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عملیات گسترده امداد و بازسازی )پروژه 200310(

مقدمه
ـــران  ـــان بیشـــترین جمعیـــت پناهنـــده در جهـــان اســـت. ای ـــران دومیـــن کشـــور میزب جمهـــوری اســـامی ای
ـــان  ـــان افغ ـــوج پناهجوی ـــن م ـــد. اولی ـــان می باش ـــدگان افغ ـــرای پناهن ـــه پذی ـــال اســـت ک ـــه ۳0 س ـــب ب قری
در نتیجـــه اشـــغال اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی در ســـال ۱۹7۹ میـــادی )۱۳5۸ هجـــری شمســـی(  بـــه ســـمت 
ایـــران روان گردیـــد و بـــا ادامـــه جنـــگ تـــا ســـال ۱۹۹۳ میـــادی )۱۳7۲ هجـــری شمســـی( تـــداوم داشـــت. 

ــادی )۱۳7۳ هجــری  ــان از ســال ۱۹۹۴ می ــان حکومــت طالب ــان در جری ــدگان افغ ــن ســیل پناهن دومی
شمســی( تــا ســال ۲00۱ میــادی )۱۳۸0 هجــری شمســی( بــه ایــران ســرازیر شــد. بســیاری از پناهنــدگان 
عراقــی نیــز درخــال درگیری هــای مختلــف آن کشــور طــی دهــه ۱۹۸0 میــادی )۱۳۶۹ ـ ۱۳5۹ هجــری 
ــت  ــران درخواس ــمال غربی ای ــی از ش ــای عراق ــری از کرده ــده کثی ــد. ع ــاه آوردن ــران پن ــه ای ــی( ب شمس
پناهندگــی نمودنــد. کمیســاریای عالــی در امــور پناهنــدگان و برنامــه جهانــی غــذا ســازمان ملــل متحــد 
کمــک خــود را از دهــه ۱۹۸0 میــادی بــرای پناهنــدگان افغــان و از ســال ۱۹۹۱ میــادی )۱۳70 هجــری 

شمســی( بــرای پناهنــدگان عراقــی آغــاز نمودنــد.

ایــران از زمــان برقــراری صلــح و امنیت نســبی در افغانســتان از ســال ۲00۳ میادی )۱۳۸۲ هجری شمســی( 
همــواره تأکیــد بــر بازگشــت پناهنــدگان بــه موطنشــان نمــوده و مکــررا یــادآور بــار مالــی پناهنــدگان بــر 
اقتصــاد کشــور بــوده و خواســتار مشــارکت بیشــتر جامعــه بین المللــی بــرای کاهــش ایــن فشــار می باشــد. 
طبــق آخریــن گــزارش کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحــد در امــور پناهنــدگان (UNHCR) کــه در آوریل 
۲00۲ )۱۳۸۱ هجــری شمســی( منتشــر شــد، از آغــاز برنامــه مشــترک بازگشــت داوطلبانه پناهنــدگان افغان 
و آوارگان بــه موطــن خــود حــدود ۹00،000 پناهنــده افغــان بــا کمــک UNHCR از ایــران بــه کشورشــان 
ــاکنند. ــران س ــان در ای ــات همچن ــات و امکان ــح، ثب ــدان صل ــر فق ــا بخاط ــیاری از آن ه ــته اند. بس بازگش

کمک های برنامه جهانی غذا در ایران
درحــال حاضــر ۹5۱،۱۴۲ پناهنــده افغــان و ۲۸،۲۶۸ پناهنــده عراقــی ثبت شــده در ایــران زندگــی می کننــد. 
برنامــه جهانــی غــذا از اواخــر دهــه ۸0 میــادی همزمــان بــا ورود اولیــن مــوج از پناهجویــان افغــان و نیــز از 

