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 اعالمیھ مطبوعاتی مشترک

 
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان و ھماھنگ کننده مساعدت ھای اضطراری، خواستار افزایش فوری حمایت 

 بین المللی برای رقع بحران بشر دوستانھ در افغانستان شدند
 

پناھندگان ،  سازمان ملل متحد در امور یعالشنرسفر دو روزه مشترک بھ افغانستان، کم یک یاندر پا ):2018سپتمبر  6(کابل، 
مارک  ی،اضطرارمساعدت ھای و ھماھنگ کننده  بشردوستانھامور  یکل سازمان ملل متحد برا یرو معاون دب یگراند یلیپوف

راه حل  یافتن مانند یشامل اقدامات ینای شدند. بشرخواستار افزایش فوری و ادامھ حمایت دونرھا برای ارایھ پاسخدھی الوكك، 
با آن مواجھ اند،  افغانستان  در در حال انکشاف بیجاشدگی یعو سر یچیدهدر بحران پکھ  یاز مردم تنھا  یلیونم یبراپایدار  یھا

 می باشد.

بیشتر از ھر  ی. تلفات ملکمتاثر نموده استدر سراسر کشور  را صدھا ھزار خانواده یخشکسالحاال و  رو بھ افزایش خشونت"
ٌ چالش و اغلب اوضاع پررغم  یکشتھ شده اند. عل یا صدمھ دیدهدر چھار سال گذشتھ  یرنظامیغ 40.000باال است و زمان دیگر   ا
مساعدت  توانند یسال ثابت کرده اند کھ م یانسال -قرار میگیرند حملھمورد ن اکثراٌ چنینکھ ھم - یبشر شجاع کارمندانخطرناک، 

ساحات و اشخاص متاثر شده  بھ یکند کھ دسترس یاذعان م موصوف حال ینگفت، در ع الوكك"،  نمایند ارایھبھ طور موثر  راھا 
 .آ محدود بوده استیدشد یتیامن مشکالت یلدل بھ

و  یمقامات ارشد حکومت یگرعبدهللا عبدهللا و د ھییاجرا یسو رئ یجمھور محمد اشرف غن یسبا رئ الوككو  یدر کابل، گراند
و خانواده  یدولت یرغ یسازمان ملل متحد، سازمان ھا یھا نمایندگی، بشردوستانھو  یانکشاف انکنندگان، ھمکارتمویل  ینھمچن

  .کردند یدارد متاثر از جنگ یھا

 یاقتصاد یو فرصت ھا یبھ خدمات اساس یناکاف یو دسترس یعیطب آفاتھا،  یریاز درگ یبیاست. ترک گذار"افغانستان در حال 
جامعھ  یتبھ حما یازن یگریاز ھر زمان د یشگفت: اکنون کشور ب یگراند ی. آقایگرددم یداخل بیجاشدگی یموجب ادامھ موج ھا

  حمایت مستلزم، انکشافیگسترده تر  یتالش ھاجھت نھ اقدامات بشردوستا اتصالاز صلح و ثبات و  یرویپ یرادارد، ز یالملل ینب
از تعھد افغانستان  ینھمچن ینخواھد بود." گراند یدارپا یصلح یچھ ،معضل بیجاشدگی یراه حل برادریافت است. "بدون  ھای بیشتر

، انکشافی را دخیل نموده نھاد ھای ھمچنان کھ یداخل یجاشدگانو ادغام مجدد پناھندگان و ب عودت یشده برا یتمدل تقو یکبھ 
 ، استقبال کرد.را تشویق میکند یو مشارکت بخش خصوص ینوآور

 یک یزافغانستان و پاکستان ن یانبزرگ م یگفتگو یکاز  یمسائل پناھندگان بھ عنوان بخش شامل نمودنخاطرنشان کرد کھ  یو
 .استگام مثبت 
 ینبھ مسائل مربوط بھ زمرسیدگی  ی،مل یبرنامھ ھا در عودت کنندگانو  گنجانیدن نیازمندی ھای بیجاشدگاناز  الوككگراندی و 

و ادغام  عودتاز  یناناطم کار مشترک جھتو  عودت کنندگانبلند تعداد ولسوالی ھا با در  یگذار یھسرما ،عودت کنندگان یبرا
 کھ  یدر حالاند، بشر دوستانھ مورد توجھ قرار گرفتھ  یو بحران ھایابی علل بیجاشدگی  یشھر اینکھ مدت و درازدر  پایدار جددم

