کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان پروسه فراھم آوری مساعدت ھای
زمستانی را به تقريبا  200،000افغان آسيب پذير آغاز نمود
کابل ،اول دسمبر ) – (UNHCRبا سرد شدن ھوا در کشور ،کمشنری عالی سازمان ملل متحد در
امور پناھندگان ) ،(UNHCRموسسات ھمکار و دولت افغانستان مشترکا ً جھت فراھم آوری مساعدت
ھاي زمستاني به تقريبا  200،000افراد آسيب پذير برای مقابله با زمستان شديد ،کار ميکنند.
اين اداره در سراسر کشور مواد زمستانی را از قبل تھيه نموده است .توزيع اين مواد برای 250
خانواده بی بضاعت )متشکل از  1،500نفر( که در شھر کابل بسر ميبرند امروز آغاز ميگردد .اين
خانواده ھا کمپل ،جاکت ،خيمه پالستيکی ،بشکۀ آب و ذغال بدست خواھند آورد.
آقای ايون مکلود ،ريس عمومي دفتر UNHCRدر افغانستان گفت" ،امسال مستفيد شوندگان مساعدت
ھای زمستانی ما افراد مختلف اند که شامل عودت کنندگان آسيب پذير ،بيجاشدگان داخلی و ساير افراد
بی بضاعت که در معرض زمستان سرد قرار دارند ،ميباشند".
نامبرده افزود" ،از سال  2007بدينسو ،در استراتيژی مساعدت ھای زمستانی ما بيشتر بر آمادگی ھای
قبلی تأکيد گرديده تا اقدامات عاجل کمکی .اميدواريم با توزيع لباس ،بوت و ساير مواد زمستان در آغاز
فصل زمستان ،از مريضی و بروز مشکالت برای آسيب پذير ترين افراد ،جلوگيری بعمل آيد".
برنامه مساعدت ھای زمستانی  UNHCRبرمبنای ارزيابی نيازمندی ھای ده ھا ھزار خانواده در
سراسر کشور استوار ميباشد ،که اين ارزيابی در ھر ساحه نيازمندی ھای مشخص را شناسائی نمود.
بسته مساعدت ھا در مناطق مختلف متفاوت بوده ،اما مواد اساسی آين شامل خيمه ھای پالستيکی ،کمپل
و بشکه برای آب ميباشد.
بيش از  177،000تخته کمپل 60،000 ،تخته خيمه پالستيکی 60،000 ،دانه بشکۀ آب و
 620،000پارچه لباس شامل شال ،جاکت ،بوت و جراب ،خريداری گرديده و جھت توزيع در سراسر
کشور ،به دفاتر منطقوی  UNHCRفرستاده شده است .بيش از  12،000خانواده آسيب پذير )شامل
 72،000نفر( در مناطق معين ،برعالوه مواد غير غذائی و لباس ھاي زمستاني ،مبلغ  30دالر
امريکائی را برای خريدن مواد محروقاتی يا ساير اجناس مورد ضرورت از پرچون فروشی ھای
مشخص شده ،بدست خواھند آورد.
اداره امور پناھندگان سازمان ملل متحد به ھمکاری دولت و شرکای محلی تالش دارد تا کسب اطمينان
نمايد که اين مساعدت ھا به مناطقيکه دسترسی به آنھا کمتر ميباشد برسد تا باشد که خانواده ھای
روستائی که به اين مساعدت ھا نياز مبرم دارند ،از آن مستفيد شوند.
در مناطق غربی کشور 8،000 ،خانواده عودت کننده و بيجاشده داخلی ) 48،000نفر( که شامل
 3،500خانواده در واليت ھرات 1،500 ،خانواده در واليت بادغيس 1،500 ،خانواده در واليت
فراه 1،000 ،خانواده در واليت غور و حدود  500خانواده در واليت نيمروز ميباشد ،در زمستان
امسال ازين مساعدت ھا مستفيد خواھند شد UNHCR .درين مناطق مواد کمکی را از قبل تھيه نموده
است ،زيرا در غير آن برف باری ھای شديد مانع دسترسی به اين مناطق خواھد شد.
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در مناطق شرقی که امسال  30فيصد پناھندگان عودت کننده به آنھا بازگشت نموده اند ،درين زمستان
بيش از  4،100خانواده بيجاشده و عودت کننده از مساعدت ھا بھره مند خواھند گرديد ،که درين
پروسه به عودت کنندگان آسيب پذير در واليات ننگرھار ،لغمان و کنر ،و بازگشت کنندگان مستقر در
محالت بودوباش موقتي که در سال ھای  2005و  2008در مناطق مختلف ايجاد گرديده ،اولويت داده
خواھد شد.
در جنوب کشور 4،000 ،خانواده آسيب پذير بازگشت کننده و بيجاشده )شامل  24،000نفر( اين
مساعدت ھا را دريافت خواھند نمود که  1،500خانواده در واليت کندھار 1،000 ،خانواده در واليت
ھلمند 750 ،خانواده در واليت زابل و  750خانواده در واليت ارزگان ميباشند .در حال حاضر قبل از
توزيع مواد در واليات ديگر که در ھفته ھای آينده ،ذخيره گاه ھای مواد کمکی در واليت کندھار ايجاد
گرديده است.
در مناطق جنوب شرقی ،عمدتا ً  3،000خانواده که در واليات پکتيا و خوست بسر ميبرند بسته ھای
مساعدت زمستانی و لباس ھای گرم را بدست خواھند آورد.
در مناطق مرکزی ،درين زمستان  4،650خانواده که شامل  250خانواده در شھر کابل ميباشد ،از
مساعدت ھای  UNHCRمستفيد خواھند گرديد .در واليات پروان ،کاپيسا ،لوگر و غزنی توزيع مواد
کمکی برای افراديکه اخيراً از کمپ ھای مھاجرين در پاکستان بازگشته اند ،عودت کنندگانيکه در زمين
ھای توزيع شده دولتی بسر ميبرند و بيجاشدگان داخلی ،در روز ھای آينده ادامه خواھد يافت.
در صفحات مرتفع مرکزی که يکی از سردترين مناطق افغانستان ميباشد UNHCR ،به بيش از 750
خانواده )شامل  4،500نفر( در واليت باميان ،و از طريق رياست امور مھاجرين و عودت کنندگان،
در واليت دايکندی ،مساعدت ھا را توزيع خواھد نمود.
 UNHCRدر ھفته آينده توزيع کمپل ،لباس ،خيمه پالستيکی ،و ذغال را به  3،500خانواده مستحق
در واليات بلخ ،فارياب ،سمنگان ،جوزجان و سرپل ،در مناطق شمال و شمال شرق کشور ،آغاز
خواھد نمود.
در واليات کندز ،بغالن و تخار توزيع مساعدت ھا برای  1،500خانواده بشکل ھمزمان آغاز و الی
ختم ماه دسمبر خاتمه خواھد يافت.
گرونيا اوھارا ،رئيس دفتر UNHCRدر مناطق مرکزی گفت" ،برعالوه مساعدت ھای ،UNHCR
تعداد زياد افغانھا از مساعدت ھای ساير ادارات و مراجع تمويل کننده خصوصی نيز مستفيد خواھند شد
که اينکار در نتيجه مساعی  UNHCRدر زمينه بلند بردن سطح آگاھی صورت ميگيردUNHCR ".
از مراجع تمويل کننده تقاضا مينمايد تا مساعدت ھای شانرا به اجتماعات دور افتاده ،مانند بيجاشدگان
داخلی در واليت غزنی و عودت کنندگان اخير در واليات لوگر و وردک ،که تعدادی از آنان ھنوز ھم
بی خانمان و بی زمين اند ،عرضه نمايند.

Tel 0093 (020) 2200 381
Fax (0041) 22 739 7501
+93 (0) 700 279 231
+93(0) 799 205 711
farhadm@unhcr.org

UNHCR Kabul Office
Public Information Unit
For further information please contact
M. Nadir Farhad
Public Information Officer

