
 هازگفگگگ ازگکا گگگ ا گ گ گبازگشگ افااگگگ گ ا ازگ گ

 گززرش شفشهشششرزز زز زز ششش ش شفش

 مگ۰گ گ۰گ  ابا گ گ گفگگگ ۱گگگگ-گ۶گ 

 مرور کوتاه بر وضعیت منابع مالی

 
، برنامٔه بازگشت از طریق بنادر و استقرار مجدد سازمان بین المللی مهاجرت از کشورهای انگلستستسان،  ۰۲۰۲فبروری   ۱از 

هسای  کمک  دریافت کرده است. کسمسک( CERFهالند، سویزرلند، وزارت عدلیه و خارجه ناروی، جمهور چک و سی ای آر اف )

برای برنامسه مسفسافس ست و  سنسدو  (  ECHOهای بشر دوستانه ) بموقع اضافی از دفتر عملیاتی اروپا برای حفاظت و کمک

 ۱۱در تالش دریافت بودیجه جدید  IOM، ۰۲۰۲جهانی )گلوبل فند( برای برنامه  فت مهاجرت دریافت شده است. در سال 
 میلیون دالر امریکایی به من ور دوام فعالیت های فعلی برای پاسخگویی بشری فرامرزی میباشد. 

 

  

 تماس با ما:  

       iom.intnbishop facebook.com/iomafghanistan@سازمان بین المللی مهاجرت، کابل:     

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

 ع  اگ شگ ی   

نظر به گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کننننندگنان، 
تن عودت کنندگان فنادند   ۲،۱،۲م به تعداد ۶۲۶۲فبروری  ۱ -جنوری  ۶۲از 

مدرک به طور داوطلبانه و یا اخراج شند  از اینران کنه از طنرینر ننینمنروز 

کاهش را در مقایسنه   ۱۲۱میلک( و هرات )اسالم دلعه( عودت نمود  اند، که ) 

تنن بنه طنور   ۶،۹۲۶نشنان منیندهندی ازینن منجنمنو  (  ،۵،۳۲به هفتنه دنبنل )
تن اخنراج گنردیند  انندی بنا اینن قنال، ردنم   ۳،۶،۳داوطلبانه عودت نمود  و 

تنن   ،۶۹،۲۲م از اینران، ۶۲۶۲جنننوری   ۱عودت کنندگان فادد مندرک از 
باشدی سازمان بین المللی مهناجنرت در منرکنز تنراننزینت )عنبنور( و ینت می

های رد مرز شد  از اینران، بنه بازگشت کنندگان افغان(  ۹۱) ،۳،هرات برای
تنن اعانای   ۶۹وادنعنات ینقنی،   ۳۹اطفال زیرسن بدون همرا ،   ۲۳شمول 

تن مقناسنن سنفنیند بندون هنمنرا ،   ۱۶تن معیوب،    ،خانواد  با والدین مجرد، 
های سوء اسنتنفناد  از منواد، تن با نگرانی  ۱۲عاو خانواد  رد مرزی،   ۱،۲

های بنعند از اعاای خانواد  بی بااعت را کمک  ۶۵۲خانم بدون همرا  و  ۶
 بازگشت فراهم نمود  استی 

 

 
 در بخش محافظت:
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رررهخ  ت ر خ   خ   ررتا   رغو    ه  رخ صر  ر  روالی ترنر  زند 
زو  رر۶۳ نج مر   هرک رش زلروربلخررنرم و  رک بل ررسپل رکند  
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 خ نرسربدو رهم  ه رزیب شدرتکمرلرنمو هر س .ر
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 IOM © .ط لشعودتشکنندهشدفشحالشدفیافتشکمک،شدفشمرکرشتر نزیتش الیتشقندراف
 ش م۹۱۰۲
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 م ۶۲۶۲فبروری  ۱  -جنوری  ۶۲گزارش هفته وار  های فاقد مدرکباز گشت افغان

 بزش فاگ شگپزکستز 

تن عودت  ،،۱م به تعداد ۶۲۶۲فبروری  ۱ -جنوری  ۶۲نظر به گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگان، از 
-۱۹ازدیاد را در مقایسه به هفته دبل  ۶۹۱تن دیگر بطور رد مرزی از پاکستان عودت نمود  اند،  ،کنندگان فادد مدرک به طور داوطلبانه و 

کم  ۶۲۶۲دهد و با توجه به فرا رسیدن فیل زمستان، ردم عودت کنندگان از پاکستان تا مارچ و اپریل  ( نشان می۱۶۳)۶۲۶۲جنوری  ،۶
باشدی آی او ام طی هفته گذشته برای  می ۲۵۹م از پاکستان تا اکنون ۶۲۶۲جنوری  ۱خواهد بودی مجمو  بازگشت کنندگان فادد مدرک از 

( عودت کنندگان فادد مدرک از پاکستان کمک های بعد از بازگشت فراهم نمود  استی ۹،۱تن ) ۱،۲  