ســال  ۱۹۹۱ بــا ورود پناهجویــان عراقــی بــه ارائــه  کمک هــای خــود پرداختــه اســت.
بازدیدهـای نظارتـی و ارزیابی مداومی که  مشـترکا توسـط WFP و  UNHCR انجـام می پذیرد به اهمیت این 
موضـوع مـی افزایـد که علی رغم تاش های دولتی و بین المللی جهت تسـهیل بازگشـت پناهندگان سـاکن در 
ایـران، هنـوز تعـداد قابل توجهـی از خانوارهای پناهنده کـه از امنیت غذایی برخوردار نیسـتند به حمایت های 

بشردوسـتانه از جملـه کمک های غذایی برنامـه جهانی غذا نیازمندند.
یارانه هــای غذایــی و ســایر تدابیــر امنیــت اجتماعــی کــه از ســوی دولــت و در ســطح ملــی بــرای حمایــت از 
ایرانیــان آســیب پذیر از ســال ۲0۱0 درنظــر گرفته شــده اســت بــه پناهنــدگان تعلــق نمی گیــرد. شــناور بــودن 
نــرخ ارز و تــورم  در قیمــت مــواد غذایــی باعــث شــده تــا میــزان دســتمزد ناچیــز حاصــل از فعالیت هــای 
محــدودی کــه پناهنــدگان مجــاز بــه انجــام آننــد کفــاف هزینه هــای زندگیشــان را نــداده و شــرایط را بــرای 

گــذران زندگــی دشــوارتر ســازد.
 

حضور جغرافیایی
اگرچــه اکثــر پناهنــدگان افغــان و عراقــی در شــهرها ســاکنند امــا حــدود ۳0،000 نفــر از آســیب پذیر ترین آنها 
در ۱۹ مهمانشــهر کــه غالبــا در نقــاط دورافتــاده روســتایی واقعنــد، زندگــی می کننــد.در ایــن مهمانشــهرها 
ــایر  ــتی و س ــات بهداش ــزان خدم می
ــت  ــط دول ــده توس ــات ارائه ش خدم
ــدار  ــل ناپای ــه دلی ــا ب ــت ام کافیس
بــودن شــرایط معیشــتی پناهنــدگان 
فرصت هــای بســیار محــدودی بــرای 

ــان وجــود دارد. جوان
ــه ۱۹  ــی WFP بـ ــای غذایـ کمک هـ
مهمانشـــهر  واقـــع در ۱۳ اســـتان کـــه 
ــمال غرب  ــور از شـ ــر کشـ در سراسـ
ارائـــه  جنـــوب،  تـــا  گرفتـــه 
ــد  ــام بازدیـ ــرای انجـ ــود. بـ می شـ
مهمانشـــهرها  ایـــن  از  نظارتـــی 
بایـــد بیـــش از ۱0،500 کیلومتـــر راه 

پیمـــود.



اهداف پروژه
همســو بــا اهــداف اســتراتژیک برنامــه جهانــی غــذا، هــدف پــروژه امــداد و بازســازی، بهبــود بخشــیدن بــه 

وضعیــت غذایــی خانوارهــای پناهنــده آســیب پذیر اســت کــه عبارتنــد از:
•  بهبــود بخشــیدن بــه وضعیــت غذایــی پناهنــدگان آســیب پذیر مطابــق بــا اولیــن هــدف از اهــداف پنجگانه 

WFP )نجــات جــان افــراد و حمایــت از معیشــت آنهــا در مواقــع اضطراری(
•  افزایــش دسترســی بــه آمــوزش و توســعه نیــروی انســانی بــرای دختــران و جوانــان پناهنــده مطابــق بــا 
ســومین هــدف از اهــداف پنجگانــه WFP ) بازیابــی و بازســازی وضعیت زندگی و معیشــت افــراد در دوران 

پــس از درگیــری، پــس از بحــران و در دوره گــذار(
همچنین این پروژه از دستیابی به اهداف توسعه هزاره که در ذیل به آنها اشاره می شود، حمایت می کند:

هدف اول: ریشه کنی فقر و گرسنگی مزمن
هدف دوم: دستیابی جهانی به تحصیالت ابتدایی

عملکرد برنامه جهانی غذا
عملیــات گســترده امــداد و بازســازی ۲00۳۱0 (PRRO) ابتــدا در ژوئیــه ســال ۲0۱۳ میــادی بــه طــول دو 
ســال بــه تصویــب رســید. بــه منظــور اطمینــان از پیوســتگی کمک هــای ارائــه شــده بــه پناهنــدگان افغــان 

