
 

 

عربستان سعودی برنامه ی چند ميليون دالری اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای بازسازی جوامع  
  عودت کننده در افغانستان را تامين می کند 

 

و وزارت امور مهاجرين و عودت   UNHCRاداره پناهندگان سازمان ملل متحد  -) 2020 اکتبر 26افغانستان، کابل (

حمايت از ادغام مجدد   جهتکمک سخاوتمندانه حکومت شاهی عربستان سعودی  باميليون دالری  10کنندگان يک برنامه 

پايدار عودت کنندگان، بيجاشدگان داخلی و جوامع ميزبان از طريق ارائه خدمات اساسی برای تسهيل انکشاف جامعه را در  

 دند. افغانستان آغاز کر

و  تحت اين برنامه ی ساحه محور، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در همراهی با وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان

را در  -از جمله سرک ها و شبکه های آب رسانی -مکتب، کلينيک های صحی و پروژه های زيربنايی  37 همکاران آن،

امروز در افغانستان، و بشردوستانه    توسعه ایچالش های موجود  به  احداث می کنند. با توجه    2020سراسر افغانستان در سال  

 .دار عودت کنندگان و بيجاشدگان کمک خواهد کردمساعدت حکومت شاهی عربستان سعودی به تسهيل ادغام مجدد پاي

  

 مي. تصمباشدیم جاشدهيب یهاهمه افغان داريافغانستان متعهد به بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد پا یاسالم ی"دولت جمهور

که  ميدهی مان را انجام مو ما تمام تالش استیمدت شهروندانش قطع یطوالن یجاشدگيدادن به ب انيپا یدولت افغانستان برا

و عودت کنندگان اظهار   نيامور مهاجر  ريوز  ،ی.  نور الرحمن اخالقديهدف بوجود آ  نيبه ا  دنيرس  یبرا  یمناسب داخل  طيشرا

  ما است. " یمل یها تياز اولو نيداشت: "ا

  

ميليون افغان   3ادامه می يابد، حدود  2021 میآغاز و تا آخر ماه  2020اين برنامه که در اول جون انتظار ميرود از 

، ننگرهار و قندهار که در  ن، کابلاز جمله ساخت مکاتب و کلينيک های صحی در بامياپروژه،  14 بودجهمستفيد گردند. 

تن را در افغانستان دارد، توسط  32100حال حاضر در مناطق مختلف کشور در حال انجام است و ظرفيت بهره دهی به 

  حکومت شاهی عربستان سعودی تأمين می شود.

 

اداره پناهندگان همه پروژه ها در ساحه اولويت عودت و ادغام مجدد واقع شده اند. دولت جمهوری اسالمی افغانستان و 

اولويت برای بازگشت و ادغام مجدد مشخص کرده اند؛ در اين ساحات  مناطق ساحه را به عنوان 20سازمان ملل متحد 

ندگان و بيجاشدگان و جوامع ميزبان  باهم زندگی می کنند. اين مناطق با توجه به تعداد زيادی از افراد عودت کننده عودت کن



که نيازهای شان قبال بررسی شده و هماهنگی ها مناسب توسعه ای توسط طيف وسيعی از فعالين بخش بشردوستانه و 

  . تشخيص داده شده است، انتخاب شده اند

 

با وجود وضعيت ميليون پناهنده افغان برای بازگشت به وطن شان کمک دريافت کرده اند.  5.3، بيش از 2002از سال 

عودت کننده افغان تحت برنامه بازگشت داوطلبانه   1400حدود    ،اکتبر  25، الی    COVID-19نامناسب از جمله تأثير منفی  

UNHCR  ميليون افغان نيز به دليل درگيری و آفات طبيعی بيجا  2.6حدود به افغانستان عودت کرده اند.  2020در سال

همراه با شرکای خود در حال انجام طيف وسيعی از فعاليتها برای بهبود دسترسی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد  شده اند.  

معيشتی و انکشاف زيرساخت ، ارائه مهارتهای آموزشی و حمايت از کارآفرينی، اجرای سريع پروژه های  مصونبه سرپناه  

  های عمومی از جمله مکاتب، مراکز درمانی، مراکز اجتماعی و جاده ها هستند.

 

کارولين ون بورن، نماينده اداره عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان اظهار داشت: " ما از حکومت شاهی 

از مردم افغانستان سپاسگزاريم." "اين کمک مالی در کار    عربستان سعودی بابت کمک بسيارسخاوتمندانه مالی جهت حمايت

تا از دسترسی عودت کننده به خدمات اساسی و امکانات است  با دولت افغانستان بسيار مهم  اداره پناهندگان سازمان ملل متحد  

مورد حمايت قرار می  مورد نياز برای بازسازی زندگی خود اطمينان يابند و اين امر همچنان جوامع را به عنوان يک کليت  

 دهد. 

اين پروژه ها در مطابقت با استراتژی راه حل برای پناهندگان افغان و سازوکارحمايتی آن، که يک ابتکار منطقه ای است،  

و سعادتمند گردند. عودت نموده  آينده ای را پيش بينی  می کند که افغان های بيجاشده در نهايت برای هميشه به سرزمين خود  

ثبت شده  ميليون پناهندگان 2.7ميليون افغان در خارج از افغانستان زندگی می کنند که از اين تعداد  4.6ود امروزه حد

 ، آنها از يکی از طوالنی ترين جمعيت بيجاشده و محروم جهان می باشند.هستند. در مجموع
 

 

  پايان


