
، 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 او DTMروغتیا او د ن 

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

ې رسه IOM توګه مرسته کوي.د 
ګون برخ  بنسټټ   مالتړ د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال غټ 

ې ښکیلتیا، ۲. همغږي، ۱سم لکه 
ې ځایه  ۳( د خطر عامه پوهاوی او د ټولب  ( څارنه / د ن 

یکس ) ې میټ ر ې تعقیب 
 
ی. په DTMکیدن ( او د داخیلیدلو نقطېو کې رسه سم تررسه کټ  ږ

ې روغتیاني کارمندانو لپاره روزنه ، د اړتیا په سیمو کې د کارمندانو    
فعالیتونو کې د لومړۍ کرښ 

ې لپاره 
 
ګمارل په شمول د روغتیاني مرکزونو او هلته ني بیا ځای پرځای کول، د پولې څارن

اتو، د امبوالنس په بنسټ  ي کارمندان په دنده ګمارل، د ځان محافظب  او نورو تجهټ  
 
اضاف

د روغتیا نړیوال سازمان د عامه پوهاوې موادو  ریفرل خدمات، د عامې روغیتا وزارت او 

ې 
ې او د روغتیا پوهب 

ې په کچه د عامه پوهاوې ناسب 
ویشل شامل دی، او همدارنګه د ټولب 

ي بحثونو له الرې په  یکس ګرون  ې میټ ر ې تعقیب 
 
ې ځایه کیدن  ۳۳نقطو په  ۱۱،،۱۱زده کړې د ن 

والیتونو کې تر رسه کړی دی د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې لینک کیکاږی:                

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

 :د ایران څخه راستنېدنه

 
ه  ي ټدیدم پده ویدندا، پده ټدولدټ  

د کډوالو او راستنېددوندکدو چدارو ریداسدد د رسحدداتدو ندظدارن 
ې اسناده افغان کډوال په خپلده خدوښده د مدیدلدر )ندیدمدروز( او هدرات  ،۱،،۲۱توګه  ن 

تده هدېدواد تده  ۳۳سپټمټ  څخه د اکتوبر تر  ،۲)اسالم قلعه( له الرې د  ې پورې بټ   
نېب 
ۍ ارقدامدو )

ې اوون  ې دتټې ل شوي دي، خ  ر
  ۳۳( پده پدرتدلده ۲۱،۱۳۱راستانه شوي او یا رس 

ې    ۱۳،۱،۱افددراد پدده خددپددلدده خددوښدده راسددتدداندده شددوی او ۱۲،۳۳۱کدمددوالې راغدد،ې دی، خ 
ل شوی دي. د  ر

ې څدخده تدر اوسده پدورې پده  ۲۳۲۳رس   
لمریز کال دجنورۍ د لومړۍ نېب 

ې اسناده افغان کډوال د ایران څخه راستانه شوی دي. ،۱،،،،۱عمومي توګه )   ( ن 

ې اسدنداده  ۱۳۱۱په مدجدمدوتي تدوګده د ایدران څدخده  IOM)د کډوالۍ نړیوال سازمان ) ن 

ې ) ې  ۱۳افغان کډوال خ 
دي مدرسدب  ي د ایران څدخده د رارسدیددو وروسدتده رس  ( سلنه کټ  ږ

 . دهرات او نیمروز  عبوری مرکزونو کې تررسه کړي دی

 د بې اسناده راستنیدونکو کډوالو سره د کډوالی نړیوال سازمان  مالتړ

 د کډوالو روغتیا: 
ۍ په جریان کې ، د 

ې اون  ګرځنده روغتیاني ټدیدمدوندو د   ،   IOMد تټ 

ې درلوده وړاندی   ۱۲،۳۳۳ ې اړتیا نې ناروغانو ته روغتیاني خدمات خ 

د تدر دې دمده  ې روستیو راهیدېې
 ،۳،۲،۱۲کړل،  د جنوري میاشب 

صددحددب  خدددمددات وړاندددی کددړی دی، اوس مددهددال د عددامې روغددتددیددا 

ګون کې  ،۱وزارت رسه د مالټړ په موخه د کوید  ۍ ته په غټ  مریض 

ي   ۱روغتیاني کارمندان په  ۲۳۳ ې د غور په شمول  خ  والیتونو کي خ 

ۍ ګمارل شوي دي، همدارنګه
ه اون  په نیمروز او هرات، کنددهدار   تټ 

ې روغددتددیدداني   ۱۳۳او نددنددګددرهددار والیددتددونددو کې لدده 
څددخدده دیددر د ټددولددب 

ونددو  او د کددویددد  ي تدددبددټ 
دد مددحددافددظدب  عددامدده  ،۱کدارکددونددشي د شددخدضي

 پوهاوی په موخه روزل شوی دی. 

