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 ۰۲۰۲نقاط برجسته سال 
 
تا الحال مجموع عودت کنندگان از ایران و پاکستان  ۰۲۰۲جنوری  ۱از 

 .باشد یم ۵۲۴،۹۰۶

مجموع عودت کنندگان از ایران. در جریان هفته گذشته،  ۵۲۰،۹۴۲
های عودت کننده فاقد مدرک  از ایران باز گشت  تن افغان ۰۲،۹۰۰
 ۹۲۶تن کمک شده است ) ۵۵۶بازگشت کنندگان از ایران  ۰۳نمودند که 
 زن(.  ۲۴۲مرد و 

تن از  ۲۴یط هفته گذشته،  مجموع عودت کنندگان از پاکستان.  ۵،۴۰۹
آنها  ۲۲۲۳عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از پاکستان عودت کردند که 

 زن(.  ۴مرد و   ۲۲تن کمک دریافت نموده اند ) ۲۴

میلیون دالری  ۰۴،۲با در نظر داشت درخواست نیاز های بودجه مایل: 
ن الملیل مهاجرت تنها ۰۲۰۱در  جریان سال  این کمک ها را  ۶۳، سازمان بی 

 دریافت نموده است. 

ن الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 
 

 صحت در روند مهاجرت: 

وع  ن الملیل مهاجرت از شر تحن، خحدمحات   ۰۲۰،۳۲۶تا الحححال  ۰۲۰۱تیم صیح سازمان بی 
ابتدایی صحیح مشحمحول مشحاوره بحرای بحیحمحاری هحای عحمحویم، محراقحطحت هحای محادر،  حفح  و 

 و خحدمحات کحویحد
ی
را در والیحات نحیحمحروز، هحلحمحنحد،  ۱۱-نوزاد، باروری، برنامه ریزی خانوادگ

غور، هرات، کندهار و ننگرهار  ارایه نحمحوده اسحت. بحرنحامحه صحیح آی او اف از  حر  نحهحاد 
(،  پناهندگان و مهاجرت ایحاالت محتحححده امحریح حا )CERFهای بودجه مرکزی پاسخ شیححححع )

BPRM و بودجه کمک های بشر دوستانه )(AHF)   .حمایت و تموی  میشود 

از محریاحان خحدمحات  تن  ۰،۶۲۹هفت تیم صیح آی او اف؛ در یط هحفحتحه گحذشحتحه بحرای 
تححن هححمححراه بحا ادویححه الزمححه، جححلححسححات   ۰،۰۲۶صحیح هححمححشححون مشححاوره هحای عححمححویم بححرای 

تحن در   ۳۲تن و  جلسحات مشحاوره دیه روان درمحاین بحرای   ۰،۶۲۹آگایه دیه صیح برای 
 والیات تحت پوشش تیم صیح ارایه نمودند. 

تحت حمایت بودجه صندوق جهاین  تسحت محرت تحولحرکحلحوزر سح  در شحنحدیحن کشحور بحه  
تحن از محهحاجحرن افحغحان فحاقحد محدرک در شحهحار والیحت   ۶،۵۵۶، بحه تحاحداد UNDPهم حاری 

تححن   ۲۵۶مححرزی هححرات، نححیححمححروز، کححنححدهححار و نححنححگححرهححار تسححت تححولححرکححلححوز شححدنححد، از جححمححلححه 
مشکوک شحنحاسحایی شحده  و  سحمح ح  هحای محتحذکحره در البحراتحوار هحای بحرنحامحه محیل تسحت و  

ول تولرکلوز مااینه شده که در نتیجه   تن مثطت گذارش داده شده است.  ۱کنتر

 

   محافظت:  در بخش

قایه شام  کتگوری افحراد بحا نحیحازمحنحدیحهحای مشح ح  را پرس(  ۹،۳۶۹دختر  ۹،۰۵۰مرد،  ۰،۶۳۰زن،  ۰،۲۵۲) ۰،۲۵۲ به تاداد  ۰۲۰۱در جریان سال  IOMبرنامه محافظتر 

ن و  با عزت بوسیله ارائه ا العات به موقع، تسهی    شحنحاسحایی شحده و  مطمی 
دسحتر  بحه خحدمحات و ارائحه کحمحک هحای دیحگحر از جحمحلحه پحول نحرحد بحرای کحاهحش خحطحرات ححفحا حتر

ی از اثرات منفن هنگاف مسدود شدن راه های رجات دیه، کمک نموده است. تیم های حفا تر در نراط مرزی که مرصو  غرلالگری  قاایا ا در هحرات و نحیحمحروز و ند جلوگت 

کحهحن سحال در محاحرت   ۸زن و  ۵ ف ،  ۱۶از  جمله  پش(  ۱۲۶دختر و  ۱۱۱مرد،  ۶۶زن،  ۵۸قایه ) ۶۹والیت توانسته است که  ۱۱همشنان به هم اری کارمندان والیتر در 

 ۱۸زن،  ۱۲خحانحواده عحودت کحنحنحده ) ۱۸والد مجرد را در والیات نیمروز، کندز، کاب ، غور، فاریات، ت ار، هرات، بلخ و کحنحدهحار تحححت نحظحارت و ارزیحایه قحرار دهحنحد .  ۳خطر، 

دیگر مورد ارزیایه مدیریتر این تیحم قحرار گحرفحتحه  قایه  ۸۱و حم  و نر ( دریافت نمودند و  ردیایه فامی  ها پش( کمک های پس از عودت )مشمول مطای ، ۱۲دختر و  ۱۰مرد، 

 اند. 

