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TAARIFA YA PAMOJA KWA VYOMBO VYA HABARI  

Imezuiwa hadi Februari 4, 2020 saa 6:00 Mchana 

 

Norway Yatoa Nyongeza ya Dola Milioni 4.3 kwa ajili ya Jamii Zinazowahifadhi 

Wakimbizi  

 

4 Februari, 2020, Kigoma – Ubalozi wa Kifalme wa Norway leo umetanganza kuingia 

makubaliano na Umoja wa Mataifa nchini Tanzania ambapo Norway itachangia Dola za Marekani 

milioni 4.3 (takribani Shilingi bilioni 9.9) kwa Umoja wa Mataifa ili kusaidia utekelezaji wa 

Programu ya Pamoja ya Kigoma (KJP). KJP ni programu ya kieneo inayotekelezwa kwa 

ushirikiano wa Mashirika 16 ya Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na serikali za mkoa na wilaya 

kwa lengo la kuongeza kasi ya maendeleo katika jamii za Mkoa wa Kigoma ambazo hivi sasa 

zinawahifadhi takribani wakimbizi na waomba hifadhi 278,000. 

 

Makubaliano hayo yalitangazwa rasmi Mjini Kigoma katika hafla iliyowaleta pamoja Mshauri wa 

Masuala ya Kisiasa katika Ubalozi wa Norway, Bw. Hans Corneliussen; Kaimu Mratibu Mkazi 

wa Umoja wa Mataifa na Mwakilishi wa Nchi wa Mpango wa Chakula Duniani (WFP), Bw. 

Michael Dunford; na Mkuu wa Mkoa wa Kigoma, Brigedia Jenerali Mstaafu Emmanuel Maganga. 

Tangu kuzinduliwa kwa Programu ya Pamoja ya Kigoma, Norway imechangia takribani Dola za 

Marekani Milioni 16.6 na msaada huu umechangia katika utekelezaji wa nguzo kuu nne za KJP, 

ambazo ni: Uwezeshaji Vijana na Wanawake Kiuchumi; Kilimo; Kukomesha Ukatili dhidi ya 

Wanawake na Watoto; na, Usambazaji wa Maji na Usafi wa Mazingira (WASH). 

 

Katika suala la Uwezeshaji Vijana na Wanawake Kiuchumi, msaada wa Norway katika Programu 

hiyo umewezesha, miongoni mwa mambo mengine, ujenzi wa masoko ya mpakani ambayo 

yatasaidia kufanyika kwa biashara miongoni mwa maelfu wa wafanyabiashara wa Kitanzania na 

Burundi. Vilevile, Programu hiyo imechangia katika kuimarisha uwezo wa vijana na wanawake 

12,894 kupitia kuendeleza vipaji, kutoa mafunzo ya usimamizi wa biashara na uwezeshaji wa 

upatikanaji wa mtaji. Kwa kuwawezesha wajasiriamali hawa kuwekeza katika biashara zao, 

shughuli hizi zimeimarisha ustawi wa familia zao kwa kuwajengea uwezo wa kuzalisha kipato 

zaidi. Kwa kuongezea, kwa msaada wa programu, mamlaka za halmashauri na sekta binafsi 

zimeimarisha uwezo wao wa kutoa huduma za kifedha na zisizo za kifedha ambazo zinatoa 

mwitikio kwa mahitaji ya vijana na wanawake wajasiriamali. 
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Katika suala la kilimo, mashirika ya Umoja wa Mataifa yalishirikiana na zaidi ya wakulima 

wadogowadogo 9,000 ili kuimarisha mavuno ya mazao yao na mbinu nzuri ya kuhifadhi mazao. 

Takribani nusu ya wakulima hawa wamepata mafunzo ya mbinu bora za kilimo na wamepewa 

msaada wa namna ya kupata fedha na pembejeo za kilimo. Kwa kuongezea, ujenzi/ukarabati wa 

maghala mawili na vituo vitano vya ukusanyaji umeanza na uko katika hatua tofauti kuelekea 

kukamilika. 

 

Katika suala la kukomesha Vitendo vya Ukatili dhidi ya Wanawake na Watoto (VAWC), 

programu inachangia katika utekelezaji wa Mpango wa Taifa la Tanzania wa Kuchukua Hatua 

Kumaliza VAWC (2017-2021). Mafanikio ni pamoja na kuanzishwa kwa Kamati za Ulinzi za 

Wilaya za Wanawake na Watoto katika mamlaka za halmashauri nne ambako KJP inatekelezwa; 

usimamizi wa kesi kwa zaidi ya watoto 1,100 wenye mahitaji ya huduma za kinga; utambuaji na 

utoaji mafunzo kwa Familia 105 za Walezi ambazo hutoa matunzo katika familia zao kwa watoto 

wenye dharura na ambao wanahitaji kinga ya haraka sana; ujenzi wa vituo vya hifadhi vya 

wanawake na watoto; na kuanzishwa kwa Madawati ya Jinsia na Watoto katika Vituo vya Polisi 

kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi la Tanzania. 