د کډوالو روغتیا پروګرام د نړیوال فنډ تر چټ  الندې د ندری رند  
ې اسناده افغان کډ  ۲،،،۱۳په ټولټ   دول  تدراندټیدټ  IOMوال د  ن 

ې  مدریاداندو  ۳،۱۱۳مرکزونو کې دتشخیص لپاره معاینه شدوی خ 
( خدمات تررسه شوی دي، او د ټدولدو  ې

ې دي)رسټ  څانش  ته د اون 
ې پده ندري رند   ۲،۱معاینه شویو وګړو له جم،ې  څخه   وګړي خ 

ي( قاب  او  وګړي هم په ندري رند  اخدتده  ۲،۱اخته )ګومان کټ  ږ
ې په موخه اړونده صحي 

ي تشخیص/ درملب 
 
قاب  معاینه د اضاف

ی رن   ې پیښه ثبد  ،مرکزونو ته راجع شوی دي البته دنټ 
مثبب 

 شوی ده. 
  خوندیتوب:  

قادیددو ارزونده پدده  ۱۱پدده بددرخده کې  ،۱د خددونددیددتددوب او کددویدد 
ندیددمددروز، کددندددوز، تددخددار، غددور، رس دل، کددابددل،فدداریدداب او نددنددګددرهددار 

ې پده دې ارزونده کې  ه شوی ده، خ  ر ځداندګدړی  ۳۳والیتونو کې رشټ 
 ، د،   ۱۲قض  ي قض  پده  ۱خدطدر ک مداشدومدان،  ۱۳شددیددې  دب 

 ، پدده خددطددر ک کددډوال  ۱تددنددهددا مددور او پددالر،  ۳خددطددر کې ښددح  
او  دمدددعدددلدددولدددیدددد لدددروندددش قادددب  شدددامددد، دی.  ،مددداشدددومدددان او 

پدده تددړاو   ،۱قاددیددو لددرونددکددو تدده د کددویددد  ،۱۳هددمدددارنددګدده ټددولې 
 معلومات ورکول شوی دي. 

ې اسناده افغان کډوالو راستنېدنه  د ن 
اونټ   راپور   

اکتوبر ۳۳  ۲۳۲۳ - سپتمټ   ،۲    

 اړین تشي 

وع څخه تدر دا  ۲۳۲۳د روان کال  ې د رس 
جنورۍ میاشب 

ه راسددتددندېدددندده  -مدهددالدده لدده ایدران او پداکسددتددان څددخدده ټددولددټ  
 وګړي.  ۱۳۲،۱۱۳

 وګړي.  ،۱،،،،۱له ایران څخه ټوله راستنېدنه 
 وګړي.  ۱،۱۳۳له پاکستان څخه ټوله رستنېدنه 

 
ۍ په جدریدان کې لده ایدران څدخده 

 
ې اوون ې  ،۱،،۲۱د تټ  ن 

ې ددې جم،ې  اسناده افغان کډوال راستانه شوی دي خ 
 وګړو( رسه مرسته شوی ده. ۱،۳۱۱) ۱۳څخه 

  
ۍ په جریان کې لده پداکسدتدان څدخده  

 
ې اوون ې  ۱۳۲د تټ  ن 

ې ددې جم،ې  اسناده افغان کډوال راستانه شوی دي خ 
 وګړو( رسه مرسته شوی ده.  ۱۲۲) ۲۳،څخه 

 موږ سره اړیکه ونیسۍ

IOM Kabul iomkabul@iom.int    facebook.com/iomafghanistan  

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

د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاستونو ریسانو کلنۍ ناسته برابره کړی وه او برخه  IOMڅخه ،  ۶-۴د اکتوبر له 
والیتونو څخه راغلي وو او پرانستونکې وینا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ښاغلی نور  ۴۴اخیستونکي د ټولو 

 .۰۲۰۲اداری عمومی ریس ښاغلی سټوارټ سمپسن وړاندی کړه. اکتوبر  IOMرحمان اخلقي او د 

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


۲۳۲۳اکتوبر۳۳ -سپمتټ   ،۲اونټ   راپور                                 د ن  اسناده افغانانو راستنېدنه 

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

 
ې اسناده افغانان په خپله خوښه د پاکستان څخه د جنورۍ د ۱،۱۳۳د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاسد د رسحداتو نظارن ې  ۱ ن   

