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تا الحال مجموع عودت کنندگان از ایران  ۰۲۰۲جنوری  ۱از 

 .باشد یم ۷۰۵،۷۲۵و پاکستان  

 مجموع عودت کنندگان از ایران ۷۰۱،۱۲۵

 مجموع عودت کنندگان از پاکستان ۲،۱۷۲

های عودت کننده  افغان ۰۲،۲۱۱در جریان هفته گذشته، 

بازگشت   ۵۷فاقد مدرک  از ایران باز گشت نمودند که 

 تن( کمک شده است.  ۱،۲۵۲کنندگان از ایران ) 

تن از عودت کنندگان افغان فاقد  ۷۵۵یط هفته گذشته، 

تن( ۲۲۲آنها  ) ۵۵۷مدرک از پاکستان عودت کردند که 

 کمک دریافت نموده اند.  

 نقاط برجسته

 عودت از ایران

 
سپتمبر  ۲۱-۶۰نظر به گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگان، از  

تن عودت کنندگان فاقد مدرک  از ایران که از طریق نیمروز  ۲۲،،۱۶م به تعداد ۱۶۱۶

ازدیاد را در مقایسه به هفته قبل ) ۱۰۲)میلک( و هرات )اسالم قلعه( عودت نموده اند، که 

 ۲۶،۲،۱تن به طور داوطلبانه عودت نموده و  ،۲،،۲۶نشان میدهد. ازین مجموع ( ۲۰،۰۰۱

م از ایران، ۱۶۱۶جنوری  ۲تن اخراج گردیده اند. اکنون، رقم عودت کنندگان فاقد مدرک از 

باشد. سازمان بین المللی مهاجرت در مراکز  عبوری والیات هرات و  تن می ۱۲،۲،۰،

های بعد از بازگشت فراهم  عودت کنندگان  فاقد مدرک  کمک( ۲،) ۲،۱،۱نیمروز برای   

 نموده است. 

گ اعا خگخا ا گ گ    یمگسیز گصحیگسزش ز گبی گ ل للیگ هزج اگب گ   ی گخ  زاگصحیگ  لی گب گج عیاگآسیبگتذی گ 
    م ۲ ۲ست  ب گIOM © ه .گگگگ۰گ     گ ی ۲ ۲بی ز گ  گگ   ۰ ۰  گح   گ

ن الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 

 صحت در روند مهاجرت:  

سیار صحی سازمان بین المللی مهاجررت   ی گذشته، هفت تیم طی هفته

تن مریض نیازمند خدمات صحی ارایه نمرودنرد برا بریرش  ۱۲،۶۱۱به 

مریضان از آغاز برنامه صحت برای مهاجرت آی او  ۱،۰،۶۰۰از 
ام در اواخر ماه جرنروری ترحرت برودیرجره اداره تروسرعره بریرن الرمرلرلری 

( و صنردو  بررای واکرنرش اضرطرراری مررکرزی )DFIDانگلستان )

CERF .۱۶۶در حرال حراضرر بریرش از ( خدمات ارایه نرمروده اسرت 
های وزارت صرحرت عرامره در  کارکنان صحی برای حمایت از تالش

والیت توظیف شده اند که طی هفتره گرذشرتره در والیرت غرور نریرز  ،

کارکن صحی اجتماعری نریرر راجر  بره  ۶۶،بیش از  مستقر گردیدند.
تدابیر محافظرتری شرخرصری در والیرات نریرمرروز، قرنردهرار، هررات و 

 ننگرهار آموزش دیدند. 
تحت بودجهٔ جهانی روند صحی مهاجرت و کرمرک برالعروض بررای 

مرض توبرکلوز در چرنردیرن کشرور ، طری هرفرتره گرذشرتره بره ترعرداد 

تن افغان های فاقد مدرک در مراکز ترانزیت )عبوری( آی   ۲۲،،۲۱

او ام بخاطر مرض توبرکلوز )سل( تحت معاینات قررار گررفرترنرد. از 

 ،۱۲تن مریض سراپا معاینه شدنرد،   ،۲،۲۱مجموع معاینه شدگان،  

ترن دیرگرر  ۱تن مشکوک تشخیص شده و همه شان مرعرایرنره شردنرد و 

 مصاب به توبرکلوز گزارش داده شده.

