سرپناه دائمی برای عودت کنندگان و بيجاشدگان افغان از طريق برنامه کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل
متحد با مساعدت مالی جمهوری کوريا
کابل ،افغانستان ) ١۶سپتمبر  – (٢٠٢٠جمهوری کوريا و کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ) (UNHCRدست به دست
هم داده اند تا سرپناه پايدار برای  ٢۵٣فاميل در ساحات الويت بازگشت و استقرار مجدد قرار دارند ،اعمار نمايند.
مشارکت سخاوتنمندانه جمهوری کوريا از طريق برنامه ”پول برای سرپناه“ اداره  UNHCRدر افغانستان تطبيق ميگردد .از طريق
اين برنامه ،برای هرفاميل واجدالشرايط مبلغ  ٣٣٠٠دالر امريکايی پول نقد و مساعدت تخنيکی برای اعمار دو اطاق معه يک تشناب،
در سه قسط با پيشرفت پروسه ساختمانی ،ارائه ميگردد.
تفاهم نامه اين برنامه امروز توسط سفير جمهوری کوريا و نماينده اداره  UNHCRدر افغانستان طی مراسمی که در سفارت جمهوری
کوريا برگذار شده بود ،امضا گرديد.
” دولت کوريا نقش خود را در چارچوب تﻼشهای جامعه جهانی برای حمايت از پناهندگان افغان ايفا کرده است“  ،ژا هيونگ ری،
سفير جمهوری کوريا در افغانستان اظهار داشت .سفير ری افزود" ،اين حمايت ،که در مطابقت با پشتيبانی طوﻻنی مدت ما از افغان
های عودت کننده و بيجاه شده ميباشد ،می تواند به دوستان افغان ما به ويژه افراد متاثر شده توسط  ، COVID-19از طريق ارايه
سرپنای مناسب ،مساعدت نمايد".
از سال  ٢٠٠٢تا حاﻻ ،بيش از  ۵.٣ميليون تن پناهنده افغان درعودت به وطن شان مساعدت گرديده اند .علرغم با ناامنی ها و تاثيرات
اقتصادی  ،COVID-19در سال  ٢٠٢٠بيشتر  860تن پناهنده افغان تاکنون عودت نموده اند .اين در حاليست که در حدود  ٢.۶ميليون
افغان نيز به دﻻيل ناامنی و آفات طبيعی بيجاه گرديده اند.
اين برنامه بخشی از تﻼش های اداره  UNHCRبرای حمايت از دولت جمهوری اسﻼمی افغانستان از طريق تقويت تسهيﻼت ضروری
و خدمات در جوامع ای است که پناهندگان افغان در آن عودت مينمايند .دولت افغانستان و اداره  UNHCRمشترکآ  ٢٠ساحه الويت
عودت و ادغام مجدد را شناسايی نموده اند که عودت کنندگان بيجاشدگان همراه با اهالی جوامع محلی زندگی ميکنند.
” سرپناه يکی از نياز های مبرم عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی را تشکيل ميدهد که بعد از غذا دومين ضرورت حاد ميباشد“ خانم
کارولين ون بورين ،نماينده اداره  UNHCRدر افغانستان فرمود ”.سهمگيری جمهوری کوريا در اعمار سرپناه برای افغان ها نه تنها
دربهبود شرايط زندگی خانواده های بهره مند از اين پروژه مساعدت می کند بلکه احساس اميدواری شديد برای آينده را نيز در بين آنها
ايجاد مينمايد“.
اداره  UNHCRسال گذشته برنامه پول برای سرپناه را با  ۶٠٠خانواده آسيب پذير عودت کننده و بيجاشده به طور آزمايشی آغاز
نمود .اين برنامه در سال  ٢٠٢٠با حمايت دولت جمهوری کوريا بيشتر گسترش يافت .شيوع  COVID-19در افغانستان ،ضرورت
داشتن سرپناه مناسب ،آب صحی اَشاميدنی و مستراح را افزايش داده است .برنامه پول برای سرپناه اين فرصت ها را فراهم نموده در
حاليکه پول نقد دربعضی موارد فاميل های که در جريان قرنطين با مشکﻼت مالی مواجه گرديدند ،مساعدت نموده است.
اين برنامه بخشی از استراتژی راه حل ها برای پناهندگان افغان و سازوکار حمايتی آن که يک ابتکار منطقه ای برای بازگشت افغان
ها به سرزمين اصلی شان است ،می باشد .در حال حاضر ،حدود  ۴.۶ميليون تن افغان در خارج از افغانستان زندگی می کنند که از
اين جمله  ٢.٧ميليون تن آنان پناهندگان ثبت نام شده اند .در کل ،آنها نمايندگی از يکی از طوﻻنی ترين جمعيت پناهندگان را در سراسر
جهان تشکيل ميدهند.
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