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افراد مستفید 

تعداد افراد مستفید شده از تاریخ 
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وضعیت کلی پنج و نیم میلیون
بیجا شده داخلی در افغانستان 

1,016,835 
افغانهای بازگشت کننده فاقد مدرک  از تاریخ اول 

ماه جنوری گزارش شده است

  30,498 
افغانهای بازگشت کننده فاقد مدرک در بین 14 

الی 20 ماه اکتوبر گزارش شده است

677,800   
فرد بیجاشده  از تاریخ اول ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر
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جدول زمانی نشان دھنده ی ارایھ خدمات 
از تاریخ 15 ماه اگست ( بر اساس تعداد افراد مستفید شده )

492,588512,814
533,458

627,375

398,034

48%
52%

فاقــد  افغانهــای   30,498 ایــن دوره راپوردهــی  در طــول 
مــدرک بــه افغانســتان بازگشــته انــد. اکثریــت ایــن افــراد یعنــی 
ــتان  ــر از پاکس ــران و 320 نف ــر از ای ــداد 30,178 نف ــه تع ب

ــد.  ــده ان ــتان ش وارد افغانس
ســرحد اســپین بولــدک) چمــن( همچنــان از تاریــخ 5 مــاه 
اکتوبــر2021 بســته مانــده اســت. در مجمــوع در ســال 2021 
بــه تعــداد 1,016,835 اشــخاص بازگشــت کننــده فاقــد مــدرک 
) 1,003,602 نفــر از ایــران و 13,233 نفــر از پاکســتان( 
بــه کشــور بازگشــته انــد. در سراســر کشــور بیجاشــدگان 
ــن زده میشــود کــه 677,800  ــد، تخمی ــدا کــرده ان افزایــش پی
ــتان  ــل افغانس ــال 2021 در داخ ــی در س ــبب ناامن ــه س ــر ب نف

بیجــا شــده انــد. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps


افراد 
مستفید 

تعداد افراد حمایت شده

مجموعه

از تاریخ 15 ماه اگست

14 الی 20 ماه اکتوبر 1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

99,136 

48,875 

5,929

15 ماه اگست الی 20 ماه اکتوبر
والیات 

ارزیابی شده
مناطق 

ارزیابی شده
قریه های 

ارزیابی شده

کمک های سازمان بین المللی مهاجرت 
دفتــر آی او ایــم افغانســتان کمــک هــای خــود را بــر اســاس نیازهــای موجــود 
ــی،  ــده ی داخل ــرد( بیجاش ــر ) 318.288زن و309.087 م ــرای 627.375نف ب
بازگشــت کننــدگان در معــرض آســیب فاقــد مــدرک و اعضــای جامعــه میزبــان ارایه 
ــم افغانســتان در ســرحدات کمــک هــای بشردوســتانه  کــرده اســت1. دفتــر آی او ای
ــر  ــه ب ــر خوراک ــای غی ــک ه ــراری و کم ــای اضط ــه پناهگاهه ــطح جامع و در س
اســاس ارزیابــی هــای آســیب پذیــری، ارتقــا صحــت، پیشــگیری از کوویــد نــوزده و 

خدمــات حمایتــی فراهــم کــرده اســت. 

کمک های بشردوستانه شامل مساعدتهای پس از بازگشت، پناهگاه 
های اضطراری ، خدمات صحی و خدمات حمایوی برای 13.093 

نفر) 5.825 زن و 7.268 مرد(

انجام تست کرونا توسط دفتر آی او ایم برای 27.953 نفر

حمایت در پناهگاههای اضطراری برای 5.929 فرد آسیب دیده از 
منازعات داخلی 

حمایت از 3.600 مهاجر در معرض آسیب از طریق مراکز ترانزیت 
و پذیرش دفتر آی او ایم شامل: اقامتگاه موقت همراه با غذای گرم 

