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 معلومات به هنگام در مورد مرض کرونا
ن الملیل مهاجرت بطور فعال سازمان صیح جهان و وزارت صحت عامه را  سازمان بی 
 عاجل از طریق پروگرام بازگشت از 

ی
 و اقدامات همآهنگ

ی
ن به آمادگ در قسمت پرداخی 

طریق رسحداد، بخش صحححت محهحاجحرت  و سحدحسحیحب ردشحاان بحدح حاکحد حان خحود،  حمح  
 مینماشد. 

. ۱محیحمحر حت اسحت  OHOپحاشحهر ر حا پحاسحخحدی جحهحاان  4در قدم اول در  MOI م  

 ،
ی
. DTI ،۴. مراقبتر نظارتر ۳. آگای دی خطر و دخدل سازی جامعه، ۲همآهنگ

هححای آمححوزه  بححه  ححار ححنححان صححیح مححو حح ،  هححا کححامححل بححرنححامححه نححطححاو ورودی. فححعححالححدححت
،  تو د   ارمندان به سحاححات محورد نحدحاز  شحمحول جحابح حاا  در محراکحت صحیحر حلحیح حدح 
 ، توطد   ارمندان صیح در مرز ها بمنظور نظارت او مراقبت، حمح  محواد محححافحظح  
خدمات رجحعحت دی و انحیحطحال تحوسحن امحوحو  ح ، تحوزیحححححد محواد آگحای دی از وزارت 

و آگای مردم در سطح جامعه و  م  های بحرجسحیحه سحازی و  MECو  OHOصحت، 
مهب جلوه دادن موضوعات صیح از طحریحق جحلحسحات آمحوز  صحیح و بححح  گحروی 

محیحبحاکحد. بحرای محعحلحومحات   و شحت۳۴محل در  ۱۱،،۱۱برنامه ردشاان بد ا کد ان در 
، لطفا به لین  ذشل مراجعه نمایدد.   بدشت 
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تا الحال م موع عودت  نند ان از ایران و پاکسیان   ۰۲۰۲جنوری  ۱از 

 .باکد یم ۰۲۳،۰۲

 م موع عودت  نند ان از ایران ۹۰۳۹۹۶

 م موع عودت  نند ان از پاکسیان ۰۰۹

های عودت  ننده فاقد مدرک   تا افغان ۲۰۳۲۷۶در جریان هفیه گذکیه، 
تا(   ۸۲۸بازگشت  نند ان از ایران )  ۷۵از ایران باز گشت نمودند  ه 

  م  کده است. 

تا از عودت  نند ان افغان فاقد مدرک از  ۲۸۷یط هفیه گذکیه، 
 تا(  م  دریافت نموده اند.   ۲۰۰آنها  ) ۰۹۵پاکسیان عودت  ردند  ه 

 عودت از ایران

 
 -جنوری ۲۲ طوق گتار  تدب نظارت مرزی ریاست امورمهاجریا و عودت  نند ان، از

وی  ۴ تا عودت  نند ان فاقد مدرک ازایران از طریق مرز  ۲۰۳۲۷۶ م به تعداد۲۲۲۱فتن
 ۲۲۳۲،۰به تعداد  . ازیا م موعندمروز )مدلک( و هرات )اسالم قلعه( عودت نموده اند

تا رد مرز گردشده اند. اکنون، رقب عودت   ۰۳۲۲۰تا به طور داوطلبانه عودت نموده و 
سد ۹۰۳۹۹۶به تعداد  م از ایران۲۲۲۱جنوری  ۱ نند ان فاقد مدرک از  این  .تا مت 

 .میباشد ۰۲۰۲و  ۰۲۲۰رقم بیشتر از دو برابر  رقم بازگشت در جریان  جنوری سال 
ن الملیل مهاجرت در مراکتعووری و شات هرات و ندمروز در طول دو هفیه   سازمان بی 

های بعد از بازگشت  فاقد مدرک   م   ( عودت  نند ان۷۵تا ) ۸۲۸گذکیه برای 
 فراهب نموده است. 

ن الملیل مهاجرت  کمک های به موقع سازمان بی 

 

 صحت در روند مهاجرت: 

وع  ن الملیل مهاجرت از رس  تا، خدمات  ۰۲۳،۲۰تا الحال  ۲۲۲۱تدب صیح سازمان بی 
ابیداا  صیح مشمول مشاوره برای بدماری های عمویم، مراقبت های مادر، طفل و 

 و خدمات  وید
ی
را در و شات ندمروز، هلمند،  ۱۲-نوزاد، باروری، برنامه ریتی خانوادگ

غور، هرات،  ندهار و ننگرهار  اراشه نموده است. برنامه صیح آی او ام از طرف نهاد 
ن الملیل انگلسیان ) ، دفت  FSDOهای اداره توسعه بی  (، دولت جاچان،  انادا، جرم ن
دوسیانه ) عملداا  اروپا برای حفا ت و  م  (، صندوق  ش  دوسیانه ECHOهای  ش 

( BPRIافغا سیان و اداره جمعدت، پناهند ان و مهاجرت اشا ت میحده امریکا )
 حماشت و تمویل مدشود. 

از مریضان خدمات  تن ۲۲۳۰۰۰هفت تدب صیح آی او ام؛ در یط هفیه گذکیه برای 
تا همراه با ادویه  زمه، جلسات  ۳۸۰۸،صیح همچون مشاوره های عمویم برای 

 ۲۳۰۹۷تا و  جلسات مشاوره دی روان درماان برای  ۲۲۳۰۰۰آگای دی صیح برای 
 تا در و شات تحت پوکش تدب صیح اراشه نمودند. 

تحت حماشت بودجه صندوق جهاان  تست مرض توبر لوزر سل در چندیا  شور به  
تا از مهاجرن افغان فاقد مدرک در چهار و شت  ،۰۳۲۲، به تعداد UNDPهمکاری 

تا  ۰۷،مرزی هرات، ندمروز،  ندهار و ننگرهار تست توبر لوز کدند، از جمله 
ول  مشکوک کناساا  کده، سمپل های میذ ره در  براتوار های برنامه میل تست و  نت 

 تا مثبت گتار  داده کدند.   ۶توبر لوز معاینه کده  ه در نتد ه 

 ۰۰۹  بحه تحعححداد   ۲۲۲۱در جححریحان سحال  MOIبحرنحامححه محححافححظح     مخحخخا:خ خت:  در بخخ خ 

بحوسحدحلحه اراطحه اطحالعحات بحه محوقحد، قضده کامل  یگوری افراد با ندازمندیهای مشخص را 

ن و  با عتت تسهدل  ه به خدمات و اراطه  م  های دشگر از جمله پحول نحطحد  مطمی  دست 

ی از ایحرات محنحدن هحنحگحام مسحدود   کحنحاسحاا  کحده و جحلحوگحت 
برای  اهش خطرات حفا ح  

 کدن راه های رجعت دی،  م  نموده است. 

تدب های حفا    در نطاو مرزی  ه مرصوف غربالگری  قضاشا اند در هرات و ندمروز و 
قضده از  جمله  ۷۶و شت توا سیه است  ه  ۱۱همچنان به همکاری  ارمندان و ی   در 

در وضدعت وخدب صیح را  ۵والد م رد و   ۴ ها سال در معرض خطر،   ۳طفل و  ۱۲
در و شات ندمروز،  ندز،  ابل، غور، فاریات، تخار، هرات، بلخ و  ندهار تحت نظارت و 

مورد دشگر تحت پوکش میباکد و   ۲،۱۱۱و شت،  ۱۱ارزیاان قرار دهند. در رسارس 
مورد دشگر همراه خانواده های کان در مرز های مدلک و شت ندمروز و اسالم  ۱۱۲

 به همکاری ریاست مهاجریا کناساا  
قلعه و شت هرات توسن  ارمندان تدب محافظ  

 کده اند. 

حفا    افغا سیان نظارت و  جماعتمکاری هعالوه بر ایا ، تدب حفا    آی او ام با 
را ان ام مددهد و در طول هفیه گذکیه توا سیه است  ۱۲-برره های محافظ    وید

را در  ۱۲-نواده را نظارت نماشد و جلسات آگای های مرتبن به  ویدخا ۷۲به تعداد 
 .مکان های ایشان دایر نماشد

 

ن الملیل مهاجرت۳ در جریان ارائه خدمات آگایه دیه عمویم در زمینه بهداشت و  تیم صیح سازمان بی 

ی از کووید برای بازگشت کنندگان  و سایر ا:راد نیازمند جامعه در مرکز عبوری گذرگاه  ۲۰-پیشگت 

وری  @والیت هرات.    ۰۲۰۲آی او ام۳ :تر
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 م۰    ب   فگگ۴-جو  فگ۹  ش  تگه   گ   گ شگ هزفگ زک گ    گگبزشگ فاگ   ز 

 بازگشت از پاکستان

تا عودت  نند ان فاقد مدرک از پحاکسحیحان عحودت   ۰۰۹م  به تعداد ۲۲۲۱طوق گتار  تدب نظارت مرزی ریاست امورمهاجریا و عودت  نند ان، از اول جنوری 
ن بحولحدک ) ۰۲تحا از عحودت  حنحنحد حان افحغحان فحاقحد محدرک از محرزهحای تحورخحب ) ۲۸۷نموده اند. یط دو هفیه گذکیه،   ۲۶عحودت  حنحنحده و   ۲۷۲رد محرزی( و سح حی 
   مت  میباکد.   . ردمرزی( وارد  شور کده است

ً
 بازگشت مهاجریا در جریان زمسیان  سبیا

م ۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان کمک شده در   

ن الملیل مهاجرت در ا:غانستان از حمایت تمویل کنندگان ذیل سپاس و قدردانن مینماید۳ با حمایت ایشان آی او ام توانسته است  ات خدمسازمان بی 

 تن عودت کنندگان ا:غان :اقد مدرک ارایه کند.    ۳۶۸۸،الزیم را به 

م ۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان :اقد مدرک در   

 

ن الملیل انگلستان۳ د:تر اف اس دی او )   اروپا برای FSDOاداره توسعه بی 
ر
۳ د:تر عملیان (۳ هالند۳ جمهوری چک۳ جاپان۳ سویس۳ کانادا۳ جرمنن

دوستانه   حفاظت و کمک  برای ایدز۳ (۳ ایاالت متحده امریکا۳ صندوق برای واکن  اضطراری مرکزی  و (ECHOهای بشر
ن
صندوق جهان

   ریامالتوبرکلوز و 

م۰۲۰۲تعداد عودت کنندگان کمک شده در   

 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

 8,63,8 8,5 87 657 75 1 ,,,8,6 36183 6836, ,,368 086,31 جنوری  ۱-۱۱

 0,033 ,05 1 070 0 66 ,0,610 ,7661 ,8610 66553 76108 جنوری  ۱۱-۱۲

 ,0588 037 ,0 070 61 1 ,05607 ,86,1 66333 86000 ,,566 فبروری ۴ -جنوری ۱۲

 7,,479 429 ,5 444 44 22 9,9995 549554 ,52924 559244 249,52 مجموع

 تاریخ

 ایران

مجموع  
 ایران

 پاکستان

مجموع 
 پاکستان

مجموع 
 کمک شده

 کندهار تورخم نیمروز هرات

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

 0538 880 87 ,,6 76 1 06,76 555 035 878 087 جنوری  ۱-۱۱

 561 ,,0 1 ,,0 1 66 ,77 60, ,0 ,, 03 جنوری  ۱۱-۱۲

 37, 055 06 070 ,0 1 313 ,76 ,, 055 08 فبروری ۴ -جنوری ۱۲

 9544, 945 54 ,,4 99 22 29455 59422 77, 929 599 مجموع
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