ی های اخت  در سطح کشور باعث افزایش تعداد رد مرزی ها  از کشور ایران از طرین  منرز اسنقل قنلنعنه و  نت  درگت 

 ۰۲۰۲، جو ی IOM @هرات به کشور گرد ده است. 

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


 م۰   ج  فگگ۹ -۳  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ زک گ    گگبزشگ فاگ   ز 

تن عودت کنندگان فاقد محدرک از پحاکسحتحان عحودت نحمحوده   ۵،۴۰۹ف  به تاداد ۰۲۰۱ بق گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگان، از اول جنوری 
ی های اخت  باعث تاطی  محوقحت در .  عودت کننده(وارد کشور شده است ۲۴تن از عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از مرزهای تورخم ) ۲۴اند. یط هفته گذشته،  درگت 

ن بولدک باد از   جوالی شده است.  ۸ارائه کمک ها در مرز سپی 

ل ۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان کمک شده در   

ن الملیل مهاجرت در افغانستان از حما ت تمویل کنندگان ذ ل سپاس و قدردانن مینما د، با حما ت ایشان آی او ال توانسته است  ات خدمسازمان بی 

 ت  عودت کنندگان افغان فاقد مدرک ارا ه کند.    ۰۶،۰۳۰ زیم را به 

ل ۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان فاقد مدرک در   

 اروپا برای حفاظت و کمک  
ر
دوستانه   جاپان، سویس، دفتر عملیان (، صندوق برای CERF(، بودجه مرکزی پاسخ رسیننننع ))ECHOهای برسر

 برای ا دز، توبرکلوز و واکنش اضطراری مرکزی و 
ن
  ریامقصندوق جهان

 عودت از ایران و پاکستان
 

تن عودت کنندگان فاقد مدرک از ایران از  ریق مرز  ۰۲،۹۰۰ ف به تاداد۰۲۰۱جوالی  ۰۳-۰۱ بق گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان،  از  

تن رد مرز گردیده اند.  ۲۲،۵۹۶تن به  ور داو لطانه عودت نموده  ۳،۲۳۲به تاداد   . ازین مجموعنیمروز )میلک( و هرات )اسالف قلاه( به افغانستان عودت نموده اند

ی های اخت  در مرز اسالف قلاه باعث تاطی  موقت در ارائه   تن   ۵۲۰،۹۴۲به تاداد  ف از ایران۰۲۰۱جنوری  ۱اکنون، رقم عودت کنندگان فاقد مدرک از  سد. درگت  مت 

 کمک ها شده است. 

  ز یخ

  ی   
 ج  عگگ
  ی   

 پزکس ز 
 ج  عگ
 پزکس ز 

 ج  عگع  اگ
 کنن ه

 کن هز     خم نی   ش ه  ا

   گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن 

 538,606 5876 115 ,111 1,3 2511 352,219 ,2,9,31 21,,31 291,441 122,112 جون ۰۳ -جنوری  ۱

 93,306 56 5 23 5 91 24,4,1 11,,1 1,141 3,544 1,139 جوالی ۱-۸

 03,665 56 5 5 5 34 ,15,41 4,514 1,4,2 1,113 4,952 جوالی ۹-۲۲

 66,,93 66 5 5 5 24 15,911 3,111 2,112 9,111 133,, جوالی ۲۰-۱۹

 473,023 4,350 234 3,235 274 1,133 472,031 134,241 75,737 144,001 250,432  ج  ع

  ز یخ

  ی   
 ج  عگگ
  ی   

 پزکس ز 
 ج  عگ
 پزکس ز 

 ج  عگک کگ
 ف ه

 کن هز     خم نی   ش ه  ا

   گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن    گ  شف    طلبزن 

 06,866 5,655 125 1541 199 2,524 11,114 21,924 1,1 25,112 2,112 جون ۰۳ -جنوری  ۱

 6,606 56 5 23 5 91 2,5,9 139 11 311 15 جوالی ۱-۸

 6,557 56 5 5 5 34 2,144 121 35 311 34 جوالی ۹-۲۲

 ,57 66 5 5 5 24 331 211 22 915 23 جوالی ۲۰-۱۹

 53,242 4,713 214 3,143 200 1,132 24,347 15,733 371 12,101 1,434  ج  ع