انجام تست کروناکمک های بشردوستانه

پناهگاه اضطراری 
پشتیبانی زمستانی

ــدگان آســیب  ــه نیازهــای بازگشــت کنن ــرای رســیدگی ب ــم ب ــر آی او ای ــی دفت توانای
پذیــر از طریــق کمــک هــای مناســب بــه دلیــل حضــور عملیاتــی قــوی مــا از طریــق 
ــرزی  ــات م ــی مهاجــرت در والی ــن الملل ــی ســازمان بی ــرش و ترانزیت ــز پذی مراک
ــم  ــر آی او ای ــن، دفت ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــار اس ــروز و قنده ــار، نیم ــرات، ننگره ه
افغانســتان بــرای رســیدگی بــه عوامــل مهاجــرت از طریــق کاهــش خطــر بالیــا و  
مقــاوم ســازی و فعالیــت هــا در جهــت ادغــام مجــدد بازگشــت کننــدگان تمرکــز دارد.

بیــن تاریــخ  14 الــی 20 مــاه اکتوبــر، بــه دنبــال ارزیابــی هــای نیازهــا کــه بــه طــور اشــتراکی 
در دوره هــای راپوردهــی قبلــی در والیــات کنــر و تخــار انجــام شــده ، دفتــر آی او ایــم 
کمــک غیــر خوراکــی بــه شــمول وســایل خانگــی ماننــد ســیت آشــپزخانه، کمپــل، چــراغ هــای 
ــه طــور  ــر )ب ــت کن ــری هــا در والی ــر درگی ــر اث ــل بیجاشــده ب ــن 312 فامی خورشــیدی را بی
تخمینــی 2184 نفــر( و کمــک هــای غیــر خوراکــی بــه همــراه حمایــت هــای الزم در داخــل 
ــرای 535  ــر ب ــه و تجی ــاز در پناهــگاه، خیم ــد وســایل مــورد نی پناهگاهــای اضطــراری مانن
ــع  ــار توزی ــت تخ ــا در والی ــی ه ــده از ناآرام ــر( بیجاش ــی 3745 نف ــه طــور تخمین ــل )ب فامی

کــرده اســت.   
ارزیابــی نیازهــای زمســتانی در والیــات هلمنــد، کابــل، قندهــار، زابــل، بدخشــان، لغمــان، کنــر 
ــت دیگــر شــامل کاپیســا، ننگرهــار،  ــه 10 والی ــا ب ــی نیازه ــت. ارزیاب ــه یاف ــدی ادام و دایکن

پکتیــا، غزنــی، ســمنگان، کنــدز، فاریــاب، ارزگان، بادغیــس و غــور گســترش یافــت.

1. از آنجاییکه دفتر آی او ایم خدمات حمایوی را برای بازگشت کنندگان در معرض خطر در سرحدات از طریق سه پروگرام جداگانه ارایه  میکند ممکن است برخی از این افراد بیشتر از یکبار شمارش شده 
باشند و این امر میتواند در رقم نهایی تاثیر کمی گذاشته باشد. برخی از بازگشت کنندگان ممکن است توسط بیش از یک پروگرام مستفید شده باشند. برعالوه برخی از این بازگشت کنندگان از خدماتی که که دفتر 
آی او ایم برای ادغام مجدد در والیات سکونت این افراد پس از بازگشتشان فراهم میکند نیز بهره مند گردیده اند. با وجود  اصالحات صورت گرفته در این شمارش های چند باره باز هم امکان فیصدی خطا در 

تعداد دقیق مستفید شوندگان وجود دارد. 

ــاه  ــی 18 م ــخ 11 ال ــی رویدادهــای اضطــراری از تاری ــور ردیاب ــن راپ در آخری
اکتوبــر، دفتــر آی او ایــم دومیــن مرحلــه جمــع آوری  ایــن اطالعــات را از 1160 
ــه انجــام داده اســت. ایــن جمــع آوری اطالعــات 88  ــد در ایــن هفت ســاحه ی جدی

منطقــه را در 25 والیــت افغانســتان تحــت پوشــش قــرار داده اســت. 
ــد در  ــی جدی ــل، در حــدود 179275نفربیجاشــده ی داخل مجموعــاً 24998 فامی
ــوکال  ــد. ف ــی شــده در طــول دوره ی راپوردهــی مشــاهده شــده ان مناطــق ارزیاب
پوینــت هــا یــک افزایــش مکــرر در تعــداد  ورود و خــروج افــراد بیجــا شــده در 

والیــات کابــل، کنــر و قندهــار بــه نســبت ســایر والیــات گــزارش کــرده انــد. 

