
 معلومات:  ۹۱-یدد کو 

-د کډوالۍ نړیوال سازمان د عامې روغیتا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان رسه د کویت  
کون یک فعاله توګه مرسته ک ۹۱ یدو غپر  IOMنیټه،  ۵۲د مارچ په   .ويویروس په خپر

ستراتیژیک غبرګون او ژغورنې پالن،  -اپیل پیل کړه  ۲۱-نړیوال کویډ ۵۲۵۲خپل 
ملیون ډالرو په لټه کې دی  ۲۱لمریز کال کې   ۵۲۵۲ای او ام اداره په افغانستان په 

په فعالیتونو یکې د شتون لري.  دلتهترڅو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. زیات معلوماتو 

ې روغتیایی کارمندانو لپاره روزنه ، د اړتیا په سیمو یکې د کارمندانو ګمارل په  ر
لومړۍ کرښ 

ی  
 
ې لپاره اضاف

 
شمول د روغتیایی مرکزونو او هلته یی بیا ځای پرځای کول، د پولې څاری

اتو، د امبوالنس په بنسټ  کارمندان په دنده ګمارل، د ځان محافظتی او نورو تجهپ  

ې ریفرل خدمات او 
ې ځایه کیدی  ې په کچه د عامه پوهاوې فعالیتونه په شمول د یر

د ټولت 

ی بحثونو له الرې په  یکس ګرویر ې میپیر والیتونو یکې تر رسه   ۴۳نقطو په  ۱۱،،۹۰تعقیتر

 کړی دی. 

کرونا جدي ناروغ په وړلو کی مرسته کوی، د  یو ډاکټر د درملنې مرکز ته د IOMکې د  الیتپورته ، د کندهار په و 

-۰۱ترمنځ دی چې د  ۰۱۱۱-۹۰۱۱قضیو د ورځني ریکارډ لوړې کچې ته رسیدلي کوم چې  ۹۱کویت 

کې به د پام وړ زیاتوالی په ترمنځ رسمي د مړینې شمیر اعالنیږی، اټکل کیږي چې په دې ارقامو  ۹۱۱

راتلونکو ورځو او اونیو راشي، د امنیت خرابوالی او لیرې پرتو او کلیوالي سیمو ته السرسي د تیست ورکولو محدود ظرفیت 

 ۰۱۰۹ای او ام ، جون  @. .ورځني مجموعی ارقام احتماال ډیر لوړ ويرښتیني 

 د ایران څخه راستنېدنه: 
ه تهوګهه   ی ټیم پهه ویهنها، پهه ټهولهپ  

د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د رسحداتو نظاریی
ې اسناده افغان کډوال په خپله خوښه د نیمروز )میلک( او هرات )اسالم قلعه(  ۰۰،۱۱۱ یر

ته هېهواد تهه  ۰۳جون څخه د جون تر  ۹۱میالدی کال د  ۰۱۰۹له الرې د  ې پورې بپ   
نېتی

ې  رل شوي دي، چر افراد په خهپهلهه خهوښهه راسهتهانهه شهوی  ۹۰،۰۱۱راستانه شوي او یا رس 
رل شوی دي.  ۱،۳۰۱او   رس 

ې څخه تر اوسه پورې په عمومی توګه  ) ۰۱۰۹د   
( ۰۱۳،۰۳۱لمریز کال دجنورۍ د لومړۍ نېتی

ې  ې اسناده افغان کډوال د ایران څخه راستانه شوی دي چر لمریز کال یکې د ورته   ۰۲۰۲په یر
 سلنه زیاتوالې راغلې دي.  ۶،مودې په پرتله 

ې اسهنهاده افهغهان   ۱۰۶په مجموعی توګه د ایران څخه  IOM)د کډوالۍ نړیوال سازمان ) یر
ې  ) ې دههرات او ۴۳کډوال چر

