
 عودت کننده ها

اسد(  24رسطان ایل  24بربنیاد آمارهای وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، درجریان یک ماه گذشته )ازتاری    خ            
هزار و  28تن آنها داوطلبانه و 105هزار و  33نفرمهاجر، از ایران برگشته اندکه ازآن میان،  519هزار و  63سال روان 

 داشتند.  102نموده و دیگراجباری عودت 621
ی

 تن آنها مدرک پناهندگ

تن از مرز نیمروز، به کشوربرگشته  545هزار و  21نفرآنها از مرز اسالم قلعه و 974هزار و  41ازمیان افراد یادشده،            
 نموده اند. 

نقدی وزارت نفرآنها که ازمرزنیمروزبرگشته نموده بودند، مساعدت  260هزار و  2از جمله افراد یادشده،  نقدی وغیر
ن الملیل مهاجرین ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (IOM)امورمهاجرین وعودت کنندگان، اداره بیر  ، کمیشین

(UNHCR)  .ن الملیل این وزارت رادریافت کرده اند  و برخن دیگراز همکاران بیر

 بی جاشده ها

رسد و از آغاز سال روان خورشیدی تا اوایل ماه خانواده یم 81هزار و  305ها در رسارس کشور به  مجموع بیجاشده           
 شان بیجا شده اند. خانواده ازمحالت  823هزار و  25سنبله، 

خانواده از والیات کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان  619به اساس آمار وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، هزار و           
، وردک، بامیان،  خانواده از والیات بلخ ، بغالن، کندز، تخار، رسپل، سمنگان، فاریاب، جوزجان  274هزار و  7غزنن وپنجشیر

فامیل از والیات هرات،  180هزار و  3خانواده از والیات قندهار، هلمند، زابل، ارزگان ودایکندی،  927هزار و  وبدخشان، 
، و خان 524هزار و  11فراه، بادغیس، نیمروز و غور،  خانواده از والیات  299واده از والیات ننگرهار، لغمان، نورستان و کین

 اند. خوست، پکتیکاو پکتیا از منازل شان به ساحات امن نی جاشده

ی خانواده تحت پوشش مساعدت 423هزار و  43  ازمجموع بیجاشده ها،درجریان پنج ماه اول سال روان،         های بشر
 اند. موسسات همکارقرار گرفتهوزارت امور مهاجرین و 

 ادغام مجدد

مساعدت وزارت خانواده در نتیجه بهبودوضعیت امنیتی با  579ازآغاز سال روان ایل اوایل ماه سنبله، هزار و         
 اند. شان برگشتهمحالت اصیلامورمهاجرین و عودت کنندگان دوباره به

 

 ۱۱ایل  ۲۰۱۹  دیسمبی ، مطابق اول ۱۳۹۸دلو سال  ۲۱قوس ایل  ۱۰احصاییه عودت کنندگان و یب جاشدگان از تاری خ 

  ۲۰۲۰یبوری ف

  عودت کنندگان : 

نفر از کشور هاي ایران و پاکستان از طریق مرز هاي میلک، اسالم  28824در مجموع حدود  2020در جریان ماه جنوري 
ن بولدك و تورخم و  ن الملیل حامد کرزي به  2714قلعه سپیر نفر از کشورهاي اروپانی و سایر کشورها از طریق میدان هوانی بیر

و طن عودت نموده است که بخشر از آنها توسط نهاد هاي مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند. مجموع عودت کنندگان 
نفر رسیده است.  28750ان فاقد مدرك به نفر و مجموع عودت کنندگ 74از ایران و پاکستان به  2020داراي مدرك در سال 

نفر  14نفر یم رسدکه از پاکستان(   31538به  2020بدین صورت مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشورها در سال 
 1نفر اجباري و  68نفر داوطلب)، کشورهاي اروپانی ) 12864نفر اجباري و  15298نفر داوطلب)، ایران ) 648اجباري و 

نفر بصورت اجباري و  15385نفر دوطلب) یم باشد که در مجموع  2640نفر اجباري و  5سایر کشورها ) نفر دواطلب)،
ن سال عودت نموده اند. مجموع کل عودت کنندگان از سال  16153 تا کنون  2002نفر بصورت داوطلب در یط همیر