تقریبــاً تمامــی افــراد مــورد ارزیابــی بیــان داشــته انــد کــه زندگــی آنهــا بــه شــدت 
ــاش و  ــزان مع ــش می ــی )%95( و کاه ــواد غذای ــت م ــش قیم ــر افزای ــت تأثی تح
درآمــد) %94( قــرار گرفتــه اســت. بیــکاری )%88( و رویدادهــای طبیعــی 
ــا  ــا آنه ــدگان ب ــه بیجاش ــند ک ــی میباش ــش های ــن چال ــم بزرگتری ــوز ه )%77( هن
مواجــه هســتند. گــزارش شــده اســت کــه تنهــا یــک چهــارم از فامیــل هــای بیجاشــده 

ــاه گذشــته مســتفید شــده¬اند.  از کمــک هــای خارجــی در طــی م

پناهگاه عاجل و کمک های غیر خوراکه 

اجناس غیر خوراکه 

پناهگاه اضطراری 

48,875

37,985

مردزن

23,49025,385

موارد کمک رسانی از تاریخ14-20 ماه اکتوبر

سیستم ردیابی بیجاشدگان

قریه ارزیابی 
شده

14 الی 20 ماه اکتوبر 1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

12,9691,16034 359 8,363
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زیرســاخت هــای عمرانــی کاهــش خطــر رویدادهــای طبیعــی )DRM( همچنــان در 
والیــات هــرات و ننگرهــار تطبیــق مــی شــود. در 14مــاه اکتوبــر ســاخت دیــوار گابیــون 
در ولســوالی گــذر هــرات نهایــی شــد. ایــن دیــوار از حــدود 4500 فامیــل و 500 خانــه 
ــازار محافظــت خواهــد  و همچنیــن ســه مســجد محلــی، دو مکتــب، دو شــفاخانه و یــک ب
کــرد. کار دیــوار گابیــون در قریــه دوغنــی قنــات وکیــل هــرات و دیــوار حفاظتــی بنایــی و 

ســرگذر در کــن دگان ننگرهــار ادامــه دارد.
ــه )CBDRM( در  ــر جامع ــی ب ــی مبتن ــای طبیع ــر رویداده ــت خط ــای مدیری آموزش ه
ــت و 40  ــده اس ــی ش ــل نهای ــر و کاب ــای کن ــیل خیز در والیت ه ــب س ــه منتخ ــار منطق چه
نفــر از هــر منطقــه آمــوزش دیده انــد. در مجمــوع 240 مــرد در زمینــه جســتجو، نجــات 

و کمــک هــای اولیــه آمــوزش دیدنــد.

کاهش خطر رویدادهای طبیعی

کمک های چند بخشی در سرحدات 

تعداد فعالیت های عمرانی برای کاهش خطر رویدادهای طبیعی 
که در مقیاس کوچک انجام شده است

تعداد افراد آموزش دیده و مجهز شده در ساحات با خطر بالیای 
طبیعی بیشتر تحت برنامه مدیریت خطر رویدادهای طبیعی 

مبتنی بر جامعه

افراد مستفید

افراد مستفید

افراد مستفید

فعالیت های عمرانی برای کاهش خطر 
رویدادهای طبیعی 

1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

14 الی 20 ماه اکتوبر 

از تاریخ 15 ماه اگست

14 الی 20 ماه اکتوبر 

68,437

54,129

31,740

3,600
تعداد مهاجرین فاقد مدرک دریافت کننده 

کمک های بشردوستانه در سرحدات 
نفر

از تاریخ 15 ماه اگست

18,103

نفر اقامتگاه موقت + غذای گرم دریافت کردند

نفر برای حمل و نقل پیسه نقد دریافت کردند

نفر بسته های غذایی دریافت کردند

18,103

6,915

15,266

ــر  ــه افغانهــای آســیب پذی ــان ب ــی مهاجــرت و نهادهــای همــکار همچن ــن الملل ســازمان بی
فاقــد مــدرک کــه از ایــران و پاکســتان بــاز مــی گردنــد کمــک هــای فــوری بشردوســتانه 
فراهــم میکنــد، ایــن کمــک هــا پــس از ورود در ســرحدات اصلــی بــا پاکســتان در تورخــم 
و اســپین بولــدک و جمهــوری اســالمی ایــران در اســالم قلعــه و میلــک از طریــق شــبکه 
ــخ 5  ــردد. از تاری ــه میگ ــر آی او ام ارای ــت دفت ــرش و ترانزی ــز پذی ــه هشــت مرک ای ک
اکتوبــر  پــس از بســته شــدن ســرحد اســپین بولــدک در قندهــار عملیــات کمــک رســانی  در 

ایــن نقطــه ی ســرحدی متوقــف شــده اســت. 
ــرات  ــر(، ه ــروز )1921 نف ــرد( در نیم ــر )830 زن، 2770 م ــوع 3600 نف در مجم
)1359 نفــر( و ننگرهــار )320 نفــر( مســاعدت هایــی  ماننــد اقامتــگاه موقــت، غــذای 
ــت  ــتان دریاف ــه افغانس ــس از ورود ب ــی پ ــواد غذای ــای م ــته ه ــل و بس ــل و نق ــرم، حم گ

ــد.  کردن

خدمات صحی 
14 الی 20 ماه اکتوبر 1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

127,0572,975

تعداد افرادی که مساعدت های صحی دریافت کرده اند
از تاریخ 15 ماه اگست

مشاوره برای بیماران خارج بستر

نفر تست کرونا گرفته شده است

خدمات صحی والدی

نفر پیام های صحی در ارتباط با کووید نوزده دریافت کرده اند

خدمات روانی اجتماعی

18,103

456,566

264,303 

2,357  

1,169 

خدمات مربوط به بیماری کرونا
از تاریخ 15 ماه اگست

ــال  ــه در ح ــرادی ک ــرای  اف ــات صحــی عاجــل را ب ــر آی او ام خدم بخــش صحــی دفت
ــا کســانی کــه در مــکان هــای صعــب العبــور زندگــی  میکننــد فراهــم  کــوچ هســتند و ی
کــرده اســت. ایــن خدمــات شــامل ارزیابــی صحــی و کمــک در ســرحدات بــا جمهــوری 
ــدگان و  ــرای بازگشــت کنن ــت ب ــز پذیرش/ترانزی ــران و پاکســتان و در مراک اســالمی ای
اســتقرار تیــم هــای صحــی ســیار )MHT( بــرای ارائــه خدمــات صحــی عاجــل و انجــام 

تســت هــای COVID-19 اســت.
در طــول دوره راپوردهــی ، در مجمــوع 2.975 نفــر )1.817زن و 1،158مــرد( در 
والیــت هــای هــرات، قندهــار، ننگرهــار و نیمــروز بــا خدمــات اساســی صحــی ، ماننــد 
بخــش بیمــاران خــارج بســتر)OPD( و خدمــات صحــی والدی مســتفید شــده انــد. از ایــن 
افــراد 122 نفــر )108 زن ، 14 مــرد( خدمــات صحــی ذهنــی و حمایــوی  روانشناســی 
)MHPSS( دریافــت کردنــد و 340 بیمــار بــا وضعیــت بحرانــی )275 زن ، 65 
ــاع  ــرات ارج ــار و ه ــروز، ننگره ــات نیم ــه والی ــل ب ــای عاج ــت ه ــرای مراقب ــرد( ب م
داده شــدند. عــالوه بــر ایــن، دفتــر ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت از27،953 نفــر در 
هــرات، قندهــار، ننگرهــار، غــور و نیمــروز تســت COVID-19 بــه عمــل آورده اســت 
و  همچنیــن همــراه بــا تیــم ســیار صحــی  پیــام هــای تبلیغاتــی صحــی در زمینــه اقدامــات 
ــا و ســایر بیمــاری هــای ســاری را بــرای 8.781  پیشــگیرانه در برابــر بیمــاری کرون

نفــر )4.652 زن ، 4.129 مــرد( ارایــه نمــوده اســت.  
 در طــول دوره راپوردهــی ، کمپایــن هــای آگاهــی خدمــات صحــی روانــی و حمایــوی 
روانشناســی در والیــات بلــخ، کنــر، لغمــان و ننگرهــار تکمیــل شــد. در مجمــوع 125 
عــودت کننــده افغــان )30 زن، 95 مــرد( در کمپایــن هــای ســازماندهی شــده بــا هماهنگی 
ــدگان در  ــش آگاهــی شــرکت کنن ــد و  موجــب افزای ــی شــرکت کردن ســازمان هــای محل

زمینــه ایــن نــوع خدمــات شــد. 
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خدمات حمایوی 

1,041

از تاریخ 15 ماه اگست

از تاریخ 15 ماه اگست

IOM 2021/در هرات، افغانستان | © برونستین IOM کمک های صحی

تعداد عودت کننده فاقد مدرک کمک های 
حفاظتی پس از ورود دریافت کردند 

در طــول دوره ی ایــن راپــور کارکنــان زن و مــرد در مراکــز پذیــرش و ترانزیــت 
در والیــات ســرحدی بــا ایــران )نیمــروز و هــرات( مســاعدت هــای پــس از 
بازگشــت بــرای مهاجــران ارایــه نمودنــد. درمجمــوع 1757 بازگشــت کننــده فاقــد 
مــدرک بــرای ارزیابــی نیازهــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و از ایــن مــوارد، در 
مجمــوع 162 نفــر )81 زن و81 مــرد( بــا نیازمنــدی هــای خــاص از مســاعدتهای 
حمایــوی ماننــد دریافــت اطالعــات در مــورد نحــوه دسترســی بــه خدمــات اساســی، 
رجعــت دهــی هــا، کمــک هــای خیرخواهانــه شــامل پیگیــری فامیلــی، ادغــام مجــدد 

و مــوارد دیگــر برخــوردار شــدند.
مدیریــت قضایــای حمایــوی بــه صــورت حضــوری یــا از راه دور در 11 والیــت 
کــه تیــم هــای حمایــت دفتــر آی او ام در آنجــا حضــور دارنــد انجــام گرفــت. پــس 
از هفتــه هــا کار گســترده در زمینــه فعــال ســازی مجــدد مکانیســم هــای رجعــت 
دهــی و مذاکــره بــرای دسترســی بــه افــراد و ســاحه، دفتــر آی او ام توانســته اســت 
ــرات،  ــور، ه ــاب، غ ــخ، فاری ــت بل ــت والی ــد را در هف ــوی جدی ــه حمای 44 قضی
کابــل، نیمــروز و ســرپل بــه دســت آورد. کمــک هــای نقــدی بــه 429 بازگشــت 
کننــده فاقــد مــدرک )200 زن ، 229 مــرد( ارائــه شــد و 100 قضیــه در هــرات، 

قندهــار، نیمــروز و ســرپل بســته شــد. 
عــالوه بــر ایــن نظــارت حمایــوی، بــه شــکل رایزنــی هــای اجتماعــی، در همیــن 
والیــات ادامــه دارد و 160 نفــر )49 زن، 111 مــرد( را در طــول دوره راپــور 

بــه طــور فعــال مصــروف ســاخته اســت. 
بــا وجــود بســته شــدن ســرحدات، حجــم باالیــی از افغان هــای فاقــد مــدرک همچنــان 
بــه دنبــال عبــور از ســرحدات هســتند. از مــاه اگســت، افزایــش تمایــل پاســخ 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــاهده ش ــارج مش ــه خ ــکان ب ــل م ــرای نق ــدگان ب دهن
زنــان بیــان میکننــد کــه احســاس امنیــت کمتــری دارنــد و بــه طــور فزاینــده ای بــا 

