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 معلومات به هنگام در مورد مرض کرونا
 

ن الملیل مهاجرت به طور فعال به ارايه کمک ها به وزارت صحت عامه ادامه میدهد بر  سازمان بی 
ن در قسمت پاسخ به شیوع کوید  به این وزارت کمک مینماید.  ۹۱-عالوه سازمان صیح جهان نی 

 کوید IOMمارچ،  ۵۲به تاری    خ 
ی
یک جهاب ژ اتت 

را  ۹۱-درخواست برنامه واکنش و بازیابی استر
ی الملیل مهاجرت در افغانستان برای ادامه خدمات خویش  آغاز نموده است. دفتر سازمان بی 

 اینجا میلیون دالر آمریکابی نیاز دارد، معلومات بیشتر را میتوانید  ۹۱به  ۵۲۵۹در جریان سال 
 دریافت نمایید. 

های آموزشی به کارکنان صیح موظف، توظیف کارمندان به ساحات  ها دیگر شامل برنامه فعالیت 

، توطیف کارمندان صیح در مرز ها بمنظور  مورد نیاز بشمول جابجایی در مراکز صیح/کلینیک

، خدمات رجعت دیه و انتقال توسط امبوالنس، آگایه  نظارت او مراقبت،کمک مواد محافظتی

دیه مردم در سطح جامعه و کمک های برجسته سازی و مهم جلوه دادن موضوعات صیح از 

 ۴۳محل در  ۱۱،،۹۰طریق جلسات آموزش صیح و بحث گرویه برنامه ردیایی بیجا شدگان در 

میباشد.   والیت  

 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 عودت کنندگان از ایران و پاکستان  ۵۲۵۹جنوری  ۹از 

 .باشد یم ۹۹۱،۱۱۱

 مجموع عودت کنندگان از ایران ۹۹۳،۲۱۳

 مجموع عودت کنندگان از پاکستان ۳،۹۱۲

های عودت کننده فاقد مدرک   تن افغان ۹۹،۱۹۹در جریان هفته گذشته، 
تن(   ۹،۵۳۳بازگشت کنندگان از ایران )  ۳۴از ایران باز گشت نمودند که 

 کمک شده است. 

تن از عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از  ۹۹۱یط هفته گذشته، 
 تن( کمک دریافت نموده اند.   ۹۵۱آنها  ) ۱۱۴پاکستان عودت کردند که 

  عودت از ایران
 ۱-۹۲ز طبق گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان، ا

تن عودت کنندگان فاقد مدرک از ایران از طریق  ۹۹،۱۹۹ م به تعداد۰۱۰۹اپریل 
. ازین مرز نیمروز )میلک( و هرات )اسالم قلعه( به افغانستان عودت نموده اند

تن رد  ۹۱،۱۱۱تن به طور داوطلبانه عودت نموده و  ۹۹،۱۳۱به تعداد  مجموع
افرایش را نسبت به هفته گذشته نشان میدهد، در  ۵۴مرز گردیده اند.  که این رقم 

طول هفته گذشته تعداد بازگشت بنابر رخصتی های نوروز کمیی بوده است. اکنون، 
  ۹۹۳،۲۱۳به تعداد  م از ایران۰۱۰۹جنوری  ۹رقم عودت کنندگان فاقد مدرک از 

ن الملیل مهاجرت در یط هفته گذشته به  تن  سد. سازمان بی  (    ۳۴تن ) ۹،۵۳۳می 
 کمک های پس از بازگشت  را در  مراکز عبوری هرات و نیمروز  فراهم نموده است. 

ی الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 
 

 صحت در روند مهاجرت: 

وع  ن الامالایل ماهااجارت از  ی تان،   ۹۲۵،۹۱۲تاا الاحاال  ۰۱۰۹تیم صیح سازماان بای 
خدمات ابتدایی صایح مشاماول مشااوره بارای بایامااری هاای عاماویم، ماراقابات هاای 

 و خاادمااات کااویااد
 
را در  ۹۱-مااادر، طاافاال و نااوزاد، باااروری، باارنااامااه ریاازی خااانااواد 

والیات نیمروز، هلمند، غور، هرات، کندهار و ننگرهار  ارایاه ناماوده اسات. بارنااماه 
ن الامالایل انا الاساتاان ) (، FSDOصیح آی او ام از طار  ناهااد هاای اداره تاوساعاه بای 

