
، دکډوالو د :  معلوماتکورونا ویرس  ې
د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو د راستنیدن 

یکس ) ې میټ ر ې تعقیب 
ې ځایه کیدن  ( پروګرامونو له الرې د چمتووالي DTMروغتیا او د ن 

د روغتیا نړیوال سازمان  او اضطراري همغږۍ کړنو په حل کې د عامې روغیتا وزارت او 

بنسټټ   مالتړ د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال IOM رسه فعاله توګه مرسته کوي.د 

ې رسه سم لکه 
ګون برخ  ې ښکیلتیا، ۲. همغږي، ۱غټ 

( د خطر عامه پوهاوی او د ټولب 

یکس )۳ ې میټ ر ې تعقیب 
ې ځایه کیدن  ( او د داخیلیدلو نقطېو کې رسه DTM( څارنه / د ن 

ې روغتیاني کارمندانو لپاره روزنه ، د   
ی. په فعالیتونو کې د لومړۍ کرښ  سم تررسه کټ  ږ

اړتیا په سیمو کې د کارمندانو ګمارل په شمول د روغتیاني مرکزونو او هلته ني بیا ځای 

ي کارمندان په دنده ګمارل، د ځان محافظب  او 
ې لپاره اضاف 

پرځای کول، د پولې څارن 

اتو، د امبوالنس په بنسټ ریفرل خدمات، د عامې روغیتا وزارت او 
د  نورو تجهټ  

ې 
روغتیا نړیوال سازمان د عامه پوهاوې موادو ویشل شامل دی، او همدارنګه د ټولب 

ې  ې تعقیب 
ې ځایه کیدن  ې زده کړې د ن 

ې او د روغتیا پوهب 
په کچه د عامه پوهاوې ناسب 

ي بحثونو له الرې په  یکس ګرون  ر
والیتونو کې تر رسه کړی  ۳۳نقطو په  ۱۱،،۱۲میټ 

//:httpsدی د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې لینک کیکاږی:                

 Response-19-COVID-afghanistan.iom.int/IOM 

 د ایران څخه راستنېدنه: 
 

ه  ي ټیمم پمه ویمنما، پمه ټمولمټ  
د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د رسحداتو نظارن 

ې اسممنماده افمغمان کمډوال پمه خمپملممه خمموښمه د نممیمممروز )ممیمملم ( او  ۱۱،،۲۱تموګمه  ن 

ورۍ  ،۱میالدی کال د  ۲۱۲۱هرات )اسالم قلعه( له الرې د  ورۍ  څخه د فټ  فټ 

ې  ۲۲تر  ل شموي دي، خ  ر
ته هېواد ته راستانه شوي او یا رس  ې پورې بټ   

 ۲،۱۳۲نېب 

ل شموی دي،  ،۱۳،۲۲افراد په خپله خموښمه راسمتمانمه شموی او ر ې چې   رس  د تمټ 

ۍ څخه د راستنیدو په مجموعي شمټ  کې 
 کموالې راغیل دی.   ۲۵اون 

ې څخه تر اوسه پمورې پمه عمممومي تموګمه                ۲۱۲۱د   
لمریز کال دجنورۍ د لومړۍ نېب 

ې اسناده افغان کډوال د ایران څخه راستانه شوی دي۲۲،،،۱۲)  ې د  ( ن   ،۲۱۱خ 

ې ارقامو دوه برابره څخه زیاته ده.  ۲۱۲۱او 
وری میاشتو د راستنیدن   د جنوری او فټ 

ې  ۱،۱،۳پممه مممجممممموعي تمموګممه د ایممران څممخممه  IOM)د کممډوالۍ نممړیمموال سممازمممان ) ن 

ې ) ي د ایممران څممخممه د رارسمیممدو وروسممتممه ۲۵اسمنمماده افممغممان کممډوال خ  ( سمملممنممه کمټ  ږ