 .ستایش نمودند ،میباشدناگوار  یچالش ھاافغانستان دچار 
 یعال شنریداوطلبانھ کم عودتبرنامھ  تحتپناھنده  12.000، حدود سال جاری اوائل ماه سپتمبر الیدشوار،  یطشرا یرغمعل

از سال  کھ پناھنده افغان یلیونم 5.2از  یشب ھب کھ افزوناند  عودت نمودهبھ افغانستان  پناھندگانسازمان ملل متحد در امور 
ھمراه  یراندر پاکستان و ا افغان پناھنده یلیونم 2.6حال،  ین. با ا، میباشداند مساعدت گردیدهخانھ تا الحال جھت عودت بھ  2002

قبل از ورود بھ کابل از  ی. گراندباقیمانده استپاسپورت سایر افغان ھای دارای و  مدرکبدون  یاز افغان ھا یشتریبا تعداد ب
 .مینمایندامروز بھ پاکستان سفر  الوككو ھمراه با  نموده یدارد یرانا
 یاز جملھ خشکسال یعیطب آفاتو  بیجاشدگی یری،درگ یلدر افغانستان بھ دل تن یلیونم 4.2صورت گرفت کھ  یآنھا در زمان یدارد

 یکاریبمیزان از فقر مطلق،  یکھ ناش مند مساعدتیازن یگرد تن یلیونم 8.7. نیازمند مساعدت ھای عاجل بشری میباشند مداوم
 .است، میباشند آب و ھوا ییراتبھ علت تغ یشتو از دست دادن معبلند 

ھمراه با سایر مردم کھ خدامات اجتماعی  بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگانبا  ،در کابل یمرکز اجتماع یکدر  الوککو  یگراند
 .مالقات کردند ،کنند یم یافترا در یشتآموزش و پرورش معو 
 یجاشدگانو ب عودت کنندگاناز ادغام مجدد  یتجامعھ است کھ ھدف آن حمامبتنی بر  حمایویاز اقدامات  یپروژه ھا بخش ینا

، و بھ نموده یترا تقو یزصلح آم یستی، ھمزییشتمع یاست کھ فرصت ھا ییبرنامھ ھا بشمولجامعھ،  انکشاف یلو تسھ یداخل
 .مساعدت میکند یتمعلول دارایزنان و کودکان و افراد  یژهخاص، بھ و ھایمندی یازن یبھ افراد دارا یمطور مستق
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 پناھنده افغان کھ در کشور تن یلیونم 2.6در مورد  در امور پناھندگان سازمان ملل متحد یعال یتعھد مداوم کمشنربھ  یگراند
 یدتاک، در افغانستان آنان یدارداوطلبانھ و ادغام مجدد پا عودت یلتسھ یمانده است، از جملھ تالش برا یدر منطقھ باق یپناھندگ ھای
 سایرو  الوكك یآقا یامور بشر دوستانھ تحت رھبر یکار با دولت، دفتر ھماھنگ یخود را برا ادارهقصد  ینھمچن ی. ونمود

 .کرد ییددر کشور، تا یجاشدهب تن یلیونم 1.9 حدود یبرا یدارپا یراه حل ھا یافتن یبرا ھا تالش یدتجد یبرا شرکای کاری
 تجارتاز آنھا  یکھ بعض یزیکیاز افراد معلول ف یبا گروھ یداربعد از د الوككمھم است.  یار"مشارکت در موضوع افغانستان بس

 یدجملھ افراد معلول، نبامن یر،پذ یبآس شدیدآ ی. "گروه ھانمود ید، تأکاند نموده یستأس ینقد یکمک ھا یقرا از طر یکوچک یھا
 ".یانسان یبحران ھا یاندر م یژهبھ و -د نفراموش شو

 ینب یبانیپشت یتبھ منظور تقو مشترک در افغانستان یتمأمور ،مین دھھ خود میگرددچھار داخل  ھا کھ سال بعد افغان بیجاشدگی
، راه حل ھا دریافتو  دھیپاسخ  یمداوم برا یبشردوستانھ در افغانستان و تالش ھا یتاز وضع ینیب یشبھ موقع و قابل پ یالملل

 کند. یکمک م
.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 برای معلومات بیشتر، لطفآ با اشخاص ذیل بھ تماس شوید،
UNHCR) محمد نادر فرھاد، مسول ارتباطات عامھ :farhadm@unhcr.org/+93(0)791990018(  

OCHA) فلیپ گروپف، مسول ارتباطات عامھ :kropf@un.org/ +93(0)793001110( 
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