 نفر یم باشند.  10245359



  بیجا شدگان داخیل:   

   

نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده اندکه اکیر  21742در حدود  2020در جریان ماه جنوري 
فامیل به  1207آنها در والیات لغمان، ارزگان ،فاریاب ،فراه ،ننگرهار ،پکتیکا، کابل و کندهار یم باشند .در یط این مدت 

ن الملیل مستفید فامیل از مساع 9544محالت اصیل شان برگشت نموده است و حدود  دت هاي عاجل نهاد هاي میل و بیر

ن در این سال  8449نفر یم رسد و  21742به  2020گردیده اند. بدینصورت مجموع کل بیجا شدگان داخیل در سال  نفر نیر
 به محالت اصیل شان برگشت نموده است. 

   

قوس سال  10عقرب ایل  10، مطابق  2019احصاییه عودت کنندگان و یب جاشده ها در جریان ماه نوام یب سال 

1398  

  عودت کنندگان : 

نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک ،اسالم  47697در مجموع حدود  2019در جریان ماه نوامرب 
لملیل حامد نفر از کشور های اروپانی وسایر کشور ها از طریق میدان هوانی ب نن ا 5981قلعه، سپ نن بولدک و تورخم و 

ش از آنها ت وسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند. در مجموع ی کرزی به وطن عودت نموده است که بخ
نفر و مجموع عودت کنندگان فاقد مدرک به  8796از ایران و پاکستان به  2019عودت کنندگان دارای مدرک در سال 

 نفر رسیده است .  454063

نفر 4606نفر یم رسد که از پاکستان( 498291به  2019مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشور ها در سال  بدین صورت 
( 192204نفر اجباری و 245856نفر داوطلب)، ایران( 20193اجباری و  نفر اجباری  987نفر داوطلب)،کشورهای اروپانی

نفر بصورت 252218وطلب)یم باشد که در مجموع نفر دا 33320نفر اجباری و769نفر داوطلب)، سایر کشور ها( 356و 

تا  2002نفر بصورت داوطلب در یط هم نن سال عودت نموده اند. مجموع کل عودت کنندگان از سال   246073احباری و 

 نفر یم باشن د .  10163505کنون 

   

  بیجا شدگان داخیل : 

عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجا شده اند  نفر از اثر جنگ ها و  55342در حدود  2019در جریان ماه نوامرب 

بها، هلمند، بغالن، بلخ، دایکندی و بدخشان  یم باشند. در یط نب بیجا آنها در والیات فا ریاب، ننگرهار، کرکه اک

فامیل از مساعدت های عاجل نهاد  8577این مدت سه فامیل به محالت اصیل شان برگشت نموده است وحدود 

 603071به  2019الملیل مستفید گردیده اند.بدینصورت مجموع کل بیجا شدگان داخیل در سال های میل و ب نن 

 ب در این سال به محالت اصیل شان برگشت نموده است . ننفر ن  218602نفر یم رسد و

   

   

سنبله سال ماه  24ایل  10مطابق  2019سپتم یب  15احصاییه عودت کنندگان و یب جا ش دگان از تاری خ اول ایل  

1398   :  

  عودت کنندگان  : . 



نفر ا ز  کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک ، 18094در مجموع حدود  2019) سپتمرب 15_  1در جریان( 

نفر از کشور های اروپانی و سایر کشور ها از طریق میدان هوانی ب نن الملیل  2218اسالم قلعه سپ نن بولدک و تورخم و 
 ش از آنها توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند  . ی کرزی به وطن عودت نموده است که بخ  حامد 

نفر و مجموع عودت کنندگان فاقد مدرک  6335از ایران و پاکستان به   2019مجموع عودت کنندگان داری مدرک در سال 
نفر  360996به  2019گان از تمام کشور ها در سال نفر  رسیده است . بدین صورت مجموع کل عودت کنند  333948به 

نفر داوطلب   140401نفر اجباری و  180408نفر داوطلب )، ایران(  15015نفر اجباری و  4459یم رسد که از پاکستان( 
که نفر داوطلب یم باشد   18858نفر اجباری و  769نفر داوطلب ، سایر کشور ها  330نفر اجباری  756کشور های اروپانی 