ي مهرسهتی ي د ایران څخه د رارسیدو وروسته بش  ( سلنه کپ  ږ
ې کهچهه 

نیمروز عبوری مرکزونو یکې تررسه کړي دی. د بودیجر د نشتون له املهه د مهرسهتی

ې رسه هیڅ تړاو نلري
 .محدوده شوی ده او د راستنیدونکی زیان منت 

 

 د بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره د کډوالی نړیوال سازمان په وخت مرستې

 د کډوالو روغتیا: 

وع څخه تر اوسه پورې   ۰۱۰۹  د کډوالو روغهتهیها پهروګهرام پهه نهیهمهروز، ههرات،   IOMکال د رس 

ې خهدمهاتهو ،۹۱۱،۰۱کندهار او ننګرهار والیتونو یکې 
کورنیو ته د لومهړنهیهو الزمی روغهتهیها پهامهلهری 

ۍ د 
ې ، د زیهږون روغهتهیها ، کهوری 

عمومی ناروغیو ، مور ، ماشوم او نوي زیږون روغتیایی پهامهلهری 

د بیییړنیییو کیمیکیونیو وجی یي خدمات وړاندی کړی دی. او دا بهرنهامهه  ۹۱پالن کولو د کویت 

BPاو مهاجرت  ، د امریکا د متحده ایاالتو د نفوس ، کهډوالۍ (CERFصندوق ) RM)  ) د او

دوستانه وجهی صندوق  ي  (AHF(افغانستان لپاره بش   . لخوا یی مال مالتړ کپ  ږ

ۍ په جریان یکې په مجموعی توګه  
ې  اووی  ګهرځهنهده روغهتهیهایی اوو   IOMمریضانو د ۰،۱۱۱د تپ 

ې  ښهوهو  او  ۰۱۱بسپی ناروغانو ته مشورې،  ۰،۱۱۱ټیمونو لخوا خدمات وړاندی کړی دي چر

ې او 
ې په کچه روغتیا تعلیم زده کړې ناستی

ی  ۹۳۱نارینو ته د ټولت 
ی مشهوریی

نهاروغهانهو تهه روای 

ې تررسه شوې دی. 
 ناستی

 UNDPد کډوالو روغتیا پروګرام د نړیوال وجهی صندوق او د څو ههیهوادونهو د نهری رنهد او د 

ې اسهنهاده افهغهان کهډ ۹،۶،۱رسه په ملګرتیا فنډ الندې د نری رنځ په ټولپ   ډول  وال ههرات،  یر

ې ددې جهمهلې  ایهنهه شهوی چر نیمروز، کندهار او ننګرهار ترانزیټ مرکزونو یکې دتشخیص لپاره معه

ي( قضت  مشخص شوی دی.  ۳۱څخه  ې په نري رنځ اخته )ګومان کپ  ږ  ناروغان چر

غهپ  راجسهپی   ۹،۶۱۱جهریهان یک   ۰۱۰۹د خوندیتوب برنامې په  IOMد خوندیتوب: 

 ( ی او  ۶۰،،۴نارینه،  ۰،۰۳۴ښوېنه،  ۰،۴،۱کورنیو چر
 
ی  ۳،۹۶۶انجوی هلکان( رسه چر

ې پهه وخهت رسه مهعهلهومهاتهو  ې تهر رسه کهړی چر
ی هم په یکې شاملې دی مرستی ځانګړې قضت 

چمتو کول، خدماتو ته په وقار او خوندي ډول الرسښی اسانولو، او د پیسو په شمول د 

ندل شویو خطراتهو کهمهولهو لهپهاره او  ې چمتو کول ترڅو ددې الرې د خوندیتوب پپ  
مرستی

ې د راجع کولو خال موجوده وه.  مونو څخه مخنیوی کول کله چر ی تاکتیک میکانپ  
 منف 

ته   ې د هرات او نیمروز په رسحدي نقطو او همدارنګه د بپ  د سکرینینګ کارمندانو رسه چر

