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 معلومات به هنگام در مورد مرض کرونا
یلیلاماااریااطاز اعای ااامای ایحازهیسازماازبی احی اطازبیایاملاای ا ا ی ازاا یالی ای ل سازماازبی ا ا

ی از اییلمی ا  ا ی
ی
یایلقدلاازایماماگماعاج

ی
ی  یآاز گ ل پاعاراعلبی ازمروا یایلسا ا اعلایقسم یپع لخ  

ی یجزشدگزبیخم ،یکمکیایعمزید.یی خشی   اجد ی علاعمی،ی  اطز عاییایسیس میا یزبی
یی4 ایقدبیلاهی اییMOIکمکی ،ی۱ا ماعکاایلسا ییOHOپزی /یاکنیپزسخدیهی طزبل

ی
.یماماگماعاج

.یرا ازویااا ی.ی۴،یDTI.یااعلقا/ا /یرا/ازاا/ی۳.یآگزیهی یهیخاااعیای خایاییسازمیی ازاایحا ،ی۲

ی  یکزاکعزبی حیرسحدی،یتمظیفیکزااعادلبی ا یسازحازاییمزیشزایی عرزا ی یحزیلی  مزییآاممشی
ی ایخدازای ح/کایایایاک یتایحادل یییاما یریزمیبوممهی ز جزبی ل ماز،یلسا اخادلبی/ی ای اعل اعیسازخا  

،یخاداازایلمی ا  ا یلاا،اموزا ،یتامم ااااا ی کزااعدلبی خز عیر/زاایلمیاعممز،یکمکیامل یا ز /ت 
ای اعدی ع بیآگزیهیااع بی ا یساااتیل ا اماز یاییMECاییOHOامل یآگزیهی یهیلمیاملاای   ،ی

ی ایاجازی تالشطزییحسزسیسزمییلمی    ی اااسازایآاامم ی احیای ا ابیراعایهی اعرازاا یا یازبی
،ییلاااکازی ا ییلایاعاکی یاییییاوی ۳۴ا یی ای ۱۱،،۱۱شدگزبی ای ای/زشد.ی علییاایحاااماازای ایاواا 

 اعل یح یرمزیید.ی
 Response-19-COVMD-https://afghanistan.iom.int/MOI 

 تماس با ما:  

       iom.intnbishop facebook.com/iomafghanistan@سازمان بین المللی مهاجرت، کابل:     

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

 

تا الحال مجموع عودت کنندگان از  ۰۲۰۲جنوری  ۱از 

 .باشد یم ۰۲۰،۲۰۲ایران و پاکستان  

 مجموع عودت کنندگان از ایران ۰۱۵،۵۱۵

 مجموع عودت کنندگان از پاکستان ۰،۱۵۵

های عودت   افغان ۰۰،۱۱۵در جریان هفته گذشته، 

 ۰۵کننده فاقد مدرک  از ایران باز گشت نمودند که 

تن( کمک شده  ۱،۴۱۱بازگشت کنندگان از ایران ) 

 است. 

تن از عودت کنندگان افغان  ۱۵۰یط هفته گذشته، 

آنها         ۱۰۵فاقد مدرک از پاکستان عودت کردند که 

 تن(کمک دریافت نموده اند.   ۱۰۰)

 نقاط برجسته

 عودت از ایران

 
یلیلیی،۲ ، یرالا یتیمیر/زاایاعمییا زس یلامااطز   نیای م ایکععدگزب،یلمیی ی۳سپ مای

تنی م ایکععدگزبی زقدیاداکیلملیعلبیلمی    یاعمیریمعامییی۰۰،۱۱۵بی  یتیحدل ی۲۲۲۲لک وبعی

کزمشیالی ایا زیس ی  یمک  یق/ییییییی ۵۵)ایاک(یایمعلای)لسالبیقایح (ی م ایرمم هیلرد،یک ی

تنی  ی مای لا ا/زر ی م ایرمم هیای ۱۰،۵۴۱  یتیحدل یزوزبیایدمد.یلم نیاجمو ی( ۰۰،۲۲۱)

بی۲۲۲۲ عماییی۱تنیا یاعمیرع یدهیلرد.یلکعمب،یاقمی م ایکععدگزبی زقدیاداکیلمیی۱،،،۱۳

یلیلماریاطز عای ایاعلکا ،ماییاویزایی۰۱۵،۵۱۵لمیلیعلبی  یتیحدل ی ل سد.یسزمازبی  ا تنیااا

(ی م ایکععدگزبیی زقدیاداکییی۵،تنی) ۱،۴۱۱معلایایریمعامی ای مهیمک  یرذش  ی علیی

مزیی یحدیلمی زمرو ی علممیرمم هیلس .ییکمک  

ن الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 

  
 صحت در روند مهاجرت: 

 
یمااکاا یتاایاامییطیمااکاا اا  یلیلااماااااریییییرااذشاا اا ، ل ساایاازای ااحیساازمااازبی اا ا
تنیا  ضیریزماعدیخدازای احیلالیا یرامام راد.یی۱۲،۴۲۴اطز عای  ی

  یلیعصماا،یاجمو ی یمزالبیک یت  یخدازای حیقاعلایراع ا ا یلرادیی
سعد.یی927,279  ی ی ایاشیلمیتنیااا کازاکاعازبی احییی۲۲۲ ایحزهیحزضل

اویا یتامظایافیی،مزییاملاای ا ا ی ازاا ی ایی علییحمزی یلمیتال 
یاسا ا اعیراع یادراد.ی ل یشدهیلرادیکا ییطیماکا ا یراذشا ا ی ایاویا یمامایرااا

ییی۲۲، اایااشیلمی یااا ااز اا/اات  یال اا ی اا یتاادل اااا کاازااااعاادی ااحیل اا ااماازتیراااا
 شخیصی ایاویزایریمعام،یکعدمزا،یمعلایایرعگعمزایآامم ی یدرد.ی
یااراادی ااحیاااطااز ااعای ای ااعاادیاانیکواامای ااعلیی ی ااطاازبل

ر
تاا اا ی اام  اا 

تانیل انازبی  ۳۲،،۱۳تس یاعضیتوبعکاممی،ییطیمک  یرذش  ی  یتیحدل ی

(یتا ا یاایحازیاعازایMOIمزیی زقادیااداکی ایااعلکاای ا،اماییآییلایلبی)

تاانی  ۳،۱۱۴ احیتاوباعکاااممیقاعلایراع ا اعاد.یلمیااجاماو یاایحازیاعا یشادگازب،ی

تاانیاوااتاامکیتواخاایااییشاادهیایااایحاازیااعاا یی۲،۱اا  ااضیاایحاازیااعاا یشاادرااد،ی

 تنیاصزبی  یتوبعکاممیرالا ی ل هیشده.یی،شدردی،یلمی ما ی

 محافظت:  در بخش

یآییلایلبی) قضزیزیلمی ما یی۱۱(ی،ی  یتیحدل یMOI خشیا ز / ی  ا 

 کیی ایایحعضیی۱۲اضیحی یایخیمی حی،ی۱۲اضییح یخزص،یی۴۲

ی۴ کییم عیسنیایی،تنیایحیمب،یی،خزرمی ایایحعضیخاع،یی۱خاع،ی

الی ایاوی یریمعام،ی زا زب،یتخزا،یکعدم،یرسپی،یمما،یییالیلدیاجع 

یقعلای ل رد.ی  کز ییایرعگعمزایت  یر/زاایایلام زبی

 ا ز  یرمم هیلردیی۱۳-قضزیزیک یایحامازای ای زاهیکو دی۱۲۳ ع الاهی

یآییلایلبیقعلایرع  عد.یی یتیمیا ز / ی  ا  یت  یر/زاایایلام زبی
ل  راا

اک تمام رؤسا از   ۴-۰دفتر آی او ام نشست ساالنه رؤسا را  به مورخ  والیت  در کابل برگذار  ۵۴اکتوبر با اشتر

 و رئیس سازمان 
ر
 وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آقای نور رحمان اخالق

ن
ان نمود. نشست رؤسا با سختن

ن الملیل مهاجرت آقای ستوارت سمپسون آغاز گردید. @ آی او ام، اکتوبر  ۰۲۰۲بی   

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


 مگ۰ ۰  ت  ب گگ۳گ-ست  ب گ۷  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ زک گ    گگبزشگ فاگ   ز 

 بازگشت از پاکستان

تانی ام ایکاعاعادگازبی ازقادیااداکیلمیپازکسا ازبی ام ای  ۰،۱۵۵بیی ا یتایحادل ی۲۲۲۲ ، یرالا یتیمیر/زاایاعمییا زس یلامااطز   نیای م ایکععدگزب،یلمیلاهی اعامایی
ی امیلادکی)  ۵۰ ام ایکاعاعادهیای  ۵۵تنیلمی م ایکععدگزبیل نزبی زقدیاداکیلمیاعممزییتماخمی)  ۱۵۰رمم هیلرد.ییطیمک  یرذش  ،ی ل  ام ایکاعاعاده(ی  ۰۵ا یااعمی(یایسا ا ا

ی میلدکی  یتزا ااااخیی. الا یکومایشدهیلس  ل اازا ی ا یلیاعاااعبی اعاز اعیاا ادا یا یمازییی۱۱لگس یاسمزی زمیرع یادیلاازیااعمیتاماخامیلمیی۲۱اعمیل نززس زبی زیپزکس زبی ایس  ا
یایوم یتزیاعمیا ذکعهی ای   زبیازهیلک وبعی ابزاهی  یااییاطز   نی زمیرع  .یییریم یاسدا ییمی۱۳-اعت/طی  یکو د   زشد،یپیشی یتل

م ۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان کمک شده در   

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

 تن عودت کنندگان افغان فاقد مدرک ارایه کند.    ۰۱،۴۲۲الزیم را به 

م ۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان فاقد مدرک در   

 

ن الملیل انگلستان، دفتر اف اس دی او )  ، دفتر FSDOاداره توسعه بی  (، هالند، جمهوری چک، جاپان، سویس، کانادا، جرمنن

دوستانه   عملیانر اروپا برای حفاظت و کمک (، ایاالت متحده امریکا، صندوق برای واکنش اضطراری مرکزی  و )ECHOهای بشر

  ریامالصندوق جهانن برای ایدز، توبرکلوز و 

م  ۰۲۰۲روند هفته وار  —های فاقد مدرک از ایران و پاکستان  بازگشت افغان  

 تاریخ
 ایران

مجموع  
 ایران

 پاکستان
مجموع 
 پاکستان

مجموع 
 عودت کننده

 کندهار تورخم نیمروز هرات

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

 494,494 4,1,6 34 3,221 555 721 684,684 514,253 35,662 57,365 325,532 ۲۰۲اگست  ۱۱ -جنوری۱

 29,,29 1,444 515 5,515 22 52 14,,38 55,472 7,732 52,252 33,155 ۲۰۲۰سپتمبر  ۱-۱۱

 72,497 141 63 526 1 7 14,8,1 6,353 3,523 7,263 55,164 ۲۰۲سپتمبر  ۲۰-۲۲

 449,,7 141 1 76 23 22 13,612 5,224 3,437 3,536 4,255 ۲۰۲۰اکتوبر  ۱ -سپتمبر ۲۲

 787,078 11,,7 7,7 8,882 28, 707 722,2,2 10,881, ,22,87 08,,08 720,872 مجموع

 تاریخ

 ایران
مجموع  

 ایران

 پاکستان
مجموع 
 پاکستان

مجموع کمک 
 کندهار تورخم نیمروز هرات شده

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

 1,112, ,1,42 32 5,424 66 721 38,662 32,526 4,127 55,123 52,337 ۲۰۲اگست  ۱۱ -جنوری۱

 2,949 1,661 36 5,236 52 52 4,6,8 5,744 515 5,522 572 ۲۰۲۰سپتمبر  ۱-۱۱

 1,4,9 134 1 526 1 7 1,444 753 35 524 553 ۲۰۲سپتمبر  ۲۰-۲۲

 1,299 111 1 53 25 22 1,611 623 3 524 523 ۲۰۲۰اکتوبر  ۱ -سپتمبر ۲۲

 72,800 8,107 ,7 ,1,71 77, 707 87,,77 27,,72 77,,2 1,778, 7,808, مجموع
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