 محافظت:  در بخش

های نظارت بر محافظت از  بخش محافظت،  مدیریت قضا و ارزیابی

های خاص را در  قضیه افراد با نیازمندی ۶، را  برای ،۲کوید 

فاریاب و  کابل،والیات تخار، غور، قندهار، کندز، سرپل، نیمروز، 

تن در  ۰تن در وضعیت خاص،  ،۱داده  که شامل بلخ انجام 

خانم  ،طفل جدا شده و بدون همراه،   ،وضعیت صحی وخیم ،  

 ۱خانم در معرض خطر،  ۱طفل در معرض خطر،  ۱بدون همراه، 

باشد تکمیل  تن محاسن سفید در معرض خطر و یک تن معیوب می

 ،۲های نظارت بر محافظت از کوید نموده است. برعالوه، ارزیابی

ی قضایا معلومات مشخص راج   قضیه راه اندازی و همه ،۲برای 

 را  دریافت نمودند.  ،۲به کوید 

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


 م ۱۶۱۶سپتمبر  ۶۰-۲۱گزارش هفته وار از  های فاقد مدرکباز گشت افغان

 بزش فاگ شگتزکس ز 

تن عودت کنندگان فاقد مدرک از پاکستران عرودت  ۱،۲،۶م به تعداد ۱۶۱۶نظر به گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگان، از اول جنوری 

عرودت کرنرنرده(  ۱،۱رد مررزی،  ،۰عودت کننده( و سپین برولردک ) ،تن از عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از مرزهای تورخم ) ۰۲،نموده اند. طی هفته گذشته، 

براشرد، برنرابرر  مارچ به اینطرف قسما مسدود می ۲۰اگست رسما باز گردید اما مرز تورخم از  ۱۲مرز افغانستان با پاکستان در سپین بولدک در  . وارد کشور شده است
 محدودیت های مرتبط به مرض کرونا پیش بینی میشود تا مرز در اواسط ماه سپتمبر دوباره باز گشایی شود.  

مگ ۲ ۲ ع   گع  اگکنن  ز گک کگف هگ  گ  

  گگ  ،۶۱۰ گسزش ز گبی گ ل للیگ هزج اگ  گ   زنس ز گ شگ   یلگکنن  ز گذیلگب  فگح زیاگ یفز گ ب  شگستزسگ گک    نیگن   هگک گ   نس  گ ساگب گ ع  

 مگک کگن زی .گگگ ۲ ۲ع  اگکنن  ز گ   ز گگ زک گ    گ  گ  گسزلگ

مگ ۲ ۲ ع   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

 55,326 1,731 24 1,027 64 616 53,595 21,926 8,777 9,541 13,351 ۰۲۰۲ جوالی ۱۱ -جنوری ۱

 5,560 822 0 795 13 14 4,738 2,215 205 1,443 875  ۰۲۰۲اگست  ۱-۰۲

 1,860 697 0 684 11 2 1,163 558 34 436 135سپتمبر  ۵-اگست  ۱۲

 1,964 490 27 458 0 5 1,474 683 41 536 214  ۰۲۰۲سپتمبر  ۲۰-۱۰

 64,710 3,740 51 2,964 88 637 60,970 25,382 9,057 11,956 14,575 مجموع

    هگ(۰گگ(ECHOهزفگبف   س زن گگگ    هگ  سع گبی گ ل للیگ نگلس ز ۰گهزلن ۰گج ه  فگچک۰گجزتز ۰گس یس۰گ    گع لیز یگ   تزگب  فگح زظاگ گک کگ

صن  قگجهزنیگب  فگ ی ش۰گ(۰گکزنز  ۰گج  نی۰گصن  قگب  فگ  کنتگ ض    فگ  کشفگ گBPRM یزالاگ  ح هگ   یکزگ)ج عیا۰گتنزهن  ز گ گ هزج اگ

  یز ال  ب کل شگ گ

مگگ ۲ ۲  ن گه   گ   گ —هزفگ زک گ    گ شگ ی   گ گتزکس ز گگبزش فاگ   ز   

 تاریخ

 ایران
  مجموع
 ایران

 پاکستان
مجموع 
 پاکستان

مجموع 
عودت 
 کننده

 قندهار تورخم نیمروز هرات

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

 421,344 1,963 29 1,223 95 616 419,381 90,941 77,662 41,125 209,653 ۰۲۰۲ جوالی ۱۱ -جنوری ۱

 67,234 1,016 0 982 20 14 66,218 18,075 7,871 14,818 25,454  ۰۲۰۲اگست  ۱-۰۲

 17,467 803 0 774 27 2 16,664 3,883 1,630 4,618 6,533  ۰۲۰۲سپتمبر  ۵-اگست  ۱۲

 21,501 568 69 494 0 5 20,933 6,705 2,802 3,689 7,737  ۰۲۰۲سپتمبر  ۲۰-۱۰

 527,546 4,350 98 3,473 142 637 523,196 119,604 89,965 64,250 249,377 مجموع
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113 148 136 123 159 172 198 241 356 115 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 25 0 15 12 29 6 30 0 44 68 904 803 568
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