ سرگرمیاں عوامی
جمہوریہ چین کی وزارت کامرس کے زیرانتظام چائنا ساؤتھ ٹو ساؤتھ کواپریشن فنڈ کے فریم ورک پر مبنی بین االقوامی
ہنگامی امدادی اقدامات کے تحت حکومت چین کی طرف سے جاری امداد کو آگے بڑھاتے ہوئے انجام دی گئی ہیں۔
پاکستان میں چین کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن لیجیان ژاؤ نے اس حوالے سے اپنے خیاالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت
چین کی جانب سے قائم کیا گیا ’’ساؤتھ ٹو ساؤتھ کواپریشن فنڈ‘‘ اپنی بین االقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے قائم
کیا گیا ہے جو پائیدار ترقی کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لئے ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لئے مخصوص فنڈ ہے۔ ان
دونوں پ راجیکٹس پر کامیابی سے عملدرآمد چائنا ساؤتھ ٹو ساؤتھ فنڈ کی پاکستان میں آمد کی ایک عالمت ہے۔انہوں نے
مزید کہا کہ یہ امر انتہائی الئق تحسین ہے کہ حکومت پاکستان نے ساؤتھ ٹو ساؤتھ کواپریشن کی بھرپور حمایت کی ہے
اور میں اقوام متحدہ کے اداروں کے شاندار احساس ذمہ داری ،تجربے اور پیشہ ورانہ مہارت سے بہت متاثر ہوا ہوں
۔
اقوام متحدہ پاکستان کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نیل بوہنے نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ اس امر کی متاثر کن مثال ہے کہ اقوام
متحدہ کے ادارے ’’ون یو این‘‘ کے طورپر کس طرح کام کر سکتے ہیں اور اپنی منفرد خصوصیات کو یکجا کرتے ہوئے
درست لوگوں کو درست وقت پر درست امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹنرشپس بیرون ملک ترقیاتی
امداد کے روایتی ماڈل سے ہٹ کر ہیں جن میں عطیہ دینے والے اپنی گرانٹس اور قرضے ترقی پذیر ممالک کو فراہم
کرتے ہیں۔ بلکہ اس ماڈل میں گلوبل ساؤتھ کے ممالک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پائیدار ترقی کی راہ پر آگے بڑھ
رہے ہیں۔
قائمقام کنٹری ریپریزنٹیٹو ڈبلیو ایف پی کیٹرین غوس نے کہا کہ حالیہ سالوں کے دوران نقل مکانی اور عدم تحفظ سے
متاثر ہونے والے خاندانوں کو خوراکی عدم تحفظ کے خطرات درپیش ہیں۔ یہ لوگ اکثر غذائیت بخش خوراک تک رسائی
کے لئے وسائل کی کمی کا شکار رہتے ہیں جو صحت ،تعلیم ،کام اور آسودہ حالی سمیت ان کی زندگی کے ہر پہلو پر اپنا
اثر دکھاتی ہے۔ انہو ں نے مزید کہا کہ چین تیزی سے ایک نمایاں عالمی کردار اور ڈبلیو ایف پی کی سرگرمیوں کے لئے
اہم ترین عطیہ دہندہ کی حیثیت حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے چین کے ساتھ مل کر پاکستان میں خوراکی اور غذائی سالمتی
کے حصول کی سرگرمیوں میں کام کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔
یو این ڈی پی کے کنٹری ڈائریکٹر اگنیشیو ارتذا نے کہا کہ فاٹا اور بلوچستان کے لوگوں کو جو مشکالت درپیش ہیں ان
کے لئے نئی پارٹنرشپس اور باہم مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی اور پاکستانی حکام کے ساتھ
ہمارا اشتراک عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک ایک پارٹنر کے طور پر اپنی صالحیتوں کو بروئے کار
التے ہوئے پائیدار ترقی کے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یو این ڈی پی ایک طویل عرصے سے
حکومت پاکستان اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ان کے ترقیاتی مقاصد کے حصول میں مدد دے رہا ہے۔
فاٹا اور بلوچستان میں چین کی حکومت اقوام متحدہ کی سرگرمیوں میں مدد دے رہی ہے جس کی بدولت ان متاثرہ کمیونٹیز
کے لئے بہتر مستقبل یقینی بنایا جائے گا۔
اس پراجیکٹ پر فاٹا ڈزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ،فاٹا سیکرٹیریٹ ،ٹی ڈی پی سیکرٹیریٹ کے عالوہ حکومت بلوچستان کے
تعلیم اور منصوبہ سازی و ترقی کے محکموں کے ساتھ مل کر کام کیا گیا۔
میڈیا کے لئے رابطہ معلومات:
 mahira.afzal@wfp.org۔+92(0)345 855 9333ماہرہ افضل ،ڈبلیو ایف پی کمیونیکیشنز آفیسر ،ڈبلیو ایف پی،
 fatimah۔+92 51 835 5650فاطمہ عنایت ،کمیونیکیشنز اینالسٹ ،یو این ڈی پی،

-----------------------
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UNAIDS
Media Advisory
Reminder
UNAIDS, National AIDS Control Programme and
Wajood jointly launch the first ever “Transgender
Dairies”
When:

Tuesday, 24 April 2018 at 14:00 AM – 16:00 PM

What:

Launching Ceremony of “Transgender Dairies”

Where:

Sheesh Mahal Hall-II, Serena Hotel, Islamabad

Who:
•
•
•
•
•
•
•

National Coordinator, Common Management Unit, AIDS Tuberculosis &
Malaria
UN Resident Coordinator and UNAIDS Country Director
Director UNAIDS Asia Pacific, Regional Support Team
Executive Director Wajood
Senator Rubina Khalid
Ambassador Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherland
Deputy National Coordinator- HIV and AIDS, Common Management
Unit, AIDS, Tuberculosis & Malaria
***
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