
 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 ر
ې میپی والیتونو یکې تر رسه   ۴۳نقطو په  ۱۱،،۹۰تعقیتر

 کړی دی. 

 د ایران څخه راستنېدنه: 
 

ه تډډوګډډه      ی ټډډیډډ  پډډه ویډډنډډا، پډډه ټډډولډډپ  
د کډډډوالډډو او راسډډکډډنډډوډډدونډډکډډو اډډارو ریډډاسډډت د رسیډډداتډډو نډډظډډاریی

ې اسناده افغان کډوال په خپله خوښه د نیمروز )میلک( او هرات )اسالم قډلډعډه( لډه ۴۴،،۴۹ یر

تډډه هډډ ډډواد تډډه  ۹۱اپډډلیډډخ  څډډپډډه د اپډډلیډډخ تډډر  ۱۱مډډیډډالدی کډډال د  ۰۱۰۹الرې د  ې پډډورې بډډپ  و
نډډ ډډتی

ې  ل شډډوي دي،  ر ر
افډډراد پډډه خډډپډډلډډه خډډوښډډه راسډډتډډانډډه شډډوی  ۹۴،۱۳۱راسډډتډډانډډه شډډوي او یډډا رس،

ل شډډوی دي،   ،،،،۹۱او ر ۍ څډډپډډه د راسډډکډډنډډیډډدو پډډه مډډجډډمډډو ی شډډمډډپ  یکې   رس،
ې اوی   ۰۲د تډډپ 

 زیاتوالې راغیل دی. 

ې څپه تر اوسه پورې په عمومی توګډه  ) ۰۱۰۹د  و
( ۴۹۳،۱۱۳لملیز کال دجنورۍ د لومړۍ ن تی

ې اسناده افغان کډوال د ایران څپه راستانه شوی دي.   یر

ې اسډنډاده افډغډان   ۹،۰۳۳پډه مډجډمډو ی تډوګډه د ایډران څډپډه  IOM)د کډوالۍ نړیوال سازمان ) یر

ې ) ې دهډډرات او ۳۲کډډډوال  ر
ډي مډډرسډډتی ډ ي د ایډډران څډډپډډه د رارسډډیډډدو وروسډډتډډه   ، را ( سډډلډډنډډه کډډپ 

 نیمروز  عبوری مرکزونو یکې تررسه کړي دی. 

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

 د کډوالو روغتیا: 

وع څپه تر اوسه پډورې   ۰۱۰۹  د کډډوالډو روغډتډیډا پډروګډرام پډه نډیډمډروز، هډرات،   IOMکال د رس،

ې خډدمډاتډو ۹۱۰،۹،۱کندهار او ننګرهار والیتونو یکې 
کورنیو ته د لډومډړنډیډو الزمی روغډتډیډا پډامډلډری 

ۍ د 
ې ، د زیډنون روغډتډیډا ، کډوری 

عمومی ناروغیو ، مور ، ماشوم او نډوي زیډنون روغډتډیډایی پډامډلډری 

( ، د FDCOخډدمډډات وړانډډدی کډډړی دی. او دا بډرنډډامډډه د انډډ ډډلډسډډتډډان ) ۹۱پډالن کډډولډډو د کډډویډډت 

ې ) ی اتډډحډادیی ډدوسډتډډانډډه وجډډتی هډنډډدوو او د مډتډډحډډده ایډډاالتډډو د   (ECHOاروپډایی ډ
د افډډغډانسډډتډان   ،

يBPRMنفوس ، کډوالۍ او مهاجرت ) را  . ( لپوا یی مال مالتړ کپ 

ۍ په جلیان یکې په مجډمډو ی تډوګډه 
ې اوی  ګډرځډنډده روغډتډیډایی اوو   IOMمډلیاډانډو د ۳،۹۹۰د تپ 

ې  ښډوډو   ۳،۹۹۰ سپی نډاروغډانډو تډه م،ډورې،  ،۴،۴۳ټیمونو لپوا خدمات وړاندی کړی دي  ر

ې او 
ې په کچه روغتیا تعلی  زده کړې نډاسډتی

ی  ۱۹۹او نارینو ته د ټولت 
ی م،ډوریی

نډاروغډانډو تډه روای 

ې تررسه شوې دی. 
 ناستی

 UNDPد کډوالو روغتیا پروګرام د نړیوال وجتی هنډدوو او د څډو هډیډوادونډو د نډری رنډ  او د 

ې اسډنډاده افډغډان کډډ  ۹۹،۹۹۰رسه په ملګرتیا فنډ الندې د نری رنځ په ټډولډپ   لول  وال هډرات،  یر

