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  اطالعیه مطبوعاتی مشترک

 عودت کننده گان افغان با مشکالت اقتصادی و نبود کار مواجه اند 

یافته های یک گزارش جدید گروپ بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور  - 2019 جوالی 14 کابل،

به افغانستان میالدی  ۲۰۱۷الی  ۲۰۱۴آنعده پناهندگان افغان که بین سالهای ( در افغانستان نشان میدهد UNHCRپناهندگان )

که هنوز هم در پاکستان زندگی  یپناهندگاننسبت به اقتصادی  و با مشکالت متعدد در وضعیت بدتراز نظر مالی عودت نموده 

 .، قرار دارندمی کنند

عودت کنندگان اخیر" تهیه گردیده اولین گزارش اسکان مجدد این گزارش که تحت عنوان "چگونگی شرایط زندگی و تصامیم 

این ( و بانک جهانی می باشد. UNHCRمحصول همکاری میان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )و مشترک 

تجزیه و عودت نمودند را میالدی از پاکستان  ۲۰۱۷الی  ۲۰۱۴بین سالهای گزارش وضعیت زندگی جمعیت پناهندگان افغان که 

 تحلیل نموده است.

. بسیاری از افغان ها به والیات اصلی شان بازگشتنداین گزارش نشان می دهد که  وجود فقر و فرصت های شغلی محدود با

براساس یافته های این گزارش، افغان هایی که . کنندگان را دارند با هم میزبانی یک سوم از تمام عودتوالیات ننگرهار و کابل 

شوند. دسترسی ماشته در والیات اصلی خود زندگی می کنند با استفاده از روابط اجتماعی شان، احتمال بیشتری دارند که به کار گ

وامع میزبان با آنها روبرو و جعودت کنندگان چالش های دیگری که بعنوان کمتر به خدمات آموزشی و مراقبت های صحی 

 .شده است برجسته گزارشدرین ، هستند

" شرایط زندگی عودت کننده گان افغان بسیار چالش برانگیز و نیاز به توجه عمیق و فوری دارد" هینری کرالی؛ رییس دفتر 

ان در زندگی روزمره شان، برای درک نیازها و چالش های اساسی عودت کنندگان افغ“: داشت جهانی در افغانستان اظهاربانک 

دسترسی به اطالعات دقیق و تجزیه و نهایت مهم است تا شناسایی و توافق در مورد بهترین شیوه های مقابله با این چالش ها، 

( کمک می کند تا UNHCR. گزارش مشترک با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )داشته باشیمتحلیل آنها 

 ن همکاران و بهبود فعالیت ها در حمایت از عودت کنندگان افغان افزایش یابد".هماهنگی میا

برنامه های متعددی برای اجباری افغان ها از کشور و در حالیکه بیجاشگی مصادف است با چهلمین سالروز آغاز  ۲۰۱۹سال ” 

، رییس دفتر کمیشنری ادغام مجدد آنها جریان دارد، نیاز است تا کار های بیشتری انجام شود کمک به عودت کنندگان و تسیهل

همانطوری که سعی  ". ( در افغانستان، خانم کاروالین ون بیورن افزودUNHCRعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )

هیه شده در این گزارش برای کمشنری عالی سازمان ملل تاطالعات و تحلیل  داریم ازعودت کنندگان افغان حمایت بهتر نمایم،

 ".بسیار مهم استمتحد در امور پناهندگان و سایر شرکای کاری ما بشمول دولت افغانستان 

این گزارش ارزیابی چالش های موجود و شناسایی فرصت های بیشتر به منظور افزایش ادغام مجدد پایدار عودت کنندگان 'در 

بازگشت داوطلبانه و تدریجی  بهبر تمرکز توصیه این گزارش را بازتاب می دهد. و اقتصادی افغانستان  چشم انداز اجتماعی

دولت افغانستان و شرکای بین المللی را و نموده  اجباریبیجاشدگی های مدت برای  درازپناهندگان افغان به عنوان یک راه حل 

یافته  بیشتری را برای عودت مصوون و با عزت پناهندگان فراهم سازند.تشویق میکند تا با اتخاذ یک سلسله تدابیر، تسهیالت 

( و بانک UNHCRهای این گزارش به گسترش همکاری های نزدیک بین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان )

  ک می کند.جهانی، از جمله در مورد افزایش پروژه هایی که خود اتکایی و توسعه زیرساخت های اجتماعی، کم

  http://wrld.bg/1tFi30p2W4Eنسخه کامل این گزارش در اینجا قابل دسترس است:
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