 

Na, hatimaye, katika suala la Maji Salama na Usafi wa Mazingira (WASH), ujenzi wa uwezo na 

ujenzi/ukarabati wa mifumo 11 ya usambazaji maji na huduma za Usafi wa Mazingira katika Shule 

na Jamii zimeanza na zote hizi ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji, ambapo zinatarajiwa 

kukamilika ndani ya robo ya kwanza ya mwaka 2020. Kwa ujumla wake, zitawanufaisha takribani 

watu 100,000, ambao wataanza kupata maji safi na salama na huduma za usafi wa mazingira. 

 

Fedha hizi za nyongeza ambazo zimechangiwa na Norway zitauwezesha Umoja wa Mataifa 

kuendeleza miradi hii na matokeo mengine ambayo yamepatikana chini ya Programu ya KJP. 

 

Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Bw. Corneliussen alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa 

karibu kati ya Serikali ya Mkoa na zile za Wilaya na Umoja wa Mataifa, na vilevile ushiriki wa 

makundi yanayolengwa na programu hiyo ili kuhakikisha kuwepo kwa umiliki na kuimarisha 

maisha ya watu wa Mkoa wa Kigoma. Vilevile, alieleza kuwa Norway ni mshirika mkubwa wa 

Umoja wa Mataifa nchini Tanzania na kwamba Programu ya Pamoja ya Kigoma inadhihirisha 

ukweli huo. 

 

Kwa upande wake, Bw. Dunford aliishukuru serikali na watu wa Ufalme wa Norway kwa msaada 

wao endelevu akieleza kwamba Norway imekuwa mshirika asiyeyumba katika shughuli za Umoja 

wa Mataifa na pia kwa Tanzania. “Kwa miaka mingi, Norway imekuwa mshirika wa kutumainiwa 

wa Tanzania na Umoja wa Mataifa. Kwa kulenga mahitaji ya jamii za wenyeji katika mkoa huu, 

nyongeza hii ya rasilimali itatusaidia kuendeleza katika matokeo ambayo tayari yamepatikana 

kupitia KJP, na ambayo yanasaidia kuongeza kasi ya utekelezaji wa Malengo ya Maendeleo 

Endelevu mkoani hapa.”  
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Kwa niaba ya Serikali, Mkuu wa Mkoa wa Kigoma, Mh. Brigedia Jenerali Maganga, aliwashukuru 

Norway na Washirika wa Maendeleo kwa msaada wanaotoa kwa watu wa Kigoma kupitia 

programu hiyo. Aliahidi kuhakikisha kwamba programu inatekelezwa kwa ufanisi na usahihi.  

 

Mchango wa Norway utatolewa kupitia Mfuko wa Pamoja wa Tanzania, ambao ni mfuko 

ulioanzishwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa ili kusaidia utekelezaji wa Mpango wa Msaada 

wa Maendeleo wa Umoja wa Mataifa wa 2016-2021 (UNDAP II). 

 

 

Maelezo kwa Wahariri: 

 

Programu ya Pamoja ya Kigoma (KJP) ni mradi wa kieneo unaoshughulikia sekta mtambuka kwa 

lengo la kuimarisha maendeleo na usalama wa watu wa Mkoa wa Kigoma. Programu hiyo 

inahusisha mashirika 16 ya Umoja wa Mataifa na ulianzishwa kwa kushirikiana na Serikali ya 

mkoa na zile za wilaya kwa kuzingatia mahitaji ya maendeleo ya Kigoma na uwezo wa Umoja wa 

Mataifa nchini Tanzania. Mashirika hayo 16 ya Umoja wa Mataifa yanashirikiana katika maeneo 

7 ambayo ni Nishati na Mazingira Endelevu; Uwezeshaji Vijana na Wanawake Kiuchumi; 

Kukomesha Ukatili dhidi ya Wanawake na Watoto; Elimu inayowalenga wasichana na wasichana 

waliobalehe; Usafi wa Maji na Mazingira (WASH); na Kilimo; na, Afya, VVU na Lishe. 

 

 

 

Kwa taarifa zaidi, tafadhali wasiliana na:  

 

Bw. Hans Inge Corneliussen 

Mshauri wa Masuala ya Siasa, Ubalozi wa Kifalme wa Norway  

Baruapepe: Hans.Inge.Corneliussen@mfa.no 

 

 

Bw. Edgar Kiliba 

Mchambuzi wa Mawasiliano, Ofisi ya Mratibu Mkazi wa Umoja wa Mataifa  

Baruapepe: edgar.kiliba@one.un.org 

Simu: +255 (0)69 289 0077 
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