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 معلومات به هنگام در مورد مرض کرونا
 

ن الملیل مهاجرت به طور فعال به ارايه کمک ها به وزارت صحت عااماه اماماه ما ارهار بار  سازمان بی 
ن مر قسمت پاسخ به شیوع کویر  به این وزارت کمک مینمایر.  ۹۱-عالوه سازمان صیح جهان نی 

یک جهابی کوید IOMمارچ،  ۵۲به تاری    خ  ژ اتت 
را آغ از  ۹۱-درخواست برنامه واکنش و بازیابی استر

ی الملیل مهاجرت در افغانستان برای ادامه خدمات خویش در جریان   سازمان بی 
نموده است. دفتر

دری اف ت  ای ن   امیلیون دالر آمریکابی نیاز دارد، معلومات بیش تر را م ی ت وان ی د  ۹۱به  ۵۲۵۹سال 
 نمایید. 

های آموزشی به کارکنان صیح موظف، توظ ف کارمنران به ساحات  ها میگر شامل برنامه فعال ت 

، توط ف کارمنران صیح مر مرز ها بمنظور نظارت  مورم ن از بشمول جابجایی مر مراکز صیح/کلین ک

، خرمات رجعت میه و انتقال توسط امبوالنس، آگایه میه مرمم مر  او مراقبت،کمک موام محافظتی

سطح جامعه و کمک های برجسته سازی و مهم جلوه مامن موضوعات صیح از طریق جلسات 

میباشر.        والیت ۴۳محل مر  ۱۱،،۹۰آموزش صیح و بحث گرویه برنامه رمیایی ب جا شرگان مر 

 تماس با ما:  

   :             iom.intnbishop@    سازمان بین المللی مهاجرت، کابل

    http://afghanistan.iom.int    facebook.com/iomafghanistan      twitter.com/iomafghanistan     

 نقاط برجسته
 
تا الحال مجموع عومت کننرگان از ایران و پاکستان  ۵۲۵۹جنوری  ۹از 

 .باشر یم ۲۱۲،۱۱۵

 مجموع عومت کننرگان از ایران ۲۴۸،۵۸۱

 مجموع عومت کننرگان از پاکستان ۳،۲۵۶

های عومت کننره فاقر مررک   تن افغان ۵۲،۲۲۱مر جریان هفته گذشته، 
تن کمک  ۴۵۱بازگشت کننرگان از ایران  ۶۳از ایران باز گشت نمومنر که 

 زن(.  ۵۵۲مرم و  ۳۲۱شره است )

تن از عومت کننرگان افغان فاقر مررک از  ۹۱۳یط هفته گذشته، 
 ۴۶تن کمک مریافت نمومه انر )۹۱۲آنها  ۱۱۳پاکستان عومت کرمنر که 

 زن(.  ۴۱مرم و  

  عودت از ایران
جون  ۹۱-۰۳طبق گزارش ت م نظارت مرزی ریاست امور مهاجرین و عومت کننرگان، از 

تن عومت کننرگان فاقر مررک از ایران از طریق مرز ن مروز  ۵۲،۲۲۱ م به تعرام۰۱۰۹

به تعرام  . ازین مجموع)م لک( و هرات )اسالم قلعه( به افغانستان عومت نمومه انر

تن رم مرز گرمیره انر. اکنون، رقم  ۱،۸۵۲تن به طور ماوطلبانه عومت نمومه  ۹۲،۲۴۱

سر. این  تن  ۲۴۸،۵۸۱به تعرام  م از ایران۰۱۰۹جنوری  ۹عومت کننرگان فاقر مررک از  می 

ن ماه های سال  ۳۱۳رقم  ن الملیل  نشان م رهر.  ۰۱۰۱افزایش را نسبت به عی  سازمان بی 

( کمک های پس از بازگشت  را مر  مراکز ۶۳تن ) ۴۵۱مهاجرت مر یط هفته گذشته به 

                                                                       .عبوری هرات و ن مروز  فراهم نمومه است

ی الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 
 

 صحت در روند مهاجرت: 

وع  ن الملیل مهاجرت از شی تان،   ۹۴۴،۵۱۳تاا الاحاال  ۰۱۰۹ت م صیح سازمان بی 
خرمات ابترایی صیح مشمول مشاوره برای ب ماری های عمویم، ماراقابات هاای ماامر، 