ې ددې جډمډیلې  نیمروز، کندهار او ننګرهار ترانزیټ مرکزونو یکې دت،پیص لپاره معاینه شډوی  ر

ندل شډوی د شډنډمډنډو قاډیډو  ۴۱۱څپه  ، ي( قات  پپ  را ې په نري رنځ اخته )ګومان کپ  ناروغان  ر

ی لډه الرې د  ټ او نورمال مایکروسکویر  ایکسپر
ې د جی  

ول مډیلی بډرنډامې رسه   TBڅپه نموی  ر
کډنډپی

ی رنډځ  ې پډ ډ ډه  ۳په همغنۍ یکې په ټاکخ شوي البراتوارونو یکې ازمول شډوی دی. الډبډتډه دنډپ 
مډثډبډتی

 ثبت شوی ده. 

غډډپ  راجسډډپی   ۹،۱۱۴جډډلیډډان یک   ۰۱۰۹د خډډونډډدیډډتډډو  بډډرنډډامې پډډه  IOMد خووونوودیووتووو : 

ې پډه وخډت  ې تډر رسه کډړی  ر
ی هډ  پډه یکې شډامډیلې دی مډرسډتی ی ځانګړې قات  کورنیو رسه  ر

رسه معلوماتو امتو کول، خدماتو ته په وقار او خوندي لول الرسښی اسانولو، او د پډ ډسډو 

نډدل شډډویډو خډډطډراتډډو   ، ې اډمډډتډو کډډول تډرڅډډو ددې الرې د خډډونډدیډډتډو  پډډپ 
پډه شډډمډول د مډرسډتی

ې د راجډ  کډولډو خډال  مډونډو څډپډه مډپډنډیډوی کډول کډلډه  ر
ی تاکتیک مینانپ  

کمولو لپاره او منف 

ې د هډرات او نډډیډمډروز پډه رسیډډدي نډقډطډو او  مډوجډوده وه. د سډډکډلیډنډیډنډن کډارمډنډدانډو رسه  ر

ې په 
ته راسکنیدی  والیتونو یکې کار کونکی کار کوي. د خوندیتو  پډه بډرخډه   ۹۰همدارنګه د بپ 

نډیډډویډو قاډیډډو ارزونډډه پډډه نډډیډمډډروز، غډډور، بډډلډ ، بډدخ،ډډان، فډډاریډا ، هډرات، تډپډډار،   ،۹۹یکې 

ې پډډه دې ارزونډډه یکې پډډالر،  ه شډډوی ده،  ر ر کډډنډډدهډډار، نډډنډډګډډرهډډار او کډډابډډخ والیډډتډډونډډو یکې  ،ډډپر

۹، ، ډ، ،ښډی  پډه خډطډر یک،  ۹۱شدیدی طتر قاډت  مډاشډومډان پډه  ۳۰د مډعډلډولډیډت ق  

ی، او  ،خطر یک،  تنها مډور او پډالر قاډیډو رسه مډرسډتی تډررسه شډوی دی.  ۱سپی   ږیری رسر

ۍ  په میلک او اسالم قلعه یک د کډډوالډو اډار و  ۰۱۳او  
وتونو لرونکو او کوری  د ځانګړو ض 

 ریاست رسه په هغمنی رسه سکلین کړی دی. 

ې  ،۲  ۍ  ر
ی د رارسډیډډدو څډپډډه  ۹۱۱غډپ  راجسډپی راسډډتډانډه شډډوی کډوری  را انډفډرادی غډډړی کډپ 

ۍ تډعډقډیډ ، 
ې په توګه )ګرځنده تلیفونونډه ، د کډوری 

ې ترالسه کړي  ر د بیلګ 
وروسته مرستی

 فایو لپاره د قایو مدیلیت ارزونه تډررسه شډوې ده ،۹۹او د الری کرایه( او همدارنګه  

 د بې اسناده افغان کډوالو راستنېدنه

اونیز راپور   
اپریل ۲۲ - ۲۱  ۵۲۵۲  

 ۰۲۰۹-اړین تک  
 

وع څډډپډډه تډډر دا مډهډډالډډه لډډه ایډډران او  ۰۱۰۹د روان کډال  ې د رس،
جډډنډډورۍ مډډیډاشډډتی
ه راسکنودنه  وګړي.  ۱،۱،،۴۹ -پاکستان څپه ټولپ  

 وګړي.  ۴۹۳،۱۱۳یکې له ایران څپه ټوله راسکنودنه    ۰۱۰۹په 
 وګړي.  ۳،۹۱۱یکې له پاکستان څپه ټوله راسکنودنه   ۰۱۰۹په 
 

ۍ په جلیډان یکې لډه ایډران څډپډه 
ې اووی  ې  ۴۴،،۴۹د تپ  اسډنډاده افډغډان کډډوال   یر

ې ددې جډډمډډیلې څډډپډډه  وګډډړو( رسه مډډرسډډتډډه  ۹،۰۳۳(   ۴٪راسډتډډانډډه شډډوی دي  ر
 شوی ده. 