ې  دهرات او نیمروز  عبوری مرکزونو کې تررسه کړي دی. 
ي مرسب   بش 

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

 د کډوالو روغتیا: 

وڅ څمخممه تممر اوسمه پممورې   ۲۱۲۱  د کممډوالممو روغمتممیما پممروګممرام پمه نممیممممروز، هممرات،   IOMکممال د رس 

ې خمدمماتمو   ۲۲،،۱۱۱کندهار او نمنمګمرهمار والیمتمونمو کې 
کمورنمیمو تمه د لموممړنمیمو الزمي روغمتمیما پمامملمرن 

ۍ د پمالن  
ې ، د زیمږون روغمتمیما ، کمورن 

عمومي ناروغیو ، مور ، ماشوم او نوي زیږون روغتیاني پاملرن 

ي FDCOخممدمممات وړانممدی کممړی دی. او دا بممرنممامممه د انمم مملممسممتممان ) ،۱کممولممو د کمم یممت  ( ، د اروپمماني

ې ) دوستانه وجهي صندوق او د متحده ایاالتو د نفموس ، کمډوالۍ   )ECHOاتحادني
د افغانستان بش 

يBPRMاو مهاجرت )  . ( لخوا ني مال مالتړ کټ  ږ

ۍ پمه جمریمان کې پمه ممجممموعي تموګمه 
ې اون  ګمرځمنمده روغمتمیمماني اوو   IOMمممرینمانمو د ۳،۹،، د تمټ 

ې  ښمومو  او  ۳،۹،،بسټ  ناروغانمو تمه مشمورې،  ،۳،۹۳ټیمونو لخوا خدمات وړاندی کړی دي خ 

ې او 
ې پمه کمچمه روغمتمیما تمعملمیمم زده کمړې نماسمب 

ي  ۱،۳،۳نارینو ته د ټمولمب 
ي مشمورن 

نماروغمانمو تمه روان 

ې تررسه شوې دی. 
 ناسب 

رسه  UNDPد کډوالو روغتیا پروګرام د نړیوال وجهي صندوق او د څو هیوادونو د نمری رنما او د 

ې اسمنماده افمغمان کمډ  ۳۲۳،،په ملګرتیا فنډ الندې د نری رنځ پمه ټمولمټ    ول  وال همرات، نمیمممروز،   ن 

ې ددې جمیلې څخه    ۳۱۹کندهار او ننګرهار ترانزیټ مرکزونو کې دتشخیص لپاره معاینه شوی خ 

ې د 
ندل شوی د شکمنو قنمیمو څمخمه نمممون  ي( قنب  پټ   ې په نري رنځ اخته )ګومان کټ  ږ ناروغان خ 

ي له الرې د  ټ او نورمال مایکروسکون   ایکسټ 
ول ممیلي بمرنمامې رسه پمه همممغمږۍ کې پمه   TBجی   ر

کمنمټ 

ی رنځ  ې پیښه ثبت شوی ده.  ۲ټاکل شوي البراتوارونو کې ازمول شوی دی. البته دنټ 
 مثبب 

 خوندیتوب: 

ي ځمانمګمړې  ،۲۳جمریمان ک   ۲۱۲۱د خوندیتمو  بمرنمامې پمه  IOMد    کمورنمیمو رسه خ 
غمټ  راجسمټ 

ې په وخت رسه معلوماتو چمممتمو کمول، خمدمماتمو  ې تر رسه کړی خ 
ي هم په کې شامیلې دی مرسب  قنب 

ې چمتو کول تمرڅمو ددې 
ته په وقار او خوندي  ول الرسښي اسانولو، او د پیسو په شمول د مرسب 

مونو څمخمه ممخمنمیموی   ي تاکتیک میکانټ  
ندل ش یو خطراتو کمولو لپاره او منف  الرې د خوندیتو  پټ  

