
 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. 

افغان مهاجر له ایران څخه راستانه شوي دي، په ایران او افغانستان  ۰۰۱،۱۱۱د اپرېل میاشتې په جریان کې نژدې  
دواړو هیوادونو کې اقتصادي شرایطو ته په پام سره ، د دوی زیانمنتیا په ډراماتیک ډول زیاته شوي او کله چی 
راستنیږی فقد ځان سره داغستلو جامو پرته بل څه لری، د عاجل بشردوستانه اړتیاو سره سره ، د تمویل محدودیتونو له 

سلنه پوری راستنیدونکو سره مرسته وکړی. @ای او ام ،  ۵څخه تر  ۰امله ای او ام  کوالی شی چې په اونۍ کې د 

 .۰۱۰۹اپریل 

 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 خوښډه د نډیډمډروز کمډیډلډرا او هډرات کاسډ    ډلډعډها  ۲۲،،۰۰ یر

تډه هډټډواد تډه  ۰۱اپډییډ   څډدډه د اپډییډ  تډر  ۰۴می دی کال د  ۰۱۰۹له الرې د  ې پډورې بډپ   
نډټډتی

ې  ل شډډوي دي،  ر ر
افډډراد پډډه خډډپډډلډډه خډډوښډډه راسډډتډډانډډه شډډوی  ۰۳،،۱راسډډتډډانډډه شډډوي او یډډا رس،

ل شډوی دي،   ۹۴،۱۴۹او ر ۍ څډډدډډه د راسډډکډنډډیډدو پډډه مډډجډمډډو ی شډمډډپ  یکې   رس،
ې اوی    ۹۳۱د تډډپ 

 کموال راغیل دی. 

ې څده تر اوسه پورې په عمومی توګډه  ک ۰۱۰۹د   
ا ۴،۴،۱۳۹لمییز کال دجنورۍ د لومړۍ نټتی

ې اسناده افغان کډوال د ایران څده راستانه شوی دي. د کډوالۍ نړیوال سډازمډان ک پډه  IOM)یر

ې ک ۳۷۰مډجډمډډو ی تډوګډډه د ایډران څډدډه  ې اسډنډډاده افډډغډان کډډډوال  ر ي د ایډډران ۰یر ۱ا سډډلډنډه کډپ  ا

ې دهډرات او نډیډمډروز  عډبډوری مډرکډزونډو یکې تډررسه کډړي 
ډي مډرسډتی څده د رارسډیډدو وروسډتډه  م،

 دی. 

د لیږد مخنیوي لپپپاره لپه  ۰۲-، د ایران حکومت د کویډ ۰۲د روان میالدی کال د اپریل په  
افغانستان سره ګډه پوله وتړله. افغاني اتباع  په شمول د مهپاجپریپنپو بپیپا هپم پپدې مپوده کپې 

 کوالی شي چې کور ته د راتلو اجازه ولري.

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

 د کډوالو روغتیا: 

وع څده تر اوسه پډورې   ۰۱۰۹  د کډډوالډو روغډتډیډا پډروګډرا  پډه نډیډمډروز، هډرات،   IOMکال د رس،

ې خډدمډاتډو ،،۹۲۱،۳کندهار او ننګرهار والیتونو یکې 
کورنیو ته د لډومډړنډیډو الزمی روغډتډیډا پډامډلډری 

ۍ د 
ې ، د زیډنون روغډتډیډا ، کډوری 

عمومی ناروغیو ، مور ، ماشو  او نډوي زیډنون روغډتډیډایی پډامډلډری 

ا ، د FDCOخډدمډډات وړانډډدی کډډړی دی. او دا بډرنډډامډډه د انډډ ډډلډسډډتډډان ک ۹۱پډ ن کډډولډډو د کډډویډډت 

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

يBPRMنفوس ، کډوالۍ او مهاجرت ک  . ا لدوا یی مال م تړ کپ  ا

ۍ په جییان یکې په مجډمډو ی تډوګډه 
ې اوی  ګډرځډنډده روغډتډیډایی اوو   IOMمډییاډانډو د ،۰،۹۰د تپ 

ې  ښډوډو   ۴،۳۳۱ سپی نډاروغډانډو تډه م،ډورې،  ۰،۳۷۱ټیمونو لدوا خدمات وړاندی کړی دي  ر

ې او 
ې په کچه روغتیا تعلی  زده کړې نډاسډتی

ی  ۰،۱او نارینو ته د ټولت 
ی م،ډوریی

نډاروغډانډو تډه روای 

ې تررسه شوې دی. 
 ناستی

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

ې اسډنډاده افډغډان کډډ  ۷،۰۱۴رسه په ملګرتیا فنډډ النډدې د نډری رنډ  پډه ټډولډپ    ول  وال هډرات،  یر

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

ندل شډوی د شډنډمډنډو  اډیډو  ۹،۱څده  ، يا  ات  پپ  ې په نري رن  اخته کګومان کپ  ا ناروغان  ر

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

ول مډیلی بډرنډامې رسه   TBڅده نموی  ر
کډنډپی

ی رنډ   ې پډ ډ ډه  ۰په همغنۍ یکې په ټاک  شوي البراتوارونو یکې ازمول شډوی دی. الډبډتډه دنډپ 
مډثډبډتی

 ثبت شوی ده. 