و عراقــی ایــن پــروژه از ژوئیــه  ۲0۱5 بــه مــدت ۱۸ مــاه دیگــر تمدیــد شــد. 
در طــول مــدت یــک ســال و نیــم تمدیــد پــروژه، WFP در حالــی کــه بــه طــور همزمــان بــه دنبــال راه 
حل هــای باثبات تــر اســت، از امنیــت غذایــی اولیــه پناهنــدگان ســاکن ایــن مهمانشــهرها اطمینــان حاصــل 
می نمایــد. ایــن پــروژه همچنیــن بــه دختــران و جوانــان ســاکن مهمانشــهرها کمــک می کنــد تــا بــا ادامــه 

تحصیــل و کســب مهــارت  پــس از بازگشــت مجــدد بــه کشور شــان آینــده بهتــری داشــته باشــند.
ایــن پــروژه کــه بــا همــکاری کمیســاریای عالــی ســازمان ملل متحد در امــور پناهنــدگان (UNHCR) و اداره 
ــره  ــع جی ــه توزی ــه ب ــن خارجــی وزارت کشــور (BAFIA) اجــرا می شــود، ماهان ــاع و مهاجری کل  امــور اتب
غذایــی شــامل آرد یــا نــان گنــدم، برنــج، حبوبــات، شــکر و روغــن میــان پناهنــدگان می پــردازد. ذینفعــان 

ــًا در دو گــروه دســته بندی شــده اند: ــروژه عمدت ــن پ ای
۱ـ  آسیب پذیرترین پناهندگان )که شامل زنان سرپرست خانوار و خانواده های دارای حداقل یک عضو سالخورده 

و یا بیمار مزمن هستند  که حداقل ۳۸درصد جمعیت هر مهمانشهر را تشکیل می دهند(
۲ـ پناهندگان آسیب پذیر )تقریبا ۶۲درصد جمعیت هر مهمانشهر را تشکیل می دهند(

کمک به گروه های هدف؛ پناهندگان افغان و عراقی

۳0،۲00 تعداد ذینفعان

۱ جوالی ۲0۱5 تا ۳۱ دسامبر ۲0۱۶ )۱۸ ماه( مدت زمان اجرای پروژه

7،0۶۱ تن میزان غذای ارائه شده برای ۱۸ ماه

هزینه های پروژه برای 1۸ ماه )بر اساس دالر آمریکا(

۴،۳۲۲،۱۱۸ دالر WFP هزینه غذا برای

۶،07۴،۴۹۸ دالر WFP کل هزینه پروژه
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هدف نوع کمک ها ذینفعان گروه های هدف

تامین ۱00% مواد مغذی مورد 
نیاز در روز

ماهانه ۱۶.5 کیلوگرم از انواع اقام غذایی
به ارزش غذایی ۲،۱۸5 کیلوکالری در روز

۱۱,500
 آسیب پذیرترین

پناهندگان

تامین ۶۳% از مایحتاج روزانه
ماهانه ۱0.5 کیلوگرم از انواع اقام غذایی
به ارزش غذایی ۱،۳۴0 کیلوکالری در روز

۱۸,500
     پناهندگان
آسیب پذیر

اطمینان از ثبت نام و حضور 
مستمر دختران محصل در 
مدارس ابتدایی و راهنمایی

۴ بطری روغن نباتی بر اساس میزان حضور 
مستمر در مدارس

۳,۲00
 حمایت از تحصیل

دختران

افزایش احتمال بازگشت مجدد 
به میهنشان

 ۴ بطری روغن نباتی بر اساس میزان حضور
مستمر در کاس های آموزشی

۱00
 آموزش مهارت به

جوانان

تعداد کل ذینفعان*  30,200

*تعداد کل ذینفعانی که در بیش از یک فعالیت شرکت دارند تنها یک بار محاسبه شده است.