ې د هرات او نمیمممروز پمه  ې د راجع کولو خال موجوده وه. د سکرینینګ کارمندانو رسه خ  کول کله خ 

ې پممه 
تممه راسممتممنممیممدن  والیممتممونممو کې کممار کممونممدي کممار کمموي. د  ۱۱رسحممدي نممقممطممو او همممممدارنممګممه د بممټ 

نیم یمو قنمیمو ارزونمه پمه نمیمممروز، غمور،  همرات،  کمنمدز، رسپمل، بملما،  ۱۱۲خوندیتو  په برخه کې 

ې پمه دې ارزونمه کې  ه شموی ده، خ  ر تمنمهما  ۹بدخشان، فاریا ، ننګرهار، او  تخار  والیتونمو کې بشمټ 

،   ۲مور او پالر،  م او ۱۲پمه خمطمر ک ښم    ۳مماشموممان پمه خمطمر ک او   ،۲شمدیمدی یمب  پمیمو  

 تررسه شوی دی. پمه ټمولمو والیمتمونمو کې 
ې فمعمالمه  ،۲،۳۹معلولیت لروند قنیو رسه  مرسب  قنمب 

ۍ  پمه ممیملم  او اسمالم قملمعمه ک د کمډوالمو چمار و  ۹۳،دی، او  
وتونو لرونکو او کورن  د ځانګړو ض 

 ریاست رسه په هغمږی رسه سکرین کړی دی. 

ممنمظمم  ،۱همدارنګه د ځوندیتو  ټیم د افغانستان د خمونمدیمتمو  کملمسمټ  پمه همممکمارۍ د کم یمت  

ۍ کې 
ې ټولو د   ،۱۳نظارت رسوې تررسه کوي پدې اون  لمخموا تمایمیمد  WHOکورنیو رسوې شوې ، خ 

په تړاو پوهاوي  تمررسه  ،۱شوي معلومات او د عامه پوهای او د خطرتاتو کمولو پیغامونه ک یت 

 شوی دی. 

 د بې اسناده افغان کډوالو راستنېدنه

اونیز راپور   
فبروری ۲۱-۰۲  ۰۲۰۲  

 ۰۲۰۲-اړین تک  
 

وڅ څمخمه تمر دا ممهمالمه لمه ایمران او  ۲۱۲۱د روان کمال  ې د رس 
جمنمورۍ ممیماشمب 
ه راستنېدنه  وګړي.  ۲۱۲،۱۳۱ -پاکستان څخه ټولټ  

 وګړي.  ۲۰۳،۳۱۱کې له ایران څخه ټوله راستنېدنه    ۲۱۲۱په 
 وګړي.  ۲،۴۰۰کې له پاکستان څخه ټوله راستنېدنه   ۲۱۲۱په 
 

ۍ په جریان کې له ایمران څمخمه 
ې اوون  ې ۰۲،۳۲۲د تټ  اسمنماده افمغمان کمډوال ب 

ې ددې جمممیلې څمخمه  وګمړو( رسه ممرسمتمه  ۱،۱،۳)   ۱۵راستانمه شموی دي خ 
 شوی ده. 

  
ۍ په جریان کې له پاکستان څمخمه  

ې اوون  ې اسمنماده افمغمان کمډوال   ۰۱۰د تټ  ن 
ې ددې جمممممیلې څممخممه  وګممړو( رسه مممرسممتممه ۲۳۱)   ۳۳۵راسممتممانممه شمموی دي خ 

 شوی ده. 

