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  یحميد علو: رگردانب

 ٢٠٢٢ سپتمبر ٠٥
  

 بپاکستان زير آ
  . قطع شده استًکمک رسانی به شھرھا تقريبا. يک سوم کشور درگير سيل است: پس از بارندگی و سيل

 
اکنون حدود يک سوم کشور زير آب . شود  سيل در پاکستان ھمچنان ادامه دارد و بر ابعاد آن ھمچنان افزوده میۀفاجع

مرکز ھماھنگی .  ميليون خانه رسيده است١.۴ی که آسيب جدی ديده اند به ئتعداد خانه ھای ويران شده يا خانه ھا. است

 ھدف. ر در يک کنفرانس مطبوعاتی در روز شنبه گزارشاتش را ارائه کردبرای اولين با (NFRCC) سيسأملی تازه ت

NFRCC ھای  نظامی گرفته تا سازمان ھای مختلف دولتی و غيردولتی، از نظامی و شبه ھای سازمان گردآوری تالش

وی ارتش،  سرلشکر بابر افتخار، سخنگۀبه گفت. ھای امدادی غيرنظامی بزرگتر است دولتی ملی و استانی تا سازمان

  ھليکوپتر در سراسر کشور به فعاليت می٢٧۶نيروھای مسلح که به دليل کودتاھای مکرر در گذشته خوشنام نيستند، با 

  .ی نجات داده اندئ نفر را از طريق کمک ھوا١۵٠٠پردازند و حدود 

  .در بسياری از مناطق، شھرھا ھنوز با دنيای خارج ارتباطی ندارند

ھم به آنھا اضافه )  کودک١٧شامل ( نفر ديگر ۵٧ نفر افزايش يافته است که ١٢۶۵ز شنبه به تعداد کشته شدگان تا رو

  .شدند

  . باعث سيل جاری شده و بارش ھا ادامه داردونجباران ھای موسمی شديد از اواخر 
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  . درصد از جمعيت، گرفتار سيل و نتايج آن ھستند١۵ ميليون نفر، يعنی ٣٣به طور کلی، اکنون 

 . ميليون کودک زير سن قانونی به کمک نياز دارند١۶زند که حدود   ملل متحد يونيسف حدس میودکانصندوق ک

عالوه بر اين، نگرانی فزاينده ای وجود دارد که وبا، اسھال خونی و ساير بيماری ھا ممکن است در کمپ ھای کمک 

  .ھای اضطراری گسترش يابد

  رسند، به مناطقی که نياز فوری به آن دارند،  ھا از خارج از کشور میھا، که برخی از آن ھمچنين رساندن کمک

  .اند آھن قطع شده ھای زيادی و اتصاالت راه جاده –دشوار است 

  . مرکز فوريت ھای پزشکی ايجاد کرده است٣٥به گفته سرلشکر بابر، ارتش 

 تن کمک ھای ٢٧٧لمان و ای از ئذا تن کمک ھای غ١٧٩٣عالوه بر اين، بر اساس گزارش رسانه ھای محلی، تاکنون 

  .غيرنقدی ديگر جمع آوری و توزيع شده است

ان از اين حرکت می کند که رسيدن به رشد اقتصادی پنج درصدی که برای امسال تعيين ی پاکستئاکنون وزارت دارا

  .تنھا دو درصد واقع بينانه است. شده بود، ديگر محقق نخواھد شد

ھا را در مقياس بزرگ تخريب کرد، بسيار سنگين بود، امکانات توليد حداقل فلج  يرساختخسارات قابل توجه سيل، که ز

  .شده است و کشاورزی را نيز تحت تأثير خود قرار داده است

 ٢۶ آينده به ۀ درصد بود، ممکن است در چند ھفت٢٠ًبر اساس برآورد کارشناسان اين وزارتخانه، تورم که اخيرا زير 

  .درصد افزايش يابد

ی سه شنبه گذشته، اين وزارتخانه ھنوز در حال بررسی است ئبا اين حال، بر اساس اظھارات مفتاح اسماعيل وزير دارا

 .ارائه خواھد کرد يا خير (IMF) که آيا پاکستان درخواستی برای دريافت وام ويژه به صندوق بين المللی پول

ت اعالم کرد که قسط بعدی وام برای پاکستان به مبلغ سگ ا٢٩صندوق بين المللی پول در واشنگتن تنھا در  ۀت مديرأھي

ًاين وام اخيرا برای بررسی .  کمک ھای اضطراری موجود آزاد خواھد شدۀر در چارچوب برناملا ميليارد د١.١٧

  .بيشتر بلوکه شده بود

از سوی ديگر گفته . ده بودمين نقدينگی عمومی پاکستان در نظر گرفته شأدر واقع برای ت) وام(با اين حال، تزريق نقدی 

  .ر بوده استلای تا کنون معادل حدود يازده ميليارد دئمی شود که خسارت سيل به تنھا

 .ر به پاکستان آسيب زدلا ميليارد د٩.٧ است که حدود ٢٠١٠خسارت کنونی حتی بيش از سيل قبلی در سال 

تواند دريافت  ر وام میلاه حداکثر سه ميليارد دطبق توافقات موجود با صندوق بين المللی پول، يک کشور فقط ساالن

  .کند

 ۀ سيل تحت شرايط سخت گيرانۀدر صورت درخواست وام اضطراری جديد از سوی پاکستان اين وام به دليل فاجع

  .معمول قرار نمی گيرد

. ن کافی نيست اروپا، کانادا و سازمان ملل صورت گرفته است، اما ايۀتاکنون کمک ھای اوليه اوليه از سوی اتحادي

 ) مترجم –کمک ھای اصلی از سوی چين، روسيه، امارات عربی، عربستان سعودی و ايران صورت گرفته است (

  

  