PRRO همچنیــن  بــر اســاس طــرح موفــق جیره های تشــویقی دختران مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی بنیان 
گذاشــته شــده اســت. پــروژه  معــرف عاملی مهم بــرای دســتیابی به راه حلــی پایدار توســط حمایــت غذائی از 
 UNHCR خانوارهــای ســاکن مهمانشهرهاســت کــه با حضــور جوانانشــان در  دوره های آموزشــی که زیر نظــر
و ســازمان های تخصصــی در امــور مهارتــی برگــزار می شــود،موافقت می نماینــد. مهــارت هــای کسب شــده 
بــه دانش آمــوزان کمــک خواهــد کــرد تا هنگام بازگشــت مجدد به میهنشــان آنهــا را به کار بســته و همچنین 
گام مثبتــی اســت بــرای WFP جهت رســیدن به راه حل هایــی پایدار در خصوص شــرایط موجــود پناهندگان.

اجرای پروژه و شرکای اجرایی
ــن  ــاع و مهاجری ــور اتب ــارت اداره کل ام ــا نظ ــدگان ب ــرای پناهن ــی ب ــتانه بین الملل ــای انسان دوس کمک ه
خارجــی وزارت کشــور (BAFIA) کــه بخــش دولتــی مســئول در امــور پناهنــدگان اســت، انجــام می شــود. 
BAFIA مســئولیت ترخیــص کاال از گمــرک، ذخیره ســازی و توزیــع اقــام غذایــی WFP را بــر عهــده دارد.

ــد و  ــی (FMC) را تشــکیل می دهن ــواد غذای ــت م ــه مدیری ــر مهمانشــهر، کمیت ــدگان در ه شــورای پناهن
اعضــای آن، زیــر نظــر BAFIA در نگهــداری و توزیــع مــواد غذایــی مشــارکت می کننــد. بازدیدهــای نظارتــی 
ادواری توســط BAFIA, WFP  و UNHCR  از مهمانشــهرها انجــام می شــود. هــدف از ایــن بازدیدهــا عاوه 
بــر اطمینــان از انطبــاق نحــوه نگهــداری مــواد غذایــی، رســیدگی و توزیــع آن بــا معیارهــای برنامــه جهانــی 
غــذا، اطمینــان از دسترســی پناهنــدگان بــه مــواد غذایــی کافــی و بــا کیفیــت مطلــوب نیــز مــی باشــد. 

نحوه ارسال کمک های غذایی
مــواد غذائــی بــه دو صــورت داخلــی و خارجــی خریــداری می شــود. در صــورت خریــد بــه صــورت داخلــی، 
فروشــندگان بنــام مــواد غذایــی پــس از طــی مراحــل رقابتــی بــرای خریــد محموله هــای غذائــی همچــون 
آرد، روغــن گیاهــی و حبوبــات و ارســال مســتقیم محموله هــا بــه مهمانشــهرها انتخــاب می شــوند. ســایر 
اقــام غذایــی ماننــد برنــج و شــکر بــه صــورت خارجــی خریــداری شــده و توســط دفتــر مرکــزی WFP بــه 
ایــران ارســال می شــوند. مبــدا ورودی بــرای کلیــه محموله هــای اهدائــی برنامــه جهانــی غــذا بندرعبــاس 
می باشــد. شــرکت های حمــل و نقــل داخلــی طــرف قــرارداد برنامــه جهانــی غــذا کــه شــرایط الزم را دارا 
می باشــند حمــل زمینــی مــواد غذائــی را مســتقیما از ایــن بنــدر بــه مهمانشــهرها بــه عهــده می گیرنــد. 
محمولــه هــای برنامــه جهانــی غــذا در انبارهــای تحــت کلیــد اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی در 

مهمانشــهرها ذخیــره گردیــده و بصــورت ماهیانــه توســط شــورای پناهنــدگان توزیــع می گردنــد. 
ــی در  ــع نهائ ــا توزی ــد ت ــه خری ــی، از نقط ــای غذائ ــد محموله ه ــد و خری ــان تائی ــا از زم ــه کمک ه کلی
مهمانشــهرها و تمامــی اطاعــات مربــوط بــه چگونگــی کمک هــا از طریــق سیســتم پیگیــری محموله هــای 