ې په 
نهیهویهو  ۳۶والیتونو یکې کار کونکی کار کوي. د خوندیتوب په برخه یکې  ۹۹راستنیدی 
ې او  ۹۱۶نارینه،  ۳۱ښوینه،  ۰۱قضیو )

هلهکهان( ارزونهه پهه نهیهمهروز، غهور،  ۹۱۴انجوی 

بلد، بدخشان، فاریاب، هرات، تخار، ننګرهار، رسیبل، کابل، او کندهار والیهتهونهو یکې 
ې په دې ارزونه یکې  ه شوی ده، چر ر شهدیهدی یهتر  ۹۰ماشومان په خطر یک،  ۹۱بشپر

 ، د معلولیت قض  قضیو رسه مرستی تررسه شوی دی. او   ،ښجی په خطر یک او  ۱قضت 

ۍ  په میلک او اسالم قلهعهه یک د کهډوالهو چهار و  ۶۶
وتونو لرونکو او کوری  د ځانګړو ض 

غپ  راجسپی راستانه شوی انهفهرادی او   ۰۲ریاست رسه په هغمږی رسه سکرین کړی دی. 

ې  ۍ چر
 
ې او  ۹۳نارینه،  ،۰ښوینه،  ۰۴(کوری

 
هلکان( د رارسیدو څخه وروستهه  ۰۱انجوی

ۍ تعقیب، او د الری  
ې په توګه )ګرځنده تلیفونونه ، د کوری 

ې ترالسه کړي چر د بیلګ 
مرستی

 . فضیو لپاره د قضیو مدیریت ارزونه تررسه شوې ده ۳۶کرایه(، او همدارنګه  

ې اسناده افغان کډوالو راستنېدنه  د یر
اونپ   راپور   

جون ۰۳ -۹۱  ۰۱۰۹  

 ۰۲۰۹-اړین تک  
 

وع څخه تر دا مهههالهه لهه ایهران او  ۰۱۰۹د روان کال  ې د رس 
جنورۍ میاشتی
ه راستنېدنه  وګړي.  ۰۱۱،۶۶۰ -پاکستان څخه ټولپ  

 وګړي.  ۰۱۳،۰۳۱یکې له ایران څخه ټوله راستنېدنه    ۰۱۰۹په 
 وګړي.  ۰۰۴،،یکې له پاکستان څخه ټوله راستنېدنه   ۰۱۰۹په 
 

ۍ په جریان یکې له ایران څخه 
ې اووی  ې  ۰۰،۱۱۱د تپ  اسناده افغان کډوال  یر

ې ددې جملې څخه   ې         ۱۰۶( ۳٪راستانه شوی دي چر انهفهرادی وګهړی( چر
ی مرسته شوی ده.  ۰۰۱نارینه او  ۱۶،(  ښوینه(  کپ  ږ
   
ۍ په جریان یکې له پاکستان څخه  

ې اووی  ې اسناده افغان کډوال  ،۹۶د تپ  یر
ې ددې جملې څخه  ې       ۹۶۱( ۱۶۳راستانه شوی دي چر انهفهرادی وګهړی( چر

 ښوینه( رسه مرسته شوی ده.  ۱۶نارینه او  ۱۴(

 موږ سره اړیکه ونیسۍ

I OM Kabul     :@iom.intnbishop 

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

میلونونه ډالرو ته اړتیا   ۵۱،۱لمریز کال کې   ۰۲۰۲پولې له الرې راستېدنې پروګرام په د 
افغان راستنیدونکو کډوالو ته پرې خدمات وړاندی   ۰۲۰،۲۲۲لری چې په تخمینې توګه 

کړی. هغه شمیره چې احتمال شتون لري د موجوده راستنېدنې ته په کتو سره زیات شی، ای 
سلنه ترالسه کړې ده. د اضافي مالتړ پرته د پولې  ۲۵او ام د خپلې الرمو مرستو څخه یوازې 

په کچه راستنیدنې مرکزونو کې بشري فعالیتونه د جوالی په میاشت کې د ځنډ سره مخ شي، 
سره له دی چې مرستې په پرتلیزو ډول سره د بشری اړتیاوې هم اونۍ په اونۍ محدودیت 

 کیږی.

