اﻋﻼﻣﯾﮫ 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
)ﮐﺎﺑل 6 ،ﺳﭘﺗﻣﺑر  :(2018در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﻔر دو روزه ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻣﺷﻧرﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،
ﻓﯾﻠﯾﭘو ﮔراﻧدی و ﻣﻌﺎون دﺑﯾر ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای اﻣور ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ و ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی اﺿطراری ،ﻣﺎرک
ﻻوﻛك ،ﺧواﺳﺗﺎر اﻓزاﯾش ﻓوری و اداﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت دوﻧرھﺎ ﺑرای اراﯾﮫ ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﺑﺷری ﺷدﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣل
ھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﺗن از ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺣران ﭘﯾﭼﯾده و ﺳرﯾﻊ ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﯽ در ﺣﺎل اﻧﮑﺷﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ اﻧد،
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
"ﺧﺷوﻧت رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش و ﺣﺎﻻ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ ﺻدھﺎ ھزار ﺧﺎﻧواده را در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻣﺗﺎﺛر ﻧﻣوده اﺳت .ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ھر
زﻣﺎن دﯾﮕر ﺑﺎﻻ اﺳت و  40.000ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺻدﻣﮫ دﯾده ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻋﻠﯽ رﻏم اوﺿﺎع ﭘر ﭼﺎﻟش و اﻏﻠﺑﺎ ٌ
ﺧطرﻧﺎک ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺟﺎع ﺑﺷری  -ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾﻧن اﮐﺛرا ٌ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد -ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل ﺛﺎﺑت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺎﻋدت
ھﺎ را ﺑﮫ طور ﻣوﺛر اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد " ،ﻻوﻛك ﮔﻔت ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣوﺻوف اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت و اﺷﺧﺎص ﻣﺗﺎﺛر ﺷده
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺷدﯾدآ ﻣﺣدود ﺑوده اﺳت.
در ﮐﺎﺑل ،ﮔراﻧدی و ﻻوﻛك ﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺣﻣد اﺷرف ﻏﻧﯽ و رﺋﯾس اﺟراﯾﯾﮫ ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ و دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد ﺣﮑوﻣﺗﯽ و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ھﻣﮑﺎران اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ و ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و ﺧﺎﻧواده
ھﺎی ﻣﺗﺎﺛر از ﺟﻧﮓ دﯾدار ﮐردﻧد.
"اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎل ﮔذار اﺳت .ﺗرﮐﯾﺑﯽ از درﮔﯾری ھﺎ ،آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻓرﺻت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣوﺟب اداﻣﮫ ﻣوج ھﺎی ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﯾﮕردد .آﻗﺎی ﮔراﻧدی ﮔﻔت :اﮐﻧون ﮐﺷور ﺑﯾش از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارد ،زﯾرا ﭘﯾروی از ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت و اﺗﺻﺎل اﻗداﻣﺎت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺟﮭت ﺗﻼش ھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺗر اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ،ﻣﺳﺗﻠزم ﺣﻣﺎﯾت
ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر اﺳت" .ﺑدون درﯾﺎﻓت راه ﺣل ﺑرای ﻣﻌﺿل ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﯽ ،ھﯾﭻ ﺻﻠﺣﯽ ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﺑود ".ﮔراﻧدی ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﻌﮭد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدل ﺗﻘوﯾت ﺷده ﺑرای ﻋودت و ادﻏﺎم ﻣﺟدد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﮭﺎد ھﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ را دﺧﯾل ﻧﻣوده،
ﻧوآوری و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧد ،اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد.
وی ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﻣودن ﻣﺳﺎﺋل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوی ﺑزرگ ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﯾﮏ
ﮔﺎم ﻣﺛﺑت اﺳت.
ﮔراﻧدی و ﻻوﻛك از ﮔﻧﺟﺎﻧﯾدن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن و ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﯾن
ﺑرای ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﻠﻧد ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک ﺟﮭت اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋودت و ادﻏﺎم
ﻣﺟدد ﭘﺎﯾدار در دراز ﻣدت و اﯾﻧﮑﮫ رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠل ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﯽ و ﺑﺣران ھﺎی ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﭼﺎر ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻧﺎﮔوار ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺳﺗﺎﯾش ﻧﻣودﻧد.