 نفر به صورت داوطلب در یط هم نن سال عودت نموده اند  .  174604نفر بصورت اجباری و  186392در مجموع 

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

  بیجاشدگان داخیل  : 

دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده اند نفر از اثر جنگ ها و عوامل  69041در حدود  2019) سپتمرب 15_  1در جریان( 
 3682ب آنها از والیات کندز، ننگرهار ، بدخشان، تخار، هلمند ، بغالن ، هرات و بلخ یم باشند . در یط این مدت رکه اک

فامیل از مساعدت های عاجل نهاد های میل و ب نن الملیل  3865فامیل به محالت اصیل شان برگشت نموده است و حدود 
نفر ن  178276نفر یم رسد و  483966به  2019گردیده اند . بدینصورت مجموع کل بیجاشدگان داخیل در سال مستفید  

 ب در این سال به محالت اصیل شان برگشت نموده است  . ن

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

  دت کنندگان  : . عو 

نفر از کشور های ایران و پاکستان از طریق مرز های میلک ،  25264در مجموع حدود  2019) ماه جون 20_  1در جریان( 

نفر از کشور های اروپانی و سایر کشور ها از طریق میدان هوانی ب نن الملیل  782اسالم قلعه سپ نن بولدک و تورخم و 

 ش از آنها توسط نهاد های مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند  . ی ه است که بخحامد کرزی به وطن عودت نمود

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

  بیجاشدگان داخیل  : 

نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده اند  17024در حدود  2019) ماه جون 20_  1در جریان( 
فامیل به  12ب آنها از والیات ننگرهار ، فراه ، جوزجان ، وردک ، بلخ ، بغالن و تخار یم باشند در یط این مدت رکه اک

فامیل از مساعدت های عاجل نهاد های میل و ب نن الملیل مستفید  12433اصیل شان برگشت نموده است و حدود محالت 

ب در ننفر ن  57148نفر یم رسد و  346094به  2019گردیده اند . بدینصورت مجموع کل بیجاشده گان داخیل در سال 
 این سال به محالت اصیل شان برگشت نموده است  . 

  1398ثور 24حمل ایل  9، مطابق  2019یم  14ودت کنندگان و یب جا شده ها ازماه مارچ  ایل احصاییه ع  

   

 عودت کنندگان  

نفر از کشور هاي ایران و پاکستان از طریق مرز هاي میلک، اسالم قلعه  59417در مجموع حدود  2019در جریان ماه اپریل 
ن بولدك و تورخم و  ن الملیل حامد کرزي به و طن نفر از کشورها 1025سپیر ي اروپانی و سایر کشورها از طریق میدان هوانی بیر

عودت نموده است که بخشر از آنها توسط نهاد هاي مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند. مجموع عودت کنندگان داراي 
نفر رسیده است.  158216به  نفر و مجموع عودت کنندگان فاقد مدرك 2687از ایران و پاکستان به  2019مدرك در سال 



نفر بصورت  87395نفر یم رسد که  165529به  2019بدین صورت مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشورها در سال 

نفر  9830743تا کنون  2002نفر بصورت داوطلب عودت نموده اند. مجموع کل عودت کنندگان از سال  78134اجباري و 
 یم باشند. 

  : بیجا شدگان داخیل  

نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده اندکه اکیر آنها  53536در حدود  2019در جریان ماه اپریل 

ها، فاریاب ،هلمند، بلخ، فراه ،بادغیس، ننگرهار ،کندز و تخار یم باشند .در یط این مدت  فامیل به محالت  616از والیات کین

ن الملیل مستفید گردیده  11187اصیل شان برگشت نموده است و حدود  فامیل از مساعدت هاي عاجل نهاد هاي میل و بیر

ن در این سا 8281نفر یم رسد و  282282به  2019اند. بدینصورت مجموع کل بیجا شدگان داخیل در سال  ل به نفر نیر

 است. محالت اصیل شان برگشت نموده

  1398حمل9ایل 1397حوت   10، مطابق   2019احصاییه عودت کنندگان و یب جا شده ها در جریان ماه مارچ   

   

  عودت کنندگان :      

   

نفر از کشور هاي ایران و پاکستان از طریق مرز هاