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 معلومات به هنگام در مورد مرض کرونا
 

ن الملیل مهاجرت به طور فعال به ارايه کمک ها به وزارت صحت عااماه اماماه ما ارهار بار  سازمان بی 
ن مر قسمت پاسخ به شیوع کویر  به این وزارت کمک مینمایر.  ۹۱-عالوه سازمان صیح جهان نی 

یک جهابی کوید IOMمارچ،  ۵۲به تاری    خ  ژ اتت 
را آغ از  ۹۱-درخواست برنامه واکنش و بازیابی استر

ی الملیل مهاجرت در افغانستان برای ادامه خدمات خویش در جریان   سازمان بی 
نموده است. دفتر

دری اف ت  ای ن   امیلیون دالر آمریکابی نیاز دارد، معلومات بیش تر را م ی ت وان ی د  ۹۱به  ۵۲۵۹سال 
 نمایید. 

های آموزشی به کارکنان صیح موظف، توظ ف کارمنران به ساحات  ها میگر شامل برنامه فعال ت 

، توط ف کارمنران صیح مر مرز ها بمنظور نظارت  مورم ن از بشمول جابجایی مر مراکز صیح/کلین ک

، خرمات رجعت میه و انتقال توسط امبوالنس، آگایه میه مرمم مر  او مراقبت،کمک موام محافظتی

سطح جامعه و کمک های برجسته سازی و مهم جلوه مامن موضوعات صیح از طریق جلسات 

میباشر.        والیت ۴۳محل مر  ۱۱،،۹۰آموزش صیح و بحث گرویه برنامه رمیایی ب جا شرگان مر 

 تماس با ما:  

   :             iom.intnbishop@    سازمان بین المللی مهاجرت، کابل

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

 نقاط برجسته
 
تا الحال مجموع عومت کننرگان از ایران و پاکستان  ۵۲۵۹جنوری  ۹از 

 .باشر یم ۳۱۷،۱۹۴

 مجموع عومت کننرگان از ایران ۳۱۴،۳۷۲

 مجموع عومت کننرگان از پاکستان ۲،۵۴۴

های عومت کننره فاقر مررک   تن افغان ۴۴،۷۹۵مر جریان هفته گذشته، 
تن کمک  ۱۳۱بازگشت کننرگان از ایران   ۴۳از ایران باز گشت نمومنر که 

 زن(.  ۵۵۵مرم و  ۵۷۲شره است )

تن از عومت کننرگان افغان فاقر مررک از  ۴۷۹یط هفته گذشته، 
) ۴۷۹آنها  ۹۲۲۳پاکستان عومت کرمنر که  تن کمک مریافت نمومه انر 

 زن(. ۹۷۷مرم و ۹۱۴

  عودت از ایران
م ۰۱۰۹یم ۰۹-۰۲زطبق گزارش ت م نظارت مرزی ریاست امور مهاجرین و عومت کننرگان، ا

و  ۴۴،۷۹۵ به تعرام تن عومت کننرگان فاقر مررک از ایران از طریق مرز ن مروز )م لک( 

تن به  ۹۵،۵۴۳به تعرام  . ازین مجموعهرات )اسالم قلعه( به افغانستان عومت نمومه انر

تن رم مرز گرمیره انر. اکنون، رقم عومت کننرگان  ۹۱،۲۱۷طور ماوطلبانه عومت نمومه و

سر.  تن  ۳۱۴،۳۷۲به تعرام  م از ایران۰۱۰۹جنوری  ۹فاقر مررک از  ی ۵۲۵۲درسالمی  عی 

ن الملیل مهاجرت مر یط هفته  آمار عودت کننده ها افزایش یافته بود. ۳۵۳زمان  سازمان بی 

( کمک های پس از بازگشت  را مر  مراکز عبوری هرات و ن مروز  ۴۳تن ) ۱۳۱گذشته به 

سطح کمک ها بنابر کمبود بودجه مایل کاهش خواهد یافت و این هیچ فراهم نمومه است. 

ااخ  ارتبایط با آسیب پذیری جمعیت باز گشت کنندگان ندارد.  ا اپریل سال جاری  ۰۱به تاریا

ی از شیوع ویروس کرونا  مولت ایران اعالم نموم که مرز این کشور با افغانستان بنابر جلوگی 

افغان اجازه وروم به کشور را مارنر.            بسته میشوم،  مر طول این مرم تنها مهاجرین 

                                                  

ی الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 
 

 صحت در روند مهاجرت: 

وع  ن الملیل مهاجرت از شی تان،     ۹۱۵،۱۵۵تاا الاحاال ۰۱۰۹ت م صیح سازمان بی 
خرمات ابترایی صیح مشمول مشاوره برای ب ماری های عمویم، ماراقابات هاای ماامر، 

 و خرمات کویر
ی

را مر والیات ن ماروز،  ۹۱-طفل و نوزام، باروری، برنامه ریزی خانوامگ
هلمنر، غور، هرات، کنرهار و ننگرهار  ارایه نمومه است. بارنااماه صایح آی او ام از 

ن الملیل انگلستان ) FSDطرف نهام های اماره توسعه بی  O ،مولات جااناان، کاانااما ،)
 اروپا برای حفاظت و کمک

، مفیی عمل ایی موستانه ) جرمتن (، صانارو  ECHOهای بشی
بشی موستانه افغانستان و اماره جمع ت، پناهنرگان و مهاجرت ایاالت متحره امریکا )

BPRM .حمایت و تمویل میشوم ) 

از ماریااان خارماات  ت ن ۴،۷۲۱هفت ت م صیح آی او ام؛ مر یط هفته گذشته برای 
تن هماراه باا امویاه الزماه، جالاساات  ۵،۷۲۵صیح همچون مشاوره های عمویم برای 

تان   ۵۵۱تن و  جلسات مشاوره میه روان مرماین برای  ۴،۷۲۱آگایه میه صیح برای 
 مر والیات تحت پوشش ت م صیح ارایه نمومنر. 

تحت حمایت بومجه صنرو  جهاین  تست مرض توبرکلوز/ سل مر ننرین کشاور باه  
تن از مهاجرن افغان فاقر ماررک مر ناهاار والیات  ۱،۱۳۵، به تعرام UNDPهمکاری 

تان   ۵۵۳مرزی هرات، ن مروز، کنرهار و ننگرهار تست توبرکلاوز شارنار، از جامالاه 
مشکوک شناسایی شره  و  سمپل های متذکره مر البراتوار های برنامه مایل تسات و  

ول توبرکلوز معاینه شره و   نفر آن تست اش مثبت تشخ ص شره است.  ۹کنیی

  محافظت:  در بخش

زن، ۵،۱۲۴)   ۹،۲۱۵  باه تاعارام   ۰۱۰۹مر جریان ساال  IOMبرنامه محافظتی 

قا ه شامل کتگوری افرام با نا اازماناریاهاای پرس( ۴،۵۲۴دختر و ۴،۹۲۵مرد،۹،۱۵۵

ن و  باا عازت بوس له ارائه اطالعات به موقع، تسه ل مشخص را  ش باه  مطمی  مسایی

خرمات و ارائه کمک های میگر از جمله پاول ناقار بارای کااهاش خاطارات حافااظاتی 

ی از اثرات منفن هنگام مساروم شارن راه هاای رجاعات میه،   شناسایی شره و جلوگی 

کمک نمومه است. ت م های حفاظتی مر نقاط مرزی که مرصوف غربالگری  قاایا انر 

والیت توانستاه اسات   ۹۹مر هرات و ن مروز و همچنان به همکاری کارمنران والیتی مر 

 ۰۱طفل و  ،  ۰۳از  جمله  پش(  ۰۴۴مخیی و۹۸۱مرم، ،۹۹زن، ۹۰۹قا ه ) ۹۲۵که 

ایط جری پزشیک،  ۴۳کهن سال مر معرض خطر،  ۹۴زن و   ۹۴تن معیوب،  ۱تن مر شی

والرین مجرم را مر والیات ن مروز، کنرز، کابل، غور، فاریات، تاخاار، هارات، بالاخ و  

مورم میگر همراه خانوامه های شان مر  ،۳۰کنرهار تحت نظارت و ارزیایی قرار مهنر. 

مرز های م لک والیت ن مروز و اسالم قلاعاه والیات هارات تاوساط کاارماناران تا ام 

خانوامه عومت کننره ) ۳۹محافظتی به همکاری ریاست مهاجرین شناسایی شره انر. 

رمیایی  پش( کمک های پس از عومت )مشمول مبایل،۰۲مخیی و ۰۲مرم، ،۴زن،  ۰۸

میگر مورم ازیایی مریریتی ایان  قا ه ،۹۱و حمل و نقل( مریافت نمومنر و  فام ل ها

 ت م قرار گرفته انر. 

ب ی ش تر از  ۹۱۲،۲۲۲ماه از ایران بازگشت نموده اند.  ۲ مر افغان تنها ۳۱۲،۲۲۲، بیش از  ۵۲۵۹در سال 

 ۵۲۵۲زمان مشابه در سال 
ً
نفر از طریق قسم ت ج ن ور غ ربی ونی ت ن ی م روز ک ه  ۵۲۲،۲۲۲که تقریبا

دوستانه بسیار محدود است بازگشت کرده اند.  کای برسژ  .۵۲۵۹، یم IOMحضور شژ

ن الملیل مهاجرت مر جریان سال  میلیون دالر  ۵۱،۱به  ۰۱۰۹ت م پاسخ مرزی سازمان بی 
تن مهاجر افغان ن از مارم. با مر نظر  ۵۲۳،۲۲۲جهت ارائه خرمات الزمه به حروم آمریکابی 

ن افزایش خواهر یافت،  تا الحال این ماشت رقم بازگشت مر جریان سال این رقم تخمیتن نی 
.  عرم کمک های مایل و بشی موستانه از کمک ها نزمه را دریافت نموده است ۲۳سازمان 

جوالی خواهر شر، برعالوه   ۴۹مر مراکز پذیرش مر سطح مرزی باعث تعلیق عمل ایی مر 
ن هفته به هفته کاهش خواهر یافت.                 کمک ها به مقایسه ن از های بشی موستانه نی 

https://www.iom.int/news/iom-looks-back-one-year-covid-19-response-appeals-usd-812-million-2021
mailto:iomkabul@iom.int
http://afghanistan.iom.int
http://www.facebook.com/iomafghanistan
http://www.twitter.com/iomafghanistan


 م۱     گ۷ -۱  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ ز  گ    گگبزشگ فاگ   ز 

 بازگشت از پاکستان

تن عومت کننرگان فاقار ماررک از پااکساتاان  ۲،۵۴۴م  به تعرام ۰۱۰۹طبق گزارش ت م نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عومت کننرگان، از اول جنوری 
ن باولارک ) ۹۴عومت کننره و  ۱۴تن از عومت کننرگان افغان فاقر مررک از مرزهای تورخم ) ۴۷۹عومت نمومه انر. یط هفته گذشته،  اخراج شره( و سایای 

اااخ . عومت کننره( وارم کشور شره است ۵۱۲  انتقال ویروس کویر۱مرز افغانستان و پاکستان به تاریا
مر جریان ماه مباارک رمااان و روز ۹۱-یم به مل ل نگراین

اااخ ۰های ع ر به مرت  اااخ ۹۱هفته ایل تاریا یم موبااره بااز  ۰۱یم بسته شره است.از این رو تعرام بازگشت کننره ها مر این هفته بس ار کم یم باشر. مرز به تاریا

م ۵۲۵۹تعداد عودت کنندگان کمک شده در   

ی الملیل مهاجرت در افغانستان از حمایت تمویل کنندگان ذیل سپاس و قدردابی مینماید، با حمایت ایشان آی او ام توانسته است  ات خدمسازمان بی 

 تن عودت کنندگان افغان فاقد مدرک ارایه کند.    ۵۵،۹۱۴نزیم را به 

م ۵۲۵۹تعداد عودت کنندگان فاقد مدرک در   

 اروپا برای حفاظت و کمک 
ر
دوستانه   ناروی، جاپان، سویس، دفتر عملیاب (، صندوق CERF(، بودجه مرکزی پاسخ شی    ع ))ECHOهای برسژ

 برای ایدز، توبرکلوز و برای واکنش اضطراری مرکزی و 
ی
  ریامالصندوق جهاب

  ز یخ

  ی   
 ج  عگگ
  ی   

 پزکس ز 
 ج  عگ
 پزکس ز 

 ج  عگع  اگ
 کن هز     خم نی   ش ه  ا کنن ه

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

 514,463 4444 226 2,2,3 611 6,311 111,366 661,661 61,363 31,161 661,111 اپریل ۰۳ -جنوری ۱

 33,515 544 11 613 61 33 26,,11 61,111 1,216 61,632 63,133 می ۱-۱۰

 63,451 53 , 21 , 1 1,1,,2 36,,1 6,161 1,111 3,161 می۱۱-۰۳

 54,655 546 , 231 61 11 11,362 3,113 2,361 ,3,22 61,236 می ۰۱-۰۲

 ,315,17 ,,8,5 557 5,198 703 ,5,98 359,,31 ,,738,7 35,,,8 778,075 780,951  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 

 66,633 4,644 611 1,633 631 663 61,363 3,113 1,6 1,1,2 6,611 اپریل ۰۳ -جنوری ۱

 6,446 554 61 613 61 33 6,661 616 21 311 36 می ۱۰-اپریل ۰۳

 435 53 , 21 , 1 323 111 6 ,61 63 می۱۱-۰۳

 6,564 546 , 231 61 11 361 613 61 6,1 ,2 می ۰۱-۰۲

 ,71,,5 8,9,5 599 053,, 557 51, 57,737 58,,79 ,11 5,383 7,550  ج  ع