ــل دسترســی می باشــند. ــواره قاب ــذا هم ــی غ ــه جهان برنام

عملیات اضطراری و برنامه ریزی برای حوادث غیرمترقبه
ــال ۱۹۶۲  ــران در س ــرا در ای ــن زه ــه بوئی ــان زلزل ــذا در زم ــی غ ــه جهان ــدادی برنام ــات ام ــن عملی اولی
ــراری  ــرایط اضط ــواره در ش ــذا هم ــی غ ــه جهان ــت. برنام ــکل گرف ــی( ش ــری شمس ــادی )۱۳۴۱ هج می
ــت  ــتیکی حمای ــات لجس ــی و خدم ــای غذائ ــه کمک ه ــا ارائ ــران را ب ــت ای ــت، دول ــورت درخواس و در ص
کمک هایــی  از  می تــوان  ســازمان  ایــن  کمک رســانی  عملیــات  نمونه هــای  دیگــر  از  می نمایــد. 
کــه در زمــان  زلزلــه ویرانگــر بــم در ۲۶ دســامبر ۲00۳ )5 دی مــاه ۱۳۸۱( ارائــه شــد، نــام بــرد. 
ســریع  واکنش هــای  انبــار  از  پرانــرژی  بیســکویت های  هوائــی  حمــل  بــا  غــذا  جهانــی  برنامــه 
بشــر دوســتانه ایــن ســازمان واقــع در بریندیســی ایتالیــا، توانســت ظــرف ۹۶ ســاعت جوابگــوی 
ــد.  ــراف آن باش ــتاهای اط ــم و روس ــیب دیده در ب ــت آس ــر جمعی ــی ۱۲0،000 نف ــه غذای ــات اولی احتیاج
پیــرو ایــن عملیــات واکنــش ســریع، برنامــه جهانــی غــذا پــروژه ســه مــاه ای را تدوین و اجــرا نمــود که طبق 
ــان بازســازی خانه هایشــان،  ــا زم ــد ت ــی می کردن ــه در چــادر زندگ ــه ک ــدگان زلزل ــر از بازمان آن ۱00،000 نف
ــد  ــک فرون ــا اســتقرار ی ــذا ب ــی غ ــه جهان ــن دوره، برنام ــد. در طــی ای ــت می کردن ــی دریاف ســهمیه غذائ
هواپیمــای مســافربری بشردوســتانه ســازمان ملــل متحــد (UNHAS) خدمــات مســافربری هوائــی را بــه 
منظــور حمــل و نقــل کارکنــان امدادرســان بین المللــی و ســازمان های غیردولتــی و همچنیــن نماینــدگان 

کشــورهای اهداکننــده کمــک از تهــران بــه مناطــق زلزلــه زده ارائــه داد.
ــران  ــت هال احمر ای ــا جمعی ــع بحــران ب ــرای پاســخگویی ســریع در مواق ــران ب ــی غــذا در ای برنامــه جهان
توافقنامــه ای بــه امضــاء رســانیده که در صــورت بروز بایای طبیعی شــریک اجرایــی این ســازمان خواهد بود.

مشارکت با بخش خصوصی 
برنامــه جهانــی غــذا از ابتــکارات نویــن و ایده هــای جدیــد در راســتای همکاری بــا بخش خصوصی اســتقبال 
می نمایــد. ایــن مشــارکت ها بــا همســو شــدن توانائی هــای ویــژه برنامــه جهانــی غــذا بعنــوان بزرگ تریــن 
ــی  ــی و حقوق ــداف تخصصــی برخــی از برجســته ترین اشــخاص حقیق ــا اه ــا ب ســازمان بشر دوســتانه دنی
ــی غــذا، شــرکت ها  ــت از برنامــه جهان ــا حمای ــا ب ــد. متقاب ــدان می کن در جهــان، ارزش کمــک را دو چن

می تواننــد کارمنــدان، مشــتریان و شــرکای خــود را در امــور بشر دوســتانه ســهیم نماینــد. 