 و خرمات کویر
ی

را مر والیات ن ماروز،  ۹۱-طفل و نوزام، باروری، برنامه ریزی خانوامگ
هلمنر، غور، هرات، کنرهار و ننگرهار  ارایه نمومه است. بارنااماه صایح آی او ام از 

ااع ) ا (،  پناهنرگاان و ماهااجارت ایااالت CERFطرف نهام های بومجه مرکزی پاسخ شیا

 ( و بومجه کمک های بشی موستانه حمایت و تمویل میشوم. BPRMمتحره امریکا )

از ماریااان خارماات  ت   ۵،۱۱۴هفت ت م صیح آی او ام؛ مر یط هفته گذشته برای 

تن هماراه باا امویاه الزماه، جالاساات  ۵،۱۱۴صیح همچون مشاوره های عمویم برای 
تان مر  ۹۸۴تن و  جلسات مشاوره میه روان مرماین برای  ۲۲۲آگایه میه صیح برای 

 والیات تحت پوشش ت م صیح ارایه نمومنر. 

تحت حمایت بومجه صنروق جهاین  تست مرض توبرکلوز/ سل مر چنرین کشاور باه  
تن از مهاجرن افغان فاقر ماررک مر چاهاار والیات  ۹،۱۳۲، به تعرام UNDPهمکاری 

تان   ۸۲مرزی هرات، ن مروز، کنرهار و ننگرهار تست توبارکالاوز شارنار، از جامالاه 
مشکوک شناسایی شره  و  سمپل های متذکره مر البراتوار های برنامه مایل تسات و  

ول توبرکلوز معاینه شره.   کنیی

  محافظت:  در بخش

زن،  ۵،۶۳۴) ۹،۱۴۴ به تعرام  ۰۱۰۹مر جریان سال  IOMبرنامه محافظتی 

قاا اه شاامال کاتاگاوری افارام باا پرس    ۸،۹۱۱دختر  ۶،۳۱۵مرد،  ۵،۵۸۶

ن و  باا  بوس له ارائه اطالعات به موقع، تسه ل ن ازمنریهای مشخص را  ماطامای 

ش به خرمات و ارائه کمک های میگر از جمله پول نقار بارای کااهاش  عزت مسیی

ی از اثرات منفن هنگام مسروم شرن راه   شناسایی شره و جلوگی 
خطرات حفاظتی

های رجعت میه، کمک نمومه است. ت م های حفاظتی مر ناقاام مارزی کاه 

مرصوف غربالگری  قاایا انر مر هرات و ن مروز و همچنان به همکاری کارمنران 

مخیی و  ۹۱۱مرم،  ۳۱زن،  ۸۱قا ه ) ۸۱والیت توانسته است که  ۹۹والیتی مر 

ایط جری  ۹۸زن  مر معرض خطر،  ۱طفل،  ۹۱از  جمله  پش(  ۹۱۴ تن مر شی

تن معیوب را مر والیات ن مروز، کنارز، کاابال، غاور، فااریاات، تاخاار،  ،پزشیک و 

ماورم میاگار هاماراه   ۱۱هرات، بلخ و کنرهار تحت نظارت و ارزیاایی قارار مهانار

خانوامه های شان مر مرز های م لک والیت ن مروز و اسالم قلعه والیت هارات 

 ۰۸توسط کارمنران ت م محافظتی به همکاری ریاست مهاجرین شناسایی شره انر. 

پش( کمک های پس از ۰۱مخیی و  ۹۳مرم،  ،۰زن،  ۰۴خانوامه عومت کننره )

 ۳۱و حمل و نقل( مریافت نماومنار و  رمیایی فام ل ها عومت )مشمول مبایل،

 میگر مورم ازیایی مریریتی این ت م قرار گرفته انر.  قا ه

 

ان دفتر آی او ام در والیت کندهار در انتقال یک بیمار مبتال به ویروس کرونا ب ه م رک ر درم ابی   ییک از داکتر

۴۲رسیده که از ای  جمله ب ه ت ع داد  ۵،۲۲۲ایل  ۹،۲۲۲روزانه به  ۹۱-کمک میکند. آمار موارد کوید -

مورد وافیات اعالم گردیده است و همچنان  انتظار یم رود ک ه در روزه ا و ه   ت ه ه ای آی ن ده  ۹۲۲

ای م ام ن ی سر و دس تر   افرایش قابل توجه در  ای  ارقام به وجود خواهد آمد. با توجه به وخی   د دن اژ

 
 
به مناطق دورافتاده همراه با محدودیت ظرفیت آزمایش و تمایل به آزمای ش، آم ار م وارد روزان ه اال ت م ا 

 ۵۲۵۹، جون IOM  @بسیار بیشتر خواهد بود. 