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


ز راپور  ۰۲۰۹جون  ۰۲ -۹۱اونی                                د بی اسناده افغانانو راستنېدنه                                                                                                                                                          

ه توګه   د پاکستان څخه راستنېدنه:   ی ټیم په وینا، په ټولپ  
ې اسناده افغانان په خپله خوښه د پاکستان   ۰۰۴،،د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د رسحداتو نظاریی یر

ې  ۹ جنورۍ د ۰۱۰۹څخه د   
ۍ یکې په مجموعی توګه  نېتی

ې په اووی  ته خپل هیودا ته راستانه شوي دي. د تپ  ې ) ،۹۶څخه بپ  ې اسناده افغان ګډوال چر ۍ  ۳۱یر
راستانه شویو کوری 

ۍ غړی او  ۹۰۹غړی( د تورخم او )
ته خپل هیواد ته راستانه شوي دی.  ۶راستانه شویو کوری  رل شوی غړی( د سپی   بولدک پولې له الرې له پاکستان څخه بپ   رس 

 کال کی د مرسته شویو راستنېدونکو کډوالو شمیر ۵۲۵۲په 

ې څرګندوی. د نوموړو تمویلونکو ، مال  مالتړو په IOM)  په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان
ز
( له ټولو الندینو بسپنه ورکونکوو ، تمویلونکو نه مننه او قدرداب

ې په  ې اسناده افغان  کډوالو رسه مرسته تررسه کړه.  ۲،۱۰۳٪میالد کال کې  ۰۲۰۹مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان وتوانید چ   بی

 کال کی د بی اسناده راستنېدونکو کډوالو شمیر ۵۲۵۲په 

جاپان، د امریکا متحده ایاالت، سویس، ایکو )د اروپایي اتحادې بشري مرستو څانګه( د بیړنیو کمکونو 

(، دنری رنځ، ایډز او مالریا نړیوال وجهي صندوق او د افغانستان لپاره CERFوجهي صندوق )

  (.AHF) بشردوستانه وجهي صندوق

 نېټه

 ایران

د ایران 
 مجموعه

 پاکستان

د پاکستان  
 مجموعه

مجموعي 
مرسته 
 شوی

 قندهار تورخم نیمروز هرات

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

 495,756 5,436 236 4,269 253 678 490,320 149,288 54,654 121,893 164,485 مۍ  ۴۹-جنوری  ۱۹

 42,000 523 7 340 16 160 41,477 10,848 4,161 8,734 17,734 جون ۹۱-  ۱۹

 27,831 388 0 310 5 73 27,443 5,127 2,503 7,916 11,897 جون   ۹۶-  ۹۹ 

 25,185 176 7 121 0 48 25,009 4,500 2,114 4,920 13,475 جون ۰۳- ۹۱

 590,772 6,523 250 5,040 274 959 584,249 169,763 63,432 143,463 207,591 مجموعه

 نېټه

 ایران

د ایران 
 مجموعه

 پاکستان

د پاکستان  
 مجموعه

مجموعي 
مرسته 
 قندهار تورخم نیمروز هرات شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

خپله 
 خوښه

شړل 
 شوی

 26,856 5,230 209 4,125 221 675 21,626 10,909 784 8,639 1,294 مۍ  ۴۹-جنوری  ۱۹

 1,673 516 0 340 16 160 1,157 612 20 407 118 جون ۹۱-  ۱۹

 1,330 388 0 310 5 73 942 357 20 545 20 جون   ۹۶-  ۹۹ 

 997 170 1 121 0 48 827 246 18 477 86 جون ۰۳- ۹۱

 1,518 10,068 842 12,124 24,552 956 242 4,896 210 6,304 30,856 