کمک های مالی اشخاص حقیقی
WFP شــهروندان ایرانــی را بــه مشــارکت در کمپین هــای مختلــف جــذب منابــع مالــی و حمایــت از ایــن 
ســازمان در بنــا نهــادن دنیایــی عاری از گرســنگی تشــویق می کنــد. تعــدادی از بانک های دولتــی و خصوصی 
بــا راه انــدازی شــیوه های مختلــف پرداخــت ماننــد درگاه پرداخــت آنایــن، موبایــل بانــک، پرداخــت از طریق 
اس.ام.اس و خودپردازهــا، بــه منظــور تســهیل و افزایش کمک هــای مالی افــراد، از WFP حمایت می نمایند.

هنرمندان حامی برنامه جهانی غذا
در طــول ســالهای گذشــته، بســیاری از چهره هــای سرشــناس ایرانــی متعهــد بــه حمایــت از WFP شــده اند. 
در ســال ۲0۱۳ بیــش از ۳0 چهــره مشــهور ایرانــی از میــان ســتارگان ســینما، خواننــدگان، نویســندگان، 
هنرمنــدان و ورزشــکاران، در مراســم بزرگداشــت روز جهانــی غــذا کــه در ۱۶ اکتبــر همیــن ســال برگــزار 

شــد، آمادگــی خــود را جهــت حمایــت از ایــن ســازمان در مبــارزه بــا گرســنگی اعــام کردنــد.
ایــن چهره هــا قراراســت ضمــن مشــارکت بــا WFP صــدای گرســنگان بی صــدا را از طریــق اطاع رســانی 
در زمینــه گرســنگی و برگــزاری کمپین هــای  گوناگــون بــرای عمــوم مــردم بــه گــوش جهانیــان برســانند.

در ســال ۲0۱۴، بیــش از ۱00 هنرمنــد سرشــناس و برجســته آثــار خــود را شــامل نقاشــی، عکــس و مجســمه 
جهــت ارائــه در نمایشــگاه "هنــر انســان دوســتی" کــه بــه مناســبت روز جهانــی غــذا برگــزار شــد، اهــدا 

نمودنــد. عوایــد فــروش آثــار بــه پروژه هــای برنامــه جهانــی غــذا در ایــران اختصــاص یافــت. 

Private Sector Partnership
WFP welcomes new and innovative partnerships 
with the private sector. These partnerships align 
WFP’s core strengths as the largest humanitarian 
agency with the expertise and strategic objectives 
of some of the world’s most outstanding corporate 
citizens. In turn, by helping WFP, corporations can 
engage their employees and customers in a life-saving 
mission. In Iran reputable local and international 
companies are amongst the supporters of WFP.

Individual Donations
WFP encourages Iranian citizens to get involved 
in its different fundraising campaigns and support 
WFP efforts in building a world without hunger. A 
number of government and private banks support 
WFP by initiating different payment methods such 
as online payment gateways, mobile banking, SMS 
payment, and ATM transfers to facilitate and increase individual donations.

Celebrity Partners
Throughout the years many Iranian celebrities have pledged their support to WFP 
Iran. In 2013 more than 30 Iranian celebrities including movie stars, singers, writers, 
artists and athletes announced their readiness to support WFP in the fight against 
hunger during the World Food Day ceremony held on 16 October 2013.
These celebrities have agreed to partner with WFP and lend their voice to the voiceless 
hungry poor worldwide by spreading the word on hunger issues and organizing public 
events and campaigns for WFP Iran.

In 2014 more than 100 masters and emerging artists donated their art works including 
paintings, photographs and sculptures to WFP to showcase the “Art of Humanity” 
exhibition commemorating World Food Day. The art work was subsequently sold and 
proceeds benefited WFP projects in Iran.



WFP Protracted Relief and Recovery
Operation (PRRO  200310)

Background
Iran hosts the second largest refugee population in the 
world. Iran has been hosting Afghan refugees for 30 years 
with the first wave of asylum seekers coming to Iran as a 
result of the invasion of Afghanistan by the Soviet troops 
in 1979 and the escalating war until 1993. A second major 
influx of Afghan refugees occurred during the Taliban 
regime from 1994 to 2001. Many Iraqi refugees fled the 
conflict in the region during the 1980s sought refuge in 
Iran. The vast majority of Iraqi Kurds settled along the 
border belt between Iran and Iraq.