ن الملیل مهاجرت مر جریان سال  میلیون دالر  ۵۱،۱به  ۰۱۰۹ت م پاسخ مرزی سازمان بی 
تن مهاجر افغان ن از مارم. با مر نظر  ۳۲۸،۲۲۲جهت ارائه خرمات الزمه به حروم آمریکابی 

ن افزایش خواهر یافت،  تا الحال ای  ماشت رقم بازگشت مر جریان سال این رقم تخمیتن نی 
.  عرم کمک های مایل و بشی موستانه از کمک ها الزمه را دریافت نموده است ۲۳سازمان 

جوالی خواهر شر، برعالوه   ۴۹مر مراکز پذیرش مر سطح مرزی باعث تعلیق عمل ایی مر 
ن هفته به هفته کاهش خواهر یافت.                 کمک ها به مقایسه ن از های بشی موستانه نی 

https://www.iom.int/news/iom-looks-back-one-year-covid-19-response-appeals-usd-812-million-2021
mailto:iomkabul@iom.int
http://afghanistan.iom.int
http://www.facebook.com/iomafghanistan
http://www.twitter.com/iomafghanistan


 م    ج  گگ۴ -۸  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ ز  گ    گگبزشگ فاگ   ز 

 بازگشت از پاکستان

تن عومت کننرگان فاقار ماررک از پااکساتاان  ۳،۲۵۶م  به تعرام ۰۱۰۹طبق گزارش ت م نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عومت کننرگان، از اول جنوری 
ن بولرک ) ۸۴تن از عومت کننرگان افغان فاقر مررک از مرزهای تورخم )۹۱۳عومت نمومه انر. یط هفته گذشته،   ۱عومت کننره و  ۹۵۹عومت کننره( و سپی 
 . اخراج شره( وارم کشور شره است

م ۵۲۵۹تعداد عودت کنندگان کمک دده در   

ی الملیل مهاجرت در افغانستان از المایت تمویل کنندگان ذیل سپاس و قدردابی مینماید، با المایت ایشان آی او ام توانسته است  ات خدمسازمان بی 

 ت  عودت کنندگان افغان فاقد مدرک ارایه کند.    ۶۲،۴۲۳الزیم را به 

م ۵۲۵۹تعداد عودت کنندگان فاقد مدرک در   

 اروپا برای ال اظت و کمک  
ر
دوستانه   جاپان، سویس، دفتر عملیاب  ، صندوق برای CERF ، بودجه مرکری پاسخ ای    ع ))ECHOهای برسژ

 برای ایدز، توبرکلوز و واکنش اضطراری مرکری و 
ی
  ریامالصندوق جهاب

  ز یخ

  ی   
 ج  عگگ
  ی   

 پزکس ز 
 ج  عگ
 پزکس ز 

 ج  عگع  اگ
 کنن ه

 کن هز     خم نی   ش ه  ا

   گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن 

 356,565 6345 918 4,982 911 876 424,194 542,966 14,814 595,621 584,461 می ۱۱ -جنوری ۱

 32,444 624 7 144 58 584 45,477 54,646 4,585 6,714 57,714 جون ۱-۱۱

 25,342 433 4 154 1 71 97,441 1,597 9,141 7,258 55,627 جون ۱۱-۱۱

 26,236 255 7 595 4 46 91,442 4,144 9,554 4,294 51,471 جون ۱۱-۴۲

 709,551 4,711 179 7,939 153 070 743,130 240,541 41,311 231,341 195,702  ج  ع

  ز یخ

  ی   
 ج  عگگ
  ی   

 پزکس ز 
 ج  عگ
 پزکس ز 

 ج  عگک کگ
 ف ه

 کن هز     خم نی   ش ه  ا

   گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن 

 25,365 6,244 942 4,591 995 871 95,898 54,242 764 6,812 5,924 می ۱۱ -جنوری ۱

 2,554 625 4 144 58 584 5,517 859 94 447 556 جون ۱-۱۱

 2,444 433 4 154 1 71 249 117 94 141 94 جون ۱۱-۱۱

 555 254 5 595 4 46 697 948 56 477 68 جون ۱۱-۴۲

 19,474 4,193 129 3,404 131 074 13,771 21,213 431 29,944 2,724  ج  ع