تبعیــض، بدرفتــاری و ازدواج اجبــاری مواجــه مــی شــوند. عــالوه بــر درگیــری 
مســلحانه، عوامــل اقتصــادی ماننــد دزدی و آزار و اذیــت مرتبــط بــا بدهــی اغلــب 
بــه عنــوان یــک نگرانــی ایمنــی گــزارش مــی شــود کــه منجــر بــه افزایــش ناآرامــی 

هــا در جامعــه میشــود.
 در ایــن دوره راپوردهــی، کارکنــان زن و مــرد تیــم حمایــت آی او ام در بدخشــان، 
بلــخ و کابــل بــه افــراد نیازمنــد دسترســی داشــتند. در ســایر والیــات، فقــط کارکنــان 
مــرد در ســاحه حضــور دارنــد و مدیریــت قضایــا و نظــارت بــر حمایــت توســط 
کارکنــان زن بــه صــورت غیــر حضــوری انجــام مــی شــود. ســازمان بیــن المللــی 
ــه حمایــت هــا  ــان ب ــرای گســترش دســتیابی زن ــان مذاکــرات را ب مهاجــرت همچن

ادامــه میدهــد. 

86

973

مدیریت قضیه 
باز شده 

تعداد مدیریت قضیه 
بسته شده 

افراد مستفید
14 الی 20 ماه اکتوبر 1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

42,104751
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تمویل کنندگان )دونر( 
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بخش آمادگی و پاسخ | بخش روابط تمویل کنندگان

برنامــه ی ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت در زمینــه ثبــات، ادغــام مجــدد و مقاومــت 
ــه ای خــود را جهــت تســهیل گــذر از واکنــش عاجــل  کمــک هــای جامعــه و منطق
ــا تعــداد  ــدار در مناطقــی ب ــادوام و توســعه پای ــح ب ــدگار، صل ــه راه حــل هــای مان ب
بیشــتر عــودت کننــدگان  ماننــد بغــالن، بلــخ، هــرات، کابــل، قندهــار، کنــر، لغمــان 

و ننگرهــار ادامــه مــی دهــد. 
ــل شــد.  ــاری تکمی ــال آبی ــروژه احــداث کان ــن دوره راپوردهــی ، ســه پ در طــی ای
کانــال هــای آبیــاری بــرای 4991 فامیــل )34937 نفــر( در منطقــه  آخوندزهــاگان 
و 1300 فامیــل )9100 نفــر( در منطقــه کــوز بســوال هــر دو در والیــت ننگرهــار 
و 721 فامیــل )5047 نفــر( در منطقــه بلــو کالی در والیــت لغمــان را بهــره منــد 
خواهــد کــرد. ایــن ســاخت و ســازها بــرای 43 نفــر از مــردم منطقــه طــور موقــت 

اشــتغال زایــی کــرده اســت.
دفتــر آی او ام  همچنیــن بــا ارائــه آمــوزش هــای حرفــوی )TVET(، کارآمــوزی 
ــاب آوری اجتماعــی- اقتصــادی  و حمایــت از شــرکت هــای کوچــک و متوســط، ت
افــراد آســیب پذیــر را تقویــت مــی کنــد. در طــول دوره راپــور، کارآمــوزی بــرای 
413 نفــر )178 زن، 235 مــرد( در  والیــات قندهــار، بلــخ، کابــل، ننگرهــار و 
هــرات ادامــه یافــت. عــالوه بــر ایــن، 255 تــن )105 زن، 150 مــرد( در والیــات 
کابــل، هــرات، قندهــار، ننگرهــار، کنــر، لغمــان و بغــالن در آمــوزش هــای مربــوط 
بــه خیاطــی، ترمیــم موبایــل، تعمیــرات هیدرولیــک و نصــب پانــل هــای خورشــیدی 

ثبــت نــام کــرده انــد.

از تاریخ 15 ماه اگست

تعداد پروژه های 
تکمیل شده

تعداد افراد تحت حمایت با 
سازوکارهای کسب و کار

IOM 2021 © | ارزیابی زمستانه

افراد مستفید
14 الی 20 ماه اکتوبر 1 ماه جنوری الی 20 ماه اکتوبر

239,119 49,084
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