مگ۰ ۰ تع   گع  اگکنن  ز گک کگف هگ  گ  

بهگتع   گساگ ز   یاگسزش ز گبی گ ل للیگ هزج اگب  فگ   زنستز گ شگت  یلگکنن  ز گذیلگب  فگح زیاگ یفز گ ب  شگسپزسگ گک    نیگن   هگکهگت  نستهگ 

 مگک کگن زی .گگگ۰ ۰ ت گع  اگکنن  ز گ   ز گگ زک گ    گ  گ  گسزلگگ ۴ ۲۷

مگ۰ ۰ تع   گع  اگکنن  ز گ زک گ    گ  گ  

 

 تاریخ

 ایران
  مجموع
 ایران

 پاکستان
مجموع 
 پاکستان

مجموع 
 کمک شده

 قندهار تورخم نیمروز هرات

 رد مرزی داوطلبانه رد مرزی داوطلبانه رد مرزی داوطلبانه رد مرزی داوطلبانه

 ۲۲۶ ۱۱۲ ۰ ،۶ ۰ ۲۶ ۱۸۴ ۴۰ ۰ ۸۲ ۱۲ ۰۲۰۲ جنوری  ۴ - ۱

 ۲۱۱ ۲ ۱ ۰ ۴۲ ۰ ۴  ،۲۸ ۰۲  ۶ ۲۶  ۲۰ ۰۲۰۲ جنوری  ۱۱ - ۱

 ۱۵۵ ۱۶۳ ۲ ،، ۳ ۲۲ ۳۳، ،،۶ ۲ ۱۳۹ ، ۰۲۰۲ جنوری  ۱۱ - ۱۰

 ۱،۲،۱ ۱۶۳ ۲ ۳۲ ۲ ۳۵ ۹،۲ ۳۳۵ ۱۵ ۹۱، ۲۱ ۰۲۰۲جنوری  ۰۱ - ۱۱

 ۳۴، ۱،۲ ۲ ۱۲۳ ، ۶، ،۳، ۶۱۲ ۱۱ ۳۲۱ ۲۶  ۰۲۰۲فبروری۱ -جنوری  ۰۵

 ۲۰۶،۶ ۲۲۸ ۲ ،۳۲ ۱۲ ۶۶۲ ۶۰۲،۳ ۱۰۱۲۱ ۲۳ ۱۰۲۲۶ ۱۸۱ مجموع

ش ف پاشبزر یشحز زاوزتش شکزمزک شعملیاتر ش لملیلش نگلس ان،شرالند،شجمهوفیشچک،شسویس،شناف ی،شدفتر ن زد سز زانز ششش د فهشتوسع شبی   د فهش(،شش(ECHOرزایششرد

شبر یش یدز،شتوبرکلوزش ش(،شصند قشبر یش  کنشش ضطر فیشمرکریش شBPRM یاالتشم حدهش مریکاش)جمعیت،شپنارندگانش شمهاجرتش   فیامالصند قشجهاتن

مگگ۰ ۰   ن گهفتهگ   گ —هزفگ زک گ    گ شگ ی   گ گپزکستز گگبزش فاگ   ز   
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  مجموع
 ایران

 پاکستان
مجموع 
 پاکستان

مجموع 
 کمک شده

 قندهار تورخم نیمروز هرات

 رد مرزی داوطلبانه رد مرزی داوطلبانه رد مرزی داوطلبانه رد مرزی داوطلبانه

 ۳,۶۲۲ ۱۲۴ ۰ ،۶ ۲۶ ۲۶ ،۲,۰۲ ۱۷۶۲۴ ۶۸، ۸۸۱ ۲۴، ۰۲۰۲ جنوری  ۴ - ۱

 ،۲,۱۸ ۱۲۸ ۰ ۱۱۴ ۰ ۴  ۶,۶۲۱ ۸۲ ۷   ۱۷۱۸ ۱۷۲۰۴ ،۱,۸۶ ۰۲۰۲ جنوری  ۱۱ - ۱

 ۸،،۳۰ ۱۲۶ ۰ ۶۱ ۴ ۶۶  ۲۷۸۶ ۸۰ ۷  ۱۷۰۱۲ ۶۶۴ ۴۰۰ ۰۲۰۲ جنوری  ۱۱ - ۱۰

 ۷۲۸۸، ۲ ۱ ۰ ۸۶ ۰ ،۲ ۷۲۶۲، ۷۸۲۸  ،۱۷۶۴ ۸۲۴ ۱۷۴۸۱ ۰۲۰۲جنوری  ۰۱ - ۱۱

 ۵،۳۲۱ ۱،۹ ۲ ۱۱۶ ، ۶، ۲،۱،۲ ۶،۲۵۶ ۱،۳۲۳ ۱،۱۵۲ ،۹،،۱ ۰۲۰۲فبروری ۱—جنوری ۰۵

 ۶،۰۱۳۳ ،۲۱ ۲ ،۳۳ ۱۳ ۶۶۲ ،۶،۰۲۲ ۱۱۰۱۱۶ ۰،۲۸، ۳۰۸۸۳ ۱۰۱۲۱ مجموع
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