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

 .باشد یم ۰۲۲،۲۲۲

مجموع عودت کنندگان از ایران. در جریان هفته گذشته،  ۰۲۱،۲۰۰
های عودت کننده فاقد مدرک  از ایران باز گشت  تن افغان ۰۰،،،۲
 ۸۵۱تن کمک شده است ) ۵۳۸بازگشت کنندگان از ایران  ۱۴نمودند که 
 زن(.  ۰۸۲مرد و 

تن از  ۳۲۲یط هفته گذشته،  مجموع عودت کنندگان از پاکستان.  ۰،۵۰۱
آنها  ۲۲۲۴عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از پاکستان عودت کردند که 

 زن(.  ۲۱۵مرد و   ۲۸۳کمک دریافت نموده اند )  تن ۳۲۲

میلیون دالری  ۰،،۰با در نظر داشت درخواست نیاز های بودجه مایل: 
ن الملیل مهاجرت تنها ۰۲۰۱در  جریان سال  این کمک ها را  ۸۴، 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   ۲،۳،۸،۲تا 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  تنن ۳،۵۵۲هفت تیم صیح آی او اف؛ در یط هحفحتحه گحذشحتحه بحرای 
تححن هححمححراه بحا ادویححه الزمححه، جححلححسححات   ۰،۸۰۱صحیح هححمححشححون مشححاوره هحای عححمححویم بححرای 

تحن در   ۲۲۰تن و  جلسات مشاوره دیه روان درماین برای   ۳،۵۵۲آگایه 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   ۰۸۱،،، بحه تحاحداد UNDPهم حاری 

تححن   ۰۲۵مححرزی 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.   کنتر

 

   محافظت:  در بخش

قایه شام  کتگوری افحراد بحا نحیحازمحنحدیحهحای مشح ح  را پرس(  ۱،۰۰۰دختر  ۳،۰۸۸مرد،  ،۰،۰۵زن،  ۰،۱۲۰) ۲،۵۰۵ 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   ۱زن و  ۱۹ ف ،  ۱۱از  جمله  پش(  ۱۲۲دختر و  ۳۸مرد،  ۹۴زن،  ۹۱قایه ) ۱۲والیت توانسته است که  ۱۱همشنان به هم اری کارمندان والیتر در 

ایط جدی پزشیک،  ۱خطر،  والد مجرد را در والیات نحیحمحروز، کحنحدز، کحابح ، غحور، فحاریحات، تح حار، هحرات، بحلحخ و کحنحدهحار تحححت نحظحارت و ارزیحای  قحرار  ۱تن مایوب و  ۹تن در شر

هحاجحریحن ت محمورد دیگر همراه خانواده های شان در محرز هحای محیحلحت والیحت نحیحمحروز و اسحالف قحلحاحه والیحت هحرات تحوسحط کحارمحنحدان تحیحم محححافحظحتر بحه هحمح حاری ریحاسح  ۰۰دهند

و ححمح  و نحرح ( دریحافحت  ردیحای  فحامحیح  هحا پشح( کحمحک هحای پحع از عحودت )مشحمحول محطحایح ، ۱۲دخحتر و  ۱۳محرد،  ۰۱زن،  ۱۰خانواده عودت کننده ) ۸۰شناسایی شده اند. 

 دیگر مورد ارزیای  مدیریتر این تیم قرار گرفته اند.  قایه ۹۲نمودند و 

ن النمنلنیل منهناجنرت هنرنوز هنم بنه ارا نه خندمنات و  ،  تیم های سیار صن  سنازمنان بنی  ن ی های خشونت آمت  ش درگت 
با وجود گستر

مراقبت های ویژه در سطح والیات ادامه میدهرد. کارمردان ص  از طنبنقنه اننام خندمنات صن   والدی، ننوزاد و اطنانال را بنرای 

 ۰۲۰۲، جون IOM @ زنان  در مراطق جروب غرب  والیت نیمروز  ارا ه میرمایرد. 

  

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


 م۱   ج  فگگ۱—ج  گ۲  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ زک گ    گگبزشگ فاگ   ز 

 عودت از پاکستان

تحن عحودت کحنحنحدگحان فحاقحد محدرک از پحاکسحتحان   ۰،۵۰۱ف  بحه تحاحداد ۰۲۰۱ بق گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگان، از اول جنوری 
ن بحولحدک )  ۰عحودت کحنحنحده    ۵۵تن از عودت کنندگان افغان فاقد مدرک از محرزهحای تحورخحم )  ۳۲۲عودت نموده اند. یط هفته گذشته،   ۰۲۲رد محرزی( و سح حی 
 .عودت کننده( وارد کشور شده است

م ۰۲۰۲تعداد عودت کرردگان کمک شده در   

ن الملیل مهاجرت در افغانستان از حمایت تمویل کرردگان ذیل سپاس و قدردابن میرماید، با حمایت ایشان آی او ام توانسته است  ات خدمسازمان بی 

 تن عودت کرردگان افغان فاقد مدرک ارایه کرد.    ۰،،،۳۲الزیم را به 

م ۰۲۰۲تعداد عودت کرردگان فاقد مدرک در   

 اروپا برای حااظت و کمک  
ر
دوستانه   جاپان، سویس، دفتر عملیاب (، صردوق برای CERF(، بودجه مرکزی پاسخ رسیننننع ))ECHOهای برسر

 برای ایدز، توبرکلوز و واکنش اضطراری مرکزی و 
ن
  ریامالصردوق جهاب

 عودت از ایران
 

تن عودت کنندگان فاقد مدرک از ایران از  ریق  ۰۰،،،۲ ف به تاداد۰۲۰۱جوالی  ۱—جون ۰۱ بق گزارش تیم نظارت مرزی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان،  از 

تن رد مرز گردیده اند.  ۲۰،۳۰۳تن به  ور داو لطانه عودت نموده  ۰،۸۰۱به تاداد  . ازین مجموعمرز نیمروز )میلت( و هرات )اسالف قلاه( به افغانستان عودت نموده اند

سد. این رقم  تن  ۰۲۱،۲۰۰به تاداد  ف از ایران۰۲۰۱جنوری  ۱اکنون، رقم عودت کنندگان فاقد مدرک از  ن ماه های سال  ۰۰۴مت  نشان  ۰۲۰۲افزایش را نسبت به عی 

                                                                       .میدهد

  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 

 356,565 6345 918 4982 911 876 424,194 542,966 14,814 595,621 584,461 می ۱۱ -جنوری ۱

 49,,55 599 7 814 95 911 86,294 51,271 8,884 58,814 92,815 جون ۱-۱۱

 56,9,6 955 7 595 4 46 91,442 4,144 9,554 4,294 51,471 جون ۱۱-۴۲

 ,50,55 409 4 955 9 66 52,297 1,184 9,141 7,441 1,412 جوالی ۱ -جون  ۴۲

 255,222 2,860 612 1,615 662 5,206 220,562 561,565 56,,21 512,022 656,212  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 

 65,,55 6,540 942 4591 995 871 95,898 54,242 764 6,812 5,924 می ۱۱ -جنوری ۱

 4,004 503 4 814 95 911 9,422 282 44 219 516 جون ۱-۱۱

 555 950 5 595 4 46 697 948 56 477 68 جون ۱۱-۴۲

 9,945 409 4 955 9 66 611 151 18 457 87 جوالی ۱ -جون  ۴۲

 6,,,55 2,221 652 1,526 600 5,200 61,586 ,56,05 868 52,081 5,181  ج  ع