غډډپ  راجسډډپی   ۹،۰،۴جډډییډډان یک   ۰۱۰۹د خډډونډډدیډډتډډو  بډډرنډډامې پډډه  IOMد خووونوودیووتووو : 

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

رسه معلوماتو امتو کول، خدماتو ته په و ار او خوندي  ول 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 خډ   مډونډو څډدډه مډدډنډیډوی کډول کډلډه  ر
ی تاکتیک مینانپ  

کمولو لپاره او منف 

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

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

نډیډډویډو  اډیډډو ارزونډډه پډډه نډډیډمډډروز، غډډور، بډډلډ ، بډدخ،ډډان، فډډاریډا ، هډرات، تډدډډار،  ۹۹۴یکې 

ې په دې ارزونه یکې پډ ر،  ه شوی ده،  ر ر  ،۹ننګرهار، کندز، رسیب  او کاب  والیتونو یکې  ،پر

 ، د مډعډلډولډیډت  ،ښډی  پډه خډطډر یک،  ۲سپی   ږیری پډه خډطډر یک،  ۹۴شدیدی طتر  ات 

، د ځډانډګډړو  ۴۲۱ماشومان په خطر یک،  ایو رسه مرستی تډررسه شډوی دی. او   ،۰ ض 

ۍ  پډه مډیډلډر او اسډ    ډلډعډه یک د کډډوالډو اډار و ریډاسډت رسه پډه 
وتونو لرونکو او کوری  ض 

ې  ۰۵هغمنی رسه سکیین کړی دی.  ۍ  ر
انډفډرادی  ۹۹۳غډپ  راجسډپی راسډتډانډه شډوی کډوری 

ې پډه تډوګډه کګډرځډنډده 
ې ترالسډه کډړي  ر د بډیډلډه 

ی د رارسیدو څده وروسته مرستی غړی کپ  ا

ۍ تعقیب، او د الری کرایها، 
ځډانډګډړو   اډیډو رسه نډغډدی مډرسډتډه  ۹،۲تلیفونونه ، د کوری 

 . فایو لپاره د  ایو مدیییت ارزونه تررسه شوې ده ۹۹۴شوی ده  او همدارنګه  

 د بې اسناده افغان کډوالو راستنېدنه

اونیز راپور   
اپریل ۵۱ -۵۲  ۵۲۵۲  

 ۰۲۰۹-اړین تک  
 

وع څډډدډډه تډډر دا مډهډډالډډه لډډه ایډډران او  ۰۱۰۹د روان کډال  ې د رس،
جډډنډډورۍ مډډیډاشډډتی
ه راسکنودنه  وګړي.  ۳۹۲،،،۴ -پاکستان څده ټولپ  

 وګړي.  ۴،۴،۱۳۹یکې له ایران څده ټوله راسکنودنه    ۰۱۰۹په 
 وګړي.  ۳،۳۷۳یکې له پاکستان څده ټوله راسکنودنه   ۰۱۰۹په 
 

ۍ په جییډان یکې لډه ایډران څډدډه 
ې اووی  ې  ۲۲،،۰۰د تپ  اسډنډاده افډغډان کډډوال   یر

ې ددې جمیلې څده  وګډړوا رسه مډرسډتډه شډوی  ۳۷۰( ۰۲راستانه شوی دي  ر
 ده. 

  
ۍ پډه جډییډان یکې لډه پډاکسډتډان څډدډه  

ې اووی  ې اسډنډاده افډغډان کډډوال ۹۱۳د تپ  یر
ې ددې جډډمډډیلې څډډدډډه  وګډډړوا رسه مډډرسډډتډډه ۹۱۳(   ۹۱۱۱راسډډتډډانډډه شډډوی دي  ر

 شوی ده. 

 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   ۰۱۰۰پولې 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  ۰۱ - ۰۲اونی                                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 څډدډه د   ۳،۳۷۳د کډوالو او راسکنودونکو اارو ریاست د رسیداتو نظاریی  ۰۱۰۹یر

ې  ۹ جنورۍ د  
ۍ یکې په مجمو ی توګه  نټتی

ې په اووی  ته خپ  هیودا ته راستانه شوي دي. د تپ  ې ک ۹۱۳څده بپ  ې اسناده افغان ګډوال  ر ۍ  ،۴یر
راسډتډانډه شډویډو کډوری 

ته خپ  هیواد ته راستانه شوي دی.  ،۹۲غړی ا د تورخ  او ک   بولدک پولې له الرې له پاکستان څده بپ 
ۍ غړی ا د سپی  

 راستانه شویو کوری 

 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.  ۰۰،۰۲۲میالد 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

 249,604 3280 165 1320 132 1663 246,324 76,362 32,859 60,246 76,857 مارچ ۴۹-جنوری  ۱۹

 69,185 915 59 683 15 158 68,270 25,760 7,500 13,329 21,681 اپیی   ۹۲-  ۱۹

 26,577 85 0 48 19 18 26,492 7,950 1,737 7,082 9,723 اپیی   ۰۰- ،۹

 23,049 194 0 158 0 36 22,855 7,045 1,722 5,986 8,102 اپیی  ۰۱- ۰۴

 368,415 4,474 224 2,051 166 1,875 363,941 117,117 43,818 86,643 116,363 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

 16,751 3112 99 2606 160 247 13,639 7,250 638 4,849 902 مارچ ۴۹-جنوری  ۱۹

 3,967 897 58 676 15 148 3,070 1,501 45 1,311 213 اپیی   ۹۲-  ۱۹

 821 84 0 48 18 18 737 291 11 397 38 اپیی   ۰۰- ،۹

 666 194 0 158 0 36 472 316 7 145 4 اپیی  ۰۱- ۰۴

 22,205 4,287 157 3,330 193 449 17,918 9,358 701 6,702 1,157 مجموعه