ﻋﻠﯾرﻏم ﺷراﯾط دﺷوار ،اﻟﯽ اواﺋل ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑرﺳﺎل ﺟﺎری  ،ﺣدود  12.000ﭘﻧﺎھﻧده ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋودت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﮐﻣﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋودت ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ اﻓزون ﺑﮫ ﺑﯾش از  5.2ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﻧده اﻓﻐﺎن ﮐﮫ از ﺳﺎل
 2002ﺗﺎ اﻟﺣﺎل ﺟﮭت ﻋودت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﮔردﯾده اﻧد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل 2.6 ،ﻣﯾﻠﯾون ﭘﻧﺎھﻧده اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﯾران ھﻣراه
ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از اﻓﻐﺎن ھﺎی ﺑدون ﻣدرک و ﺳﺎﯾر اﻓﻐﺎن ھﺎی دارای ﭘﺎﺳﭘورت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳت .ﮔراﻧدی ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل از
اﯾران دﯾدار ﻧﻣوده و ھﻣراه ﺑﺎ ﻻوﻛك اﻣروز ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﻔر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
دﯾدار آﻧﮭﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ  4.2ﻣﯾﻠﯾون ﺗن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل درﮔﯾری ،ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﯽ و آﻓﺎت طﺑﯾﻌﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ
ﻣداوم ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻋﺎﺟل ﺑﺷری ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد 8.7 .ﻣﯾﻠﯾون ﺗن دﯾﮕر ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺳﺎﻋدت ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘر ﻣطﻠﻖ ،ﻣﯾزان ﺑﯾﮑﺎری
ﺑﻠﻧد و از دﺳت دادن ﻣﻌﯾﺷت ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھوا اﺳت ،ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﮔراﻧدی و ﻻوﮐﮏ در ﯾﮏ ﻣرﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣردم ﮐﮫ ﺧداﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و آﻣوزش و ﭘرورش ﻣﻌﯾﺷت را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐردﻧد.
اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت ﮐﮫ ھدف آن ﺣﻣﺎﯾت از ادﻏﺎم ﻣﺟدد ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن
داﺧﻠﯽ و ﺗﺳﮭﯾل اﻧﮑﺷﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺷﻣول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرﺻت ھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ،ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺻﻠﺢ آﻣﯾز را ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده ،و ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﻓراد دارای ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺧﺎص ،ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن و اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﯾﮑﻧد.
www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.

ﮔراﻧدی ﺑﮫ ﺗﻌﮭد ﻣداوم ﮐﻣﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﻣورد  2.6ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﭘﻧﺎھﻧده اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در ﮐﺷور
ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل ﻋودت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ادﻏﺎم ﻣﺟدد ﭘﺎﯾدار آﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﮐﯾد
ﻧﻣود .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺻد اداره ﺧود را ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ دوﻟت ،دﻓﺗر ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻣور ﺑﺷر دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺗﺣت رھﺑری آﻗﺎی ﻻوﻛك و ﺳﺎﯾر
ﺷرﮐﺎی ﮐﺎری ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راه ﺣل ھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﺣدود  1.9ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑﯾﺟﺎﺷده در ﮐﺷور ،ﺗﺎﯾﯾد ﮐرد.
"ﻣﺷﺎرﮐت در ﻣوﺿوع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﻻوﻛك ﺑﻌد از دﯾدار ﺑﺎ ﮔروھﯽ از اﻓراد ﻣﻌﻠول ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎرت
ھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ را از طرﯾﻖ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣوده اﻧد ،ﺗﺄﮐﯾد ﻧﻣود" .ﮔروه ھﺎی ﺷدﯾدآ آﺳﯾب ﭘذﯾر ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﻓراد ﻣﻌﻠول ،ﻧﺑﺎﯾد
ﻓراﻣوش ﺷوﻧد  -ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﯾﺎن ﺑﺣران ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ".
ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد داﺧل ﭼﮭﺎر ﻣﯾن دھﮫ ﺧود ﻣﯾﮕردد ،ﻣﺄﻣورﯾت ﻣﺷﺗرک در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ از وﺿﻌﯾت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﻼش ھﺎی ﻣداوم ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ و درﯾﺎﻓت راه ﺣل ھﺎ،
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
.

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺂ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ذﯾل ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد،
 :UNHCRﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﻓرھﺎد ،ﻣﺳول ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﺎﻣﮫ )(+93(0)791990018/farhadm@unhcr.org
 :OCHAﻓﻠﯾپ ﮔروﭘف ،ﻣﺳول ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﺎﻣﮫ )(+93(0)793001110 /kropf@un.org
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