، دفاایی عااماالاایااایی ارو ااا باارای حاافاااظاات و کاامااک هااای  دولاات جااا ااان، کااانااادا، جاارمااتن
ادوسااتااانااه ) ا ا دوسااتااانااه افااغااانسااتااان و اداره جاامااعاایاات، ECHOبشی ا (، صااناادور بشی

 ( حمایت و تمویل میشود. BPRMپناهندگان و مهاجرت ایاالت متحده امریکا )

از ماارینااان  ت    ۳،۹۹۵هاافاات تاایاام صاایح آی او امه در یط هاافااتااه گااذشااتااه باارای 
تاان هاامااراه بااا ادویااه   ۹،۹۳۱خاادمااات صاایح هااماا ااون مشاااوره هااای عاامااویم باارای 

تان و  جالاساات مشااوره دیه روان   ۳،۹۹۵الزمه، جلسات آگایه دیه صیح بارای 
 تن در والیات تحت پوشش تیم صیح ارایه نمودند.  ۱۹۹درماین برای 

تاحاات حااماایاات بااودجااه صاناادور جااهااین  سساات ماارن تاو اارکاالااوز/ سال در  ااناادیاان   
تان از ماهااجارن افاغاان فااقاد مادرک   ۹۹،۹۹۵، باه تاعاداد UNDPکشور به همکاری 

در  هار والیت مرزی هرات، نیمروز، کندهار و ننگرهاار سسات تاو ارکالاوز شادناد، از 
تن مشکوک شناسایی شاده  و  ساماهال هاای ماتاذکاره در الباراتاوار هاای   ۹۲۱جمله 

ول تو رکلوز معاینه شده که در نایایاجاه  تان ماتابات گازارش   ۳برنامه میل سست و کنیی
 داده شدند. 

 
   محافظت:  در بخش

قناایااه شاااماال    ۹،۲۲۹  بااه تااعااداد   ۰۱۰۹در جااریااان سااال  IOMبارنااامااه مااحااافااظاتی 

 بوسیله ارائه اطالعاات باه ماوقاس، سسا ایال کتگوری افراد با نیازمندیهای مشخص را 

ن و  با عزت ش به خدمات و ارائاه کاماک هاای دیاگار از جامالاه پاول ناقاد  مطمی  دسیی

ی از ا ارات مااناا ن هااناا ااام   شااناااسااایی شااده و جاالاوگاای 
بارای کاااهاش خااطاارات حافاااظااتی

مساادود شاادن راه هااای رجااعاات دیه، کاامااک ناامااوده اساات. تاایاام هااای حاافاااظااتی در 

نقاط مرزی که مرصو  غر االایاری  قناایاا اناد در هارات و نایاماروز و هاما اناان باه 

 ۳۰قنایاه از  جامالاه   ۲۱والیت توانسته است کاه  ۹۰همکاری کارمندان والیتی در 

 ۸تن وضیعت وخایام صایح،  ،۹ک ن سال در معرن خطر و   ،خانم و  ۹۱طفل، 

والد مجرد را در والیات نیمروز، کنادز، کاابال، غاور، فااریاات، تاخاار،  ۵تن معیوب و 

ماورد دیاگار هاماراه   ۰۷۳هارات، بالاخ و کانادهاار تاحات ناظاارت و ارزیاایی قارار دهاناد. 

خانواده های شان در مرز های میلک والیات نایاماروز و اساالم قالاعاه والیات هارات 

 باه هاماکااری ریااسات ما ااجاریان شانااساایی شاده اناد. 
توسط کارمندان تیم محاافاظاتی

 تن( کاماک هاای پاس از عاودت )مشاماول ماباایال، ۹۱۱خانواده عودت کننده ) ۰۸

دیاگار ماورد ازیاایی  قنایاه  ،۹۹و حامال و ناقال( دریاافات ناماودناد و  ردیایی فامیل ها

 مدیریتی این تیم قرار گرفته اند. 