څخه  نېب 
ۍ کې په مجموتي توګه  

 
ې په اوون ته خپل هیودا ته راستانه شوي دي. د تټ  ې )۱۳۲بټ  ې اسناده افغان ګډوال خ  ۍ غړی او   ۳۳ن 

 
ل شوی ( د تورخم او)  ۳۲کورون ر

ي   ،۱رس 
 
کورن

ته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.د سپی   بولد پوله  د پاکستان رسه  په  سپتمټ   ،۲اګسد او تورخم پوله په  ۲۱غړی ( د سپی   بولدک پولې له الرې له پاکستان څخه بټ 
ې د  ،۱په رسیم توګه خالصه شوی ځو د کوید  ي خ 

ې د اکتوبر په میاشد کې به د پولې اوسط فعالیتونه بیا پیل ښ  ي خ  ې دي او تمه کټ  ږ
 
ې محدیتونه په خپل ځای پان

ځیب 
 . ي

 افغانانو لپاره پاکستان ته د سفر لپاره د ویزې اصالح شوی سیستم هم په پام کې ونیول ښ 

 کال کی د مرسته شویو راستنېدونکو کډوالو شمیر ۰۲۰۲په 

( له ټولو الندینو بسپنه ورکونکوو ، تمویلونکو نه مننه او قدردانې څرګندوی. د نوموړو IOM)  په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان
بې اسناده افغان  کډوالو سره  ۶۶،،۸۸میالد کال کې  ۰۲۰۲تمویلونکو ، مالي مالتړو په مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان وتوانید چې په 

 مرسته ترسره کړه

 کال کی د بی اسناده راستنېدونکو کډوالو شمیر ۰۲۰۲په 

د انګلستان هېواد نړیواله پرمختایي څانګه، د نیدرلینډ،جاپان، سویس، ناروې ایکو )د اروپایي اتحادې بشري مرستو 
 څانګه( د امریکا متحده ایاالت، د بیړنیو کمکونو وجهي صندوق او دنری رنځ، ایډز او مالریا نړیوال وجهي صندوق

 نیټه

 ایران

د ایران 
 مجموعه

 پاکستان
د  

پاکستان 
 مجموعه

مجموع
ي 

راستنیدن
 ه

 قندهار تورخم نیمروز هرات

 خپله خوښه شړل شوی خپله خوښه شړل شوی خپله خوښه
شړل 
 شوی

 خپله خوښه
شړل 
 شوی

 490,090 3,104 29 2,330 115 630 486,986 109,418 85,773 56,271 235,524 ۰۲۰۲اګست  ۱۱-جنوری ۱

 59,679 1,666 105 1,505 43 13 58,013 15,964 6,624 13,414 22,011 ۰۲۰۲سبتمبر  ۱۱ -۲۱

 27,032 231 78 147 0 6 26,801 7,212 2,138 6,372 11,079 ۰۲۰۲ سپتمبر ۰۲ - ۰۲ 

 26,049 132 0 67 32 33 25,917 5,449 2,926 8,127 9,415 ۰۲۰۲ اکتوبر ۲۱ -سبتمبر  ۰۲

 602,850 5,133 212 4,049 190 682 597,717 138,043 97,461 84,184 278,029 مجموعه

 نېټه

 ایران

د ایران 
 مجموعه

 پاکستان

د  
پاکستان 
 مجموعه

مجمو
عي 
مرست

ه 
 شوی

 قندهار تورخم نیمروز هرات

 شړل شوی خپله خوښه شړل شوی خپله خوښه
خپله 
 خوښه

 شړل شوی خپله خوښه شړل شوی

 61,117 2,670 24 1,939 77 630 58,447 24,147 9,036 11,038 14,226 ۰۲۰۲اګست  ۱۱-جنوری ۱

 5,349 1,441 27 1,387 14 13 3,908 1,699 101 1,544 564 ۰۲۰۲سبتمبر  ۱۱ -۲۱

 1,489 153 0 147 0 6 1,336 618 21 539 158 ۰۲۰۲ سپتمبر ۰۲ - ۰۲ 

 1,533 122 0 58 31 33 1,411 732 8 539 132 ۰۲۰۲ اکتوبر ۲۱ -سبتمبر  ۰۲
 69,488 4,386 51 3,531 122 682 65,102 27,196 9,166 13,660 15,080 مجموعه

 م  ۰۲۰۲د ایران او پاکستان څخه د بې اسناده افغانانو د راستنېدنې اوونیز جریان  

113 136 159 198 356 66 0 0 0 0 0 13 25 15 29 30 44 904 568 231 132
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