  
ۍ په جلیډان یکې لډه پډاکسډتډان څډپډه  

ې اووی  ې اسډنډاده افډغډان کډډوال   ،۴۴د تپ  یر
ې ددې جمیلې څپه  وګړو( رسه مرسته شډوی ۴۰۱( ۱۱۲راستانه شوی دي  ر

 ده. 

 موږ سره اړیکه ونیسۍ

I OM Kabul     :@iom.intnbishop 

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

لومړني اساسی خدمات د وړیا  سکلینک کول،د مهاجرت روغتیایی ټیمونه د رارسیدو وروسته  IOMد  
درملو سره چمتو کول،  او د هیواد په کچه د دریم روغتون همکارانو ته د پرمختللي پاملرنې ته راجع 
کول په شمول د سویل لویدیز نیمروز والیت کې چیرې چې د روغتیا خدماتو وړاندې کول ورځ تر بلې د 

 .۰۲۰۲فشار الندې دي. @ای او ام ، اپریل 

میلونونه ډالرو ته اړتیا   ۵۱،۱لمریز کال کې   ۲۲۲۲پولې 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   ۰۲۰۹اپریل  ۹۱ - ۲۱اونی                                د بی اسناده افغانانو راستنېدنه                                                                                                                                                          

 د پاکستان څخه راستنېدنه:  

ه تډوګډه   ی ټی  په وینا، په ټولپ  
ې اسډنډاده افډغډانډان پډه خډپډلډه خډوښډه د پډاکسډتډان څډپډه د   ۳،۹۱۱د کډوالو او راسکنودونکو اارو ریاست د رسیداتو نظاریی  ۰۱۰۹یر

ې  ۹ جنورۍ د و
ۍ یکې په مجمو ی توګه  ن تی

ې په اووی  ته خپخ هیودا ته راستانه شوي دي. د تپ  ې ) ،۴۴څپه بپ  ې اسناده افغان ګډوال  ر ۍ  ۱۱یر
راسډتډانډه شډویډو کډوری 

ل شوی کسان( د تورخ  او )  ۹۱غړی او  ر ۍ غړی او  ۹۱۱رس،
تډه خډپډخ  ۱۱راستانه شویو کوری   بولدک پډولې لډه الرې لډه پډاکسډتډان څډپډه بډپ 

ل شوی دی( د سپی   ر 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.  ۹۰،،۰۲میالد کال کې  ۰۲۰۹مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان وتوانید چ   بی

 کال کی د بی اسناده راستنېدونکو کډوالو شمیر ۵۲۵۲په 

ناروی، جاپان، سویس، ایکو )د اروپایي اتحادې بشري مرستو څانګه( د بیړنیو کمکونو وجهي صندوق 

(CERF.او دنری رنځ، ایډز او مالریا نړیوال 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

وری  ،۰-جنوری  ۱۹  145,781 1461 84 1170 110 97 144,320 42,852 21,244 36,814 43,410 فپر

 108,985 1839 22 1575 81 161 107,146 34,943 11,869 24,396 35,938 اپلیخ  ۱۹-مارچ  ۱۹

 31,852 557 0 475 5 77 31,295 12,475 4,448 6,331 8,041 ۰۱۰۹اپلیخ  ،۱- ۱۰

 32,171 338 59 199 10 70 31,833 11,852 2,798 6,034 11,149 ۰۱۰۹اپلیخ  ۹۱- ۱۱

 318,789 4,195 165 3,419 206 405 314,594 102,122 40,359 73,575 98,538 مجموعه

 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

وری  ،۰-جنوری  ۱۹  8,523 1354 81 1079 97 97 7,169 3,811 460 2,531 367 فپر

 8,555 1778 18 1536 63 161 6,777 3,561 178 2,477 561 اپلیخ  ۱۹-مارچ  ۱۹

 2,063 544 0 462 5 77 1,519 820 40 555 104 ۰۱۰۹اپلیخ  ،۱- ۱۰

 1,571 327 58 199 10 60 1,244 559 5 597 83 ۰۱۰۹اپلیخ  ۹۱- ۱۱

 20,712 4,003 157 3,276 175 395 16,709 8,751 683 6,160 1,115 مجموعه