به معاینه پس از بازگشت، ارائه خدمات اولیه ص یح ه م راه ب ا ادوی ه  زم ه، ارج ا  ب رای  IOMتیم صیح 

فته ص یح ب ه ا ا اخ ان ه ه ای زی رح ک در س ا ه کش ور ادام ه م ی ده د، ب رع  وه  ف راه م س ازی   تداوی پیشژ

ت ب ه خ دم ات ص یح نس   ت ا مش ک     ک م ک ه ای ص یح در ن ق اط ج ن  وی غ ربی و ک ت ن ی  م روز ک ه دس تر

ی اام  خدمات تیم صیح میگردد.   ۵۲۵۹، اپری   IOM ©میبااد نت 

ن الملیل مهاجرت در جریان سال  میلیون  ۵۱،۱به  ۰۱۰۹تیم پاسخ مرزی سازمان بی 
تن مهاجر افغان نیاز  ۱۲۳،۲۲۲جهت ارائه خدمات الزمه به حدود دالر آمریکابی 

ن افزایش خواهد  دارد. با در نظر داشت رقم بازگشت در جریان سال این رقم تخمیتن نی 
.  عدم کمک از کمک ها  زمه را دریافت نموده است ۲۴تا الحال ای  سازمان یافت، 

های مایل و بشی دوستانه در مراکز پذیرش در سطح مرزی باعث تعلیق عملیایی در ماه 
ن هفته به  جوالی خواهد شد، برعالوه کمک ها به مقایسه نیاز های بشی دوستانه نی 

 هفته کاهش خواهد یافت. 

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 ۱ ۱ ر   گگ۵ -  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ زک گ    گگبزشگ فاگ   ز 

 بازگشت از پاکستان

تان عاودت کانانادگاان فااقاد مادرک از پااکساتاان   ۳،۹۱۲م  باه تاعاداد ۰۱۰۹طبق گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگاان، از اول جاناوری 
ن باولاد ) ۹۲عودت کننده و  ۱۲تن از عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از مرزهای تورخم ) ۹۹۱عودت نموده اند. یط دو هفته گذشته،   ۹۱۱رد مرزی( و سپای 

  کمیی میباشد.   . رد مرزی( وارد کشور شده است ۲۱عودت کننده و 
ً
 بازگشت مهاجرین در جریان زمستان نسبتا

م ۵۲۵۹تعداد عودت کنندگان کمک اده در   

ی الملیل مهاجرت در افغانستان از حماکت تموی  کنندگان ذک  سپاس و قدردابی مینماکد، با حماکت ایشان آی او ام توانسته است  ات خدمسازمان بی 

 ت  عودت کنندگان افغان فاقد مدرک اراکه کند.    ۵۲،۱۹۵ زیم را به 

م ۵۲۵۹تعداد عودت کنندگان فاقد مدرک در   

 اروپا برای حااظت و کمک 
ر
دوستانه   ناروی، جاپان، سویس، دفتر عملیاب (، صندوق CERF(، بودجه مرکزی پاسخ رسی    ع )(ECHOهای بشژ

 برای اکدز، توحرکلوز و برای واکنش اضاراری مرکزی و 
ی
  ریام صندوق جهاب

  ز  خ

      
 ج  عگگ

      

 رزکس ز 
 ج  عگ
 رزکس ز 

 ج  عگع  اگ
 کنن ه

 کن هز     خم ن    ش ه  ا

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

 167,541 1641 ,, 3394 334 79 41,4,,3 ,4,2,, ,,,34, ,114,3 14,34, فبروری  ۸۲ -جنوری ۱

 184,147 1481 ,, 3292 3, 313 34943,1 1,47,1 334,17 4171,, ,12471 اپریل ۱ -مارچ ۱

 81,473 775 4 92, 2 99 134,72 3,4,92 ,,,4, 14113 44,3, اپریل ۸-۲

 83,151 884 27 377 34 94 134,11 ,334,2 ,497, ,1441 3343,7 اپریل ۹-۱۱

 8295398 ,9528 ,22 85928 152 ,95 8295,89 2515211 9558,8 ,385,3 895,89  ج  ع

  ز  خ

      
 ج  عگگ

      

 رزکس ز 
 ج  عگ
 رزکس ز 

 ج  عگک کگ
 ف ه

 کن هز     خم ن    ش ه  ا

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

 4,738 1876 3, 3497 79 79 94317 14,33 14, 4213, 119 فبروری  ۸۲ -جنوری ۱

 4,777 1554 ,3 3211 11 313 14999 14213 ,39 4,99, 213 اپریل ۱ -مارچ ۱

 3,848 766 4 ,1, 2 99 34237 4,, 4, 222 ,34 اپریل ۸-۲

 1,751 835 ,2 377 34 14 ,,,34 227 2 279 1, اپریل ۹-۱۱

 155321 95558 2,3 85132 ,23 ,88 225358 953,2 298 25225 ,2522  ج  ع


