
، مطابق اول ۸۱۳۹ دلو سال ۱۲ قوس ایل ۰۱ احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان از تاری    خ
وری ۱۱ ایل ۹۲۰۱ دسمبی   ۰۲۰۲ فبی

 : نکنندگادت عو

  

ي هاز طریق مرن از پاکستاان و یري اهار کشواز نفر  42882 ودحدع مجمودر  0202 ريجنوه مان جریادر 
ان طریق میداز ها رسایر کشوو پایی ي اروهارکشواز نفر  4271 وخم رتوك و قلعه سپین بولدم سال، امیلک
رد مربوطه موي هاد نها توسط نهااز آست که بخشی ده انمودت طن عوو به زي لمللی حامد کرایی بین اهو

و نفر  47 بهن پاکستاان و یراز ا 0202 لسارك در مدن داراي کنندگادت عوع مجمو ند.اگرفته ار قرت مساعد
ن از کنندگادت کل عوع مجمورت ست. بدین صوه اسیدرنفر  02875 بهرك فاقد مدن کنندگادت عوع مجمو

، طلب(داونفر  864 ري وجباانفر  41 ن )پاکستااز سدکه رنفر می  83153 به 0202 لسادر ها رکشوم تما
، طلب(دوانفر  1 ري وجباانفر  68( پاییي اروهارکشو، طلب(داونفر  41286 ري وجباانفر  15298( انریا

ري جبارت انفر بصو 51538 عمجمودر طلب( می باشد که دونفر  0264 ري وجباانفر  5( هارسایر کشو
ن از کنندگادت کل عوع ند. مجموده انمودت عول طی همین سادر طلب رت داونفر بصو 31615 و
 .نفر می باشند 91024535 نتا کنو 2200 لسا

  

 :خلین دابیجا شدگا

  

ه بیجاشدن صلی شات امحالاز یگر دمل اعوو ثر جنگ ها از انفر  22174 ودحددر  0202 ريجنوه مان جریادر 
ین اطی در می باشند. ر کندهاو کابل ، پکتیکار، ننگرهااه، فرب، یارفان، گان، ارزغمالت الیادر ونها آکثر اندکه ا

عاجل ي هات مساعداز فامیل  4954 ودحدو ست ده ابرگشت نمون صلی شات افامیل به محال 7120 تمد
در خلی ن داکل بیجا شدگاع مجمورت ند. بدینصوه ایددلمللی مستفید گرابین و ملی ي هاد نها
 .ستده ابرگشت نمون صلی شات ابه محالل ین سادر انفر نیز  9844 وسد رنفر می  22174 به 0202 لسا

  

قوس سال  10عقرب ایل  10، مطابق  2019احصاییه عودت کنندگان و بی جاشده ها در جریان ماه نوامبی سال 
8139 

 : عودت کنندگان

نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک،  47697در مجموع حدود  2019در جریان ماه نوامبر 
ن بولدک و تورخم و  ن  5981اسالم قلعه، سپی  نفر از کشور های اروپایی وسایر کشور ها از طریق میدان هوایی بی 

سط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار الملیل حامد کرزی به وطن عودت نموده است که بخشی از آنها تو 
نفر و مجموع عودت  8796از ایران و پاکستان به  2019گرفته اند. در مجموع عودت کنندگان دارای مدرک در سال 

 . نفر رسیده است 454063کنندگان فاقد مدرک به 

رسد که از  نفر یم 498291به  2019بدین صورت مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشور ها در سال  
نفر  192204نفر اجباری و 245856نفر داوطلب(، ایران) 20193نفر اجباری و 4606پاکستان)

( نفر  33320نفر اجباری و769نفر داوطلب(، سایر کشور ها) 356نفر اجباری و  987داوطلب(،کشورهای اروپایی



ن سال  بداوطلنفر بصورت  246073نفر بصورت احباری و 252218داوطلب(یم باشد که در مجموع  در یط همی 
 . نفر یم باشند  10163505تا کنون  2200  عودت نموده اند. مجموع کل عودت کنندگان از سال

  

 : بیجا شدگان داخیل

 ننفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شا 55342در حدود  2019در جریان ماه نوامبر 

ها، هلمند، بغالن، بلخبیجا شده اند که اکبر بیجا آنها در والیات فار   ندایکندی و بدخشا ،یاب، ننگرهار، کبن

 زفامیل ا 8577یم باشند. در یط این مدت سه فامیل به محالت اصیل شان برگشت نموده است وحدود  

ن الملیل مستفید گردیده اند.بدینصورت مجموع کل بیجا شدگا  نمساعدت های عاجل نهاد های میل و بی 

ن در این سال به محالت اصیل شا 218602نفر یم رسد و 030716به  2019داخیل در سال   ننفر نب 

 . برگشت نموده است

  

  

ماه سنبله سال  24ایل  10مطابق  2019سپتمبی  15  گان از تاری    خ اول ایلد احصاییه عودت کنندگان وبی جا ش
1398  : 

 . عودت کنندگان : 

کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های   نفر از 18094در مجموع حدود  2019( سپتمبر 15_ 1در جریان )
ن بولدک و تورخم و  نفر از کشور های اروپایی و سایر کشور ها از طریق میدان هوایی  2218میلک ، اسالم قلعه سپی 

ن الملیل حامد کرزی به وطن عودت نموده است که بخشی از آنها توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار  بی 
 . گرفته اند 

نفر و مجموع عودت کنندگان  6335از ایران و پاکستان به   2019مجموع عودت کنندگان داری مدرک در سال 
رسیده است . بدین صورت مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشور ها در سال  نفر  333948فاقد مدرک به 

نفر  180408اوطلب (، ایران )نفر د 15015نفر اجباری و  4459نفر یم رسد که از پاکستان ) 360996به  2019
نفر  769نفر داوطلب ، سایر کشور ها  330نفر اجباری  756کشور های اروپایی  نفر داوطلب  140401اجباری و 
نفر به صورت  174604نفر بصورت اجباری و  186392نفر داوطلب یم باشد که در مجموع  18858اجباری و 

ن سال عودت نموده اند   . داوطلب در یط همی 

 . نفر یم باشند  10026210تا کنون  2002جموع کل عودت کنندگان از سال م

 : بیجاشدگان داخیل 

نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده  69041در حدود  2019( سپتمبر 15_ 1در جریان )
رات و بلخ یم باشند . در یط این مدت اند که اکبر آنها از والیات کندز، ننگرهار ، بدخشان، تخار، هلمند ، بغالن ، ه

فامیل از مساعدت های عاجل نهاد های  3865فامیل به محالت اصیل شان برگشت نموده است و حدود  3682
ن الملیل مستفید گردیده اند . بدینصورت مجموع کل بیجاشدگان داخیل در سال  نفر  483966به  2019میل و بی 

ن در این سا 178276یم رسد و   . ل به محالت اصیل شان برگشت نموده است نفر نب 



رسطان سالر روان یم  3جون که مطابق به  24ایل  2019ماه یم  14احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها از 
  شود : 

 . عودت کنندگان : 

نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های  25264در مجموع حدود  2019( ماه جون 20_ 1در جریان )
ن بولدک و تورخم و  نفر از کشور های اروپایی و سایر کشور ها از طریق میدان هوایی  782میلک ، اسالم قلعه سپی 

ن الملیل حامد کرزی به وطن عودت نموده است که بخشی از آنه ا توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار بی 
 . گرفته اند 

 112234نفر بصورت اجباری و  3669از ایران و پاکستان به   2019مجموع عودت کنندگان داری مدرک در سال 
نفر یم  9902623تا کنون  2002نفر بصورت داوطلب عودت نموده اند . مجموع کل عودت کنندگان از سال 

 . باشند 

 : داخیل بیجاشدگان 

نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان  17024در حدود  2019( ماه جون 20_ 1در جریان )
بیجاشده اند که اکبر آنها از والیات ننگرهار ، فراه ، جوزجان ، وردک ، بلخ ، بغالن و تخار یم باشند در یط این 

فامیل از مساعدت های عاجل نهاد  12433دود فامیل به محالت اصیل شان برگشت نموده است و ح 12مدت 
ن الملیل مستفید گردیده اند . بدینصورت مجموع کل بیجاشده گان داخیل در سال   346094به  2019های میل و بی 

ن در این سال به محالت اصیل شان برگشت نموده است  57148نفر یم رسد و   . نفر نب 

  

 8139ثور 24 حمل ایل 9، مطابق  2019 یم 14ایل  مارچ احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها ازماه 

  

  

 : عودت کنندگان

  

ي هاز طریق مرن از پاکستاان و یري اهار کشواز نفر  59417ود حدع مجمودر  2019پریل ه امان جریادر 
ان طریق میداز ها رسایر کشوو پایی ي اروهارکشواز نفر  1025و خم رتوك و قلعه سپین بولدم سال، امیلک

رد مربوطه موي هاد نها توسط نهااز آست که بخشی ده انمودت طن عوو به زي لمللی حامد کرایی بین اوه
نفر  2687به ن پاکستاان و یراز ا 2019ل سارك در مدن داراي کنندگادت عوع ند. مجمواگرفته ار قرت مساعد

ن کنندگادت کل عوع ومجمرت ست. بدین صوه اسیدرنفر  158216به رك فاقد مدن کنندگادت عوع مجموو 
رت نفر بصو 78134ري و جبارت انفر بصو 87395سد که رنفر می  165529به  2019ل سادر ها رکشوم تمااز 
 .نفر می باشند 9830743ن تا کنو 2002ل سان از کنندگادت کل عوع ند. مجموده انمودت طلب عوداو

  

 :خلین دابیجا شدگا

  



ه بیجاشدن صلی شات امحالاز یگر دمل اعوو ثر جنگ ها از انفر  65353ود حددر  2019پریل ه امان جریادر 
طی در می باشند. ر تخاز و کندر، ننگرها، غیسدبااه، فر، بلخ، هلمندب، یارفا، کنرهات الیااز ونها آکثر اندکه ا
عاجل ي هات مساعداز فامیل  11187ود حدو ست ده ابرگشت نمون صلی شات افامیل به محال 616ت ین مدا

به  2019ل سادر خلی ن داکل بیجا شدگاع مجمورت ند. بدینصوه ایددلمللی مستفید گرابین و ملی ي اهد نها
 .ستده ابرگشت نمون صلی شات ابه محالل ین سادر انفر نیز  8281و سد رنفر می  282282

  

 8139حمل9ایل 1397حوت   10  ، مطابق 2019احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها در جریان ماه مارچ 

  

  

 : نکنندگادت عو   

  

ز طریق مرن از پاکستاان و یري اهار کشواز نفر  34015 ودحدع مجمودر  2019 رچماه مان جریادر            
ان طریق میداز ها رسایر کشوو پایی ي اروهارکشواز نفر  5148 وخم رتوك و قلعه سپین بولدم سال، امیلکي ها
رد مربوطه موي هاد نها توسط نهااز آست که بخشی ده انمودت طن عوو به زي لمللی حامد کرایی بین اهو

 .نداگرفته ار قرت مساعد

دت عو عمجموو نفر  621 بهن پاکستاان و یراز ا 2019 لسارك در مدن داراي کنندگادت عوع مجمو          
ها رکشوم تمان از کنندگادت کل عوع مجموو به این ترتیب ست ه اسیدرنفر  100865 بهرك فاقد مدن کنندگا

دت طلب عورت دوانفر بصو 51396 ري وجبارت انفر بصو 53691 سد کهرنفر می  105087 به 2019 لسادر 
 .باشند نفر می 9770301 نتا کنو 2002 لسان از کنندگادت کل عوع ند. مجموده انمو

  

 :خلین دابیجا شدگا    

  

ن صلی شات امحالاز یگر دمل اعوو ثر جنگ ها از انفر  13068 ودحد 9201 رچماه مان جریادر            
طی در می باشند. ي یکندو داخوست ز، کند، بل، زابلخب، یارفااه، فرر، تخات الیااز ونها آکثر اندکه ه ابیجاشد

د عاجل نهاي هات مساعداز فامیل  0621 ودحدو ست ده ابرگشت نمون شا صلیت افامیل به محال 3 تین مدا
در خلی ن داکل بیجا شدگاع مجمووبه این ترتیب ند ه ایددلمللی مستفید گرابین و ملی ي ها
 .ستده ابرگشت نمون صلی شات ابه محالل ین سادر انفر نیز  9396 وسد رنفر می  622874 به 9201 لسا

  

وریاحصاییه عودت کنندگا  7139 حوت 9 دلو ایل 21 ، مطابق9201 ن وبی جاشده ها در جریان ماه فبی

 : نکنندگادت عو

ي هاز طریق مرن از پاکستاان و یري اهار کشواز نفر  12556 ودحد،  9201 وريفبره مان جریادر             
ان طریق میداز ها رسایر کشوو پایی ي اروهارکشواز نفر  5126 وخم رتوك و سپین بولد، قلعه م سال، امیلک



ت مساعدرد مربوطه موي هاد نهااز جانب نها تده اند ویکتعداد آنمودت طن عوو به زي لمللی حامد کرایی بین اهو
 .نداگرفته ار قر

دت عوع جمومو نفر  218 بهن پاکستاان و یراز ا 9201 لسارك در مدن داراي کنندگادت عوع مجمو            
ها رکشوم تمان از کنندگادت کل عوع مجموو به این تر تیب ست ه اسیدرنفر  16115 بهرك فاقد مدن کنندگا

ده نمودت طلب عودوانفر  93118 ري وجباطور انفر  03226 سد کهرنفر می  96344 به 9201 لسادرجریان 
 .ندا

 .نفر می باشند 3866972 نتا کنو 2200 لسان از کنندگادت کل عوع مجمو           

 :خلین دابیجا شدگا

ن صلی شات امحالاز یگر دمل اعوو ثر جنگ ها از انفر  02681 ودحد 9201 وريفبره مان جریادر            
و سرپل ر، ننگرهان، ستارنو، بلخاه، فرب، یارفاز، کند، هلمند، غیسدبات الیااز ونها آکثر اند که ه ابیجاشد

 .کنرها می باشند

ي هات مساعداز فامیل  3803 ودحدده و برگشت نمون صلی شات افامیل به محال 755 تین مداطی در           
 .نده ایددلمللی مستفید گرابین و ملی ي هاد عاجل نها

در نفر نیز  8394 وسد رنفر می  519806 به 9201 لسادر خلی ن دابیجا شدگاع مجموبه این تر تیب           
 .ستده ابرگشت نمون صلی شات ابه محالل ین ساا

 