The Government of Iran has maintained its position of 
promoting repatriation of Afghans to their homeland 
since the relative peace and security was established in 
2003 in Afghanistan, and has repeatedly stressed the 
financial burden of refugees on the country’s economy 
and the need for greater international assistance to 
reduce this strain. Based on the latest UNHCR reports, 
since the beginning of the Joint Programme for Voluntary 
Repatriation of Afghan Refugees and Displaced Persons 
in April 2002, the total number of Afghans who returned 
from Iran with UNHCR assistance is about 900,000. Many have not yet returned due 
to lack of peace, stability and resources. 

Rationale for WFP Assistance
As per UNHCR latest statistics, currently  951,142 Afghan and 28,268 Iraqi registered 
refugees reside in Iran. WFP has been providing assistance to Afghan refugees since 
the arrival of the first asylum seekers back in the late 1980s and Iraqis since 1991.

Continuous monitoring and assessments conducted by UNHCR and WFP highlight 
the fact that despite efforts from the international community and government to 
facilitate the return of refugees living in Iran, a significant number of poor and food 
insecure refugee households continue to require humanitarian support including 
WFP food assistance.

Nationwide government food subsidies were phased out in 2010 and compensatory 
social protection measures that have been introduced for vulnerable Iranians are 
not available to refugees. Exchange rate fluctuations and food price inflation has 
outstripped casual labour wage rates for the restricted activities in which most 
refugees are permitted to engage making it more difficult for them to make ends meet.

Although the majority of Afghan and Iraqi refugees live in urban areas, some 30,000 of 
the most vulnerable are housed in 19 refugee settlements, mostly located in deprived 
rural areas. In these settlements, government-provided health and other services are 
adequate but livelihoods are precarious and there are very limited opportunities for 
young people. 



WFP Response
PRRO 200310 was initially approved in July 2013 for a period of two years. The 
current project was extended in time for additional 18 months to ensure continuity of 
assistance to the impoverished Afghan and Iraqi refugees. During the extended period 
of one and half years, WFP will ensure basic food security for the refugees housed in 
these settlements are met, while concurrently seeking more durable solutions. The 
Project also enables girls and young people from the assisted settlements to complete 
their education and learn skills that will help their future reintegration back to their 
respective countries. 
The project is implemented in cooperation with the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) and the Bureau for Aliens and Foreign Immigrant Affairs 
(BAFIA) and distributes monthly food rations consisting of wheat flour/bread, rice, 
pulses, sugar and oil to the refugees. The beneficiaries are mainly categorized under 
two groups: 
1- Most vulnerable  refugees (which include women headed household and households 

   with at least one elderly or chronically ill member and which constitute  at least 38% 
of the settlement population)

2-Vulnerable refugees approximately 62% of the settlement population)

The PRRO also builds on the successful girls’ take home ration programme in primary 
and secondary levels. It has introduced a new important element to make a meaningful 
contribution to durable solutions, by providing food support to households in the 
settlements who send youths to attend training activities organised by UNHCR and 

Geographical Presence
The 19 settlements under 
WFP assistance are spread 
all across the country in 13 
provinces ranging all the way 
from North Western part to 
southern Iran. A round trip 
monitoring visit to all the 
camps covers more than 
10,500 kilometers.

Objectives of the PRRO
The objectives of the PRRO are the improved food consumption of vulnerable refugee 
households, consistent with WFP’s strategic objectives:
•  Improving the food consumption of vulnerable refugee households, consistent with 

WFP’s Strategic Objective 1 (Save lives and protect livelihoods in emergencies)
•  Increasing access to education and human capital development for refugee girls 

and youths, consistent with Strategic Objective 3 (Restore and rebuild lives and 
livelihoods in post-conflict, post-disaster or transition situations)

The PRRO supports the achievement of the following Millennium Development Goals: 
MDG 1 – Eradicate poverty and extreme hunger; and MDG 2 – Achieve universal 
primary education. 

Targeted Assistance to Refugees From Afghanistan and Iraq

Number of Beneficiaries 30,200

Duration of Project 1 July 2015- 31 December 2016 (18 Months)

WFP food tonnage for 18 Months 7,061 MT

Cost (United States Dollars) for for 18 months

WFP Food Cost $ 4,322,188

Total Cost to WFP $ 6,074,498

*Total number of beneficiaries takes into account that participants in more than one activity are counted only once. 

Target groups Beneficiaries Type of assistance Objective

Most vulnerable 
refugees 11,500 16.5 kg mixed commodities per month 

valued at 2,185 kcal/pers/day

To meet 100% of 
daily nutritional 
requirements

Vulnerable 
refugees 18,500 10.5 kg mixed commodities per month 

valued at 1,340 kcal/pers/day
To cover 63 % of daily 

requirements

Support to girls 
education 3,200 4 bottles of vegetable oil/month of 

regular attendance

To ensure enrolment 
and retention rate of 
girls in primary and 
secondary schools

Skills training for 
youth 100 4 bottles of vegetable oil/month of 

regular attendance

To improve chances 
of reintegration into 

home country

Total 
beneficiaries*          30,200



specialised organisations. The skills learned  will contribute to the students future 
reintegration and constitute positive contributions by WFP to achieve durable 
solutions in this protracted refugee situation. 

Project Implementation and Partners
International humanitarian assistance for refugees is administered by the Bureau for 
Aliens and Foreign Immigrant Affairs (BAFIA), which is the responsible government 
department for refugee affairs. BAFIA is accountable and responsible for custom 
clearance, receipt storage and distribution of WFP commodities. 
The Refugee Council at each settlement will constitute the Food Management 
Committee (FMC) and members will participate in food storage and distribution 
under the supervision of BAFIA. Periodical monitoring visits by WFP, UNHCR and 
BAFIA are conducted in all settlements. These visits aim to ensure that refugees 
have access to adequate quantity and quality of food besides ensuring food storage, 
handling and distribution are in line with WFP guiding principles.  

Logistics Arrangements 
Food is bought both locally and internationally. In case of local purchase, reputed food 
suppliers are selected through a competitive process to supply commodities such as 
wheat flour, vegetable oil and pulses directly to the settlements. Other commodities 
such as rice and sugar are purchased internationally and shipped to Iran by WFP 
Headquarters. The entry port for all WFP imported commodities is Bandar Abbas.

From there, WFP contracted commercial 
transporters undertake inland transportation 
by road delivering the food items directly to the 
settlements. Local transport capacity is adequate. 
WFP commodities are stored in government-
owned warehouses in the settlements and 
distributed on a monthly basis through the refugee 
council. All contributions are tracked as soon as 
confirmed and food commodities purchased with 
the funds using WFP corporate tracking system 
(COMPAS) from the point of purchase to final 
distribution in the settlements and information on 
the status of contributions are available at all times.

Contingency and Emergency Operations
WFP’s first ever intervention was during the 
devastating earthquake in Boin Zahra in Iran 
in 1962. WFP Iran continues to support the 
Government of Iran in emergency operations, 
when required, providing logistics services and 
food assistance upon request. Another example 
of which would be WFP intervention in the Bam 
earthquake of 26 December 2003. WFP airlifted 
High Energy Biscuits from the United Nations Humanitarian Depot (UNHRD) in 
Brindisi, Italy to Bam to cater to the immediate needs of 120,000-affected population 
in Bam and its surrounding villages within 96 hours.

This emergency intervention was followed by a three month operation providing 
food aid to 100,000 most vulnerable living in tents until the reconstruction of their 
homes were completed. During this period, WFP also operated an UNHAS chartered 
passenger air services shuttling between Tehran and Bam on a daily basis carrying 
international aid workers and NGOs as well as representatives of the donor community 
to and from the affected area.

WFP Iran has stand-by arrangements for immediate response in place with the 
Iranian Red Crescent Society who will be WFP’s implementing partner during natural 
disasters.


