
 

به آموزش در افغانستان    یبهبود دسترس  برای  متحد سازمان ملل پناهندگان اداره و  وريا ک یجمهور
 کنند  ی احداث ممکاتب 

اداره پناهندگان دو باب مکتب توسط با ساخت  کودک   ٢,٢٠٠بيش از   – )  ٢٠٢٠سپتمبر    ٢٩کابل، افغانستان (
به آموزش و ، دسترسی در افغانستانبا مساعدت سخاوتمندانه جمهوری کوريا ) UNHCR(سازمان ملل متحد 

  .خواهند داشتپرورش 

اين  .يدامروز افتتاح گرد غرب افغانستان ساخته شده است،حوزه هرات در  يت، واليلاز مکاتب که در جبرئ يکی
فرنيچير (ميز و چوکی) و ساير امکانات بشمول ميدان بازی و دستگاه انرژی  وسايل مانند با همکتب هشت صنف

  شده است. مجهز ، که از انرژی برقی هميشگی اطمينان می دهد خورشيدی

صحبت از کمک به  ی، وقتکوريا: "دولت اظهار داشتدر افغانستان وريا ک یجمهور ير، سف یر يونگژا ه ”
 يیو رنجها یبه زندگ یافزود: "وقت یو .دهد یقرار م يترا در اولو يرپذ يبافراد آسآموزش و شود  یافغانها م

 یم سنگينیشنوم ، قلبم به شدت  یکنم و م یفکر م شان تجربه ميکننددر داخل و خارج از کشور  يانکه پناهجو
با در نظر داشت اين پيش زمينه، من از ندارد.    یتفاوت  با پناهندگانشدت آن از نظر    بيجاشدگان  يم وخ  يتکند. وضع

اين بار مسوليت شريک اند، تشکر ميکنم.   در  با عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلیجوامع ميزبان که با کمال لطف  
رد آموزش نتنها يک جز توسعه برای افراد است بلکه همچنان يک جز جوامع و ملت است، که اين مثله در مو

 يینقش بسزاوريا اعمار گرديده است ک يتبا حما مکاتب که يدوارمام صميمانهمن مردم کوريا نيز صدق ميکند. 
   “د.داشته باشن ينهزم يندر ا

 دو   همکارانش  و  متحد  ملل  سازمان  پناهندگاناداره ،    کوريا  جمهوری  مردم   وافغانستان   دولت  سخاوتمندانه  کمک  با
مکتب در  دو هر. اند کرده  احداث هرات واليت غربی منطقه در کهديستان و جبرئيل درمکتب هشت صنفه را 

 پناهندگان اداره و افغانستان اسالمی جمهوری دولت توسطا مشترک که است مجدد ادغام  و بازگشت اولويت ساحه
  .است شده شناسايی  متحد ملل سازمان

 و  کنندگان عودت آن در که ، کهديستان و ئيلجبر جمله از ، مجدد ادغام  و بازگشت برای اولويت ساحه 20 حدود
اداره  های تالش از بخشی پروژه  اين. است شدهشناسايی  کنند، می زندگی محلی جوامع ميان در بيجا شدگان

 و یضرور يالتتسه تقويت با افغانستان اسالمی جمهوری دولت از حمايت برای متحد ملل سازمان پناهندگان
  می باشد.  مناطق اين صحت و سرپناه در ،تعليم  مانند اساسی خدمات

. دارد  تعليم   حق  کودک  هر  "گويد  می  ،  افغانستان  درسازمان ملل متحد    پناهندگاناداره    نماينده   ،  بورن  ون  کارولين  ”
تمويل  حمايت ا.ب" است نيافتنیدست  رويای يک تحصيالت ، افغانستان در پسران و دختران از بسياری برای

عودت   اولويتساحات    در  مکاتب  ساخت  حال  در  ما  ،  افغانستان  دولت  هماهنگی  با  وکوريا    جمهوری  مانند  یکنندگان
  “ .کنيم  کمک کشور درتعليم  به دسترسی افزايش به تا هستيم  و ادغام مجدد



جاری  ناامنی وجود با. اند شده کمکوطن  به بازگشت برای افغان پناهنده  ميليون 5.3 از بيش ، 2002 سال از
 افغان  پناهنده   1027  حدود  تاکنون  2020  سال  در  ،  است  همراه  COVID-19  اقتصادی  تأثير  با  که  ،  افغانستان  در

 .اند شده بيجا  طبيعی حوادث و درگيری دليل به نيز افغان ميليون 2.6 حدود. اند بازگشته

اين برنامه بخشی از استراتژی راه حل ها برای پناهندگان افغان و سازوکار حمايتی آن که يک ابتکار منطقه ای 
ممکن است به طور دايمی موفق به بازگشت بيجاشده است و آينده ای را پيش بينی ميکند که در نهايت افغان های 

  به سرزمين اصلی شان گردند، ميباشد. 

ميليون آنان  ٢.٧ميليون افغان در خارج از افغانستان زندگی می کنند که از اين جمله  ۴.۶در حال حاضر، حدود 
پناهندگان ثبت نام شده اند. در کل، آنها نمايندگی از يکی از طوالنی ترين و محروم ترين جمعيت آوارگان  را در 

  سراسر جهان تشکيل ميدهند. 
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