 موږ سره اړیکه ونیسۍ

I OM Kabul     :@iom.intnbishop 

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

څخه زیاتو د  ۰۷۷روغتیایی برخې ټیم د  IOMد کندهار والیت  ډنډ ولسوالۍ کی د  

په اړه  ۹۱-جنګ له امله بې ځایه شویو کورنیو ته  لومړني صیحی خدمات او د کوید

  ۰۷۰۹فبروری موسی محمد/ای او ام،  @عامه پوهاوی تر سره کړی دی.

https://afghanistan.iom.int/IOM-COVID-19-Response
https://afghanistan.iom.int/IOM-COVID-19-Response
mailto:iomkabul@iom.int
http://www.facebook.com/iomafghanistan
http://www.twitter.com/iomafghanistan
http://afghanistan.iom.int


ز راپور   وری  ۰۱ -  ۲۳اونی  ۰۲۰۲فی  د ب  اسناده افغانانو                                                                                                                                                           

 د پاکستان څخه راستنېدنه:  
ه توګه ي ټیم په وینا، په ټولټ  

ې اسناده افغانان په خپله خوښه د پاکستان څخه د  ۱،۳۲۲د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د رسحداتو نظارن  ې  ۱  جمنمورۍ د ۲۱۲۱ن   
څمخمه  نمېمب 

ۍ کې په مجموعي توګه 
ې په اوون  ته خپل هیودا ته راستانه شوي دي. د تټ  ې ) ۲۳۲بټ  ې اسناده افغان ګډوال خ  ۍ غمړی او  ۳۲ن 

ل شموی کسمان( د تمورخمم  ۱۳راستانه ش یو کمورن  ر رس 
ۍ غړی او  ۱۳۳او ) 

تمه خمپمل همیمواد تمه راسمتمانمه شموي دی او د سماړه همي ممیماشمتمو پمه  ۲۲راستانه ش یو کورن   بولدک پولې له الرې له پاکستان څخه بمټ 
ل شوی کسان ( د سپی   ر رس 

ته راستنیده کموه شوی ده.   دوران کې  د کډوالو بټ 

 کال کی د مرسته شویو راستنېدونکو کډوالو شمیر ۰۲۰۲په 

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

ې په  ې اسناده افغان  کډوالو رسه مرسته تررسه کړه.  ۱،۸۲۲میالد کال کې  ۰۲۰۲مالتړو په مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان وتوانید چ   ب 

 کال کی د بی اسناده راستنېدونکو کډوالو شمیر ۰۲۰۲په 

 نیدرلینډ، سویس، ایکو  دفتر،( FSDO) د انګلستان هېواد نړیواله پرمختایي څانګه،

 )د اروپایي اتحادې بشري مرستو څانګه( د امریکا متحده ایاالت، د بیړنیو کمکونو وجهي صندوق
 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

شړل خپله شړل خپله شړل خپله شړل خپله 

 58,625 647 47 520 58 22 57,978 15,243 10,343 12,099 20,293 ۲۱۲۱جنورۍ  ۳۱- ۱

ورۍ  ۱۱- ۱۱  29,281 229 2 199 21 7 29,052 5,984 4,590 7,200 11,278 ۲۱۲۱فټ 

ورۍ  ۱۹- ۱۲  22,348 314 0 276 17 21 22,034 9,600 3,171 6,784 2,479 ۲۱۲۱فټ 

وری  ۲۲- ،۱  21,143 232 27 144 14 47 20,911 7,729 1,938 6,050 5,194 ۲۱۲۱فټ 

 131,397 1,422 76 1,139 110 97 129,975 38,556 20,042 32,133 39,244 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

 2,877 603 47 482 52 22 2,274 1,401 240 480 153 ۲۱۲۱جنورۍ  ۳۱- ۱

ورۍ  ۱۱- ۱۱  2,012 206 0 184 15 7 1,806 850 125 782 49 ۲۱۲۱فټ 

ورۍ  ۱۹- ۱۲  1,618 287 0 249 17 21 1,331 689 51 539 52 ۲۱۲۱فټ 

وری  ۲۲- ،۱  1,293 230 26 144 13 47 1,063 570 36 375 82 ۲۱۲۱فټ 

 7,800 1,326 73 1,059 97 97 6,474 3,510 452 2,176 336 مجموعه


