 50،000پناھنده افغان طی سال جاری بشکل داوطلبانه به افغانستان عودت نموده اند
کابل 28 ،آگست ) – (UNHCRتعداد پناھندگان افغان که در ھشت ماه اول سال  2012از پاکستان،
ايران و ساير کشور ھا به افغانستان عودت نموده اند به بيش از  50،000تن رسيده است.
بطور اوسط روزانه  213نفر پناھنده به افغانستان عودت نموده اند که در مقايسه با ھمين زمان در سال
گذشته که حد اوسط تعداد عودت کنندگان در يک روز  190نفر بود 12 ،فيصد افزايش را نشان ميدھد.
چھل ھزار تن ازين عودت کنندگان از پاکستان بازگشت نموده اند ،که اين رقم در مقايسه با زمان مشابه
در سال گذشته که  32،000تن به کشور شان عودت نموده بودند 24 ،فيصد افزايش را نشان ميدھد.
رقم عودت کنندگان از ايران به طور کلی شبيه به سال گذشته است و تا اکنون بيشتر از  10،000نفر
از آن کشور به افغانستان عودت نموده اند.
بسياری از عودت کنندگان از پاکستان اين افزايش را ناشی از ادامه بالمقطع برنامه عودت داوطلبانه از
پاکستان در جريان اين سال می پندارند ،زيرا در سال ھای گذشته برنامه متذکره در جريان ماه ھای
زمستان متوقف ميگرديد .ھمچنان ھزينه گزاف زندگی ،خاصتا ً افزايش قيمت مواد غذائی و مواد
سوخت؛ رقابت ھای روز افزون جھت دريافت فرصت ھای کاری با مردم محل؛ و افزايش مشکالت
امنيتی در خيبر پختونخواه ،جاييکه تعداد زيادی از 1.7ميليون پناھنده افغان بسر ميبرند ،از جمله
عوامل اين افزايش عنوان گرديده است .طی سال روان رقم بازگشت از ايران ،که ھنوز ھم ميزبان 1
ميليون پناھنده افغان ميباشد ،بنابر شرايط بھتر زندگی در ايران نسبت به افغانستان ،باوجود مشکالت
اقتصادی که کشور ايران در حال حاضر با آن مواجه است ،تغير نيافته است.
برنامه عودت داوطلبانه که در سال  2002آغاز گرديد ،از جمله  5.7ميليون پناھنده افغان که تا الحال
عودت نموده اند به بيش از  4.6ميليون عودت کنندگان از پاکستان و ايران مساعدت نموده است .اين
رقم حدود يک ربع نفوس تخمين شده افغانستان را تشکيل داده و بزرگترين برنامه عودت داوطلبانه و
استقرار مجدد اداره  UNHCRدر جھان ميباشد.
با آنھم ،با موجوديت  2.7ميليون پناھنده ثبت نام شده افغان که ھنوز ھم در پاکستان و ايران بسر ميبرند
)نصف اين پناھندگان در خارج از افغانستان بدنيا آمده اند و ھيچ ملکيت و دارائی در آنجا ندارند(،
پناھندگان افغان بزرگترين کتله پناھندگی متداوم را در جھان تشکيل ميدھند.
در مطابقت با برنامه کمکی عودت داوطلبانه ،پناھندگان ثبت نام شده که ميخواھند به افغانستان عودت
نمايند ،ھر نفر شان حد اوسط  150دالر امريکائی را بخاطر مصارف ترانسپورتی و مصارف ابتدائی
استقرار مجدد در کشور شان بدست مياورند.
در سال  ،2012والياتيکه دارای بيشترين تعداد عودت کنندگان بوده اند عبارت اند از کابل )21
فيصد( ،ننگرھار ) 12فيصد( ،کندز ) 11فيصد ،ھرات و بغالن )ھر کدام  6فيصد( ،کنر ) 5فيصد(،
کندھار ،پکتيا ،بلخ ،لوگر و لغمان )ھر کدام  4فيصد( .از سال  2002بدينسو ،بيشترين تعداد عودت
کنندگان به چھار واليت عمده افغانستان عودت نموده اند که عبارت از کابل ) 26فيصد( ،ننگرھار )20
فيصد( ،کندز ) 6فيصد( و بغالن ) 5فيصد( ميباشند.
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برعالوه مساعدت از طريق برنامه عودت داوطلبانه ،دولت افغانستان ،بويژه وزارت امور مھاجرين و
عودت کنندگان ،اداره  UNHCRو شرکای کاری آن در مناطق که دارای بيشترين رقم عودت کنندگان
ميباشد ،جھت بھبود دسترسی به خدمات اجتماعی و ايجاد فرصت ھای امرار معيشت و حصول اطمينان
از استقرار مجدد پايدار ،کار ميکنند.
ھدف ازينکار ارتقای ظرفيت محدود فعلی درافغانستان برای جذب عودت کنندگان در آينده ميباشد که با
تصويب يک استراتيژی چندين ساله ) (2014 – 2012راه حل ھا برای مشکل پناھندگان افغان که
توسط  UNHCRو دولت ھای افغانستان ،ايران و پاکستان تدوين گرديده است ،صورت ميگيرد.
در افغانستان ،اين استراتيژی بر مبنای فعاليت ھای مبتنی بر جامعه در واليات که دارای عودت کنندگان
بيشتر است ،پر نمودن خالء ھا ميان مساعدت ھای بشری و انکشاف پايدار متمرکز ميباشد .تطبيق
استراتيژی راه حل ھا که در حال حاضر در افغانستان جريان دارد ،يقينا ً مستلزم سھمگيری و ھماھنگی
وزارت ھای کليدی با فعالين ملی و بين المللی بشری و انکشافی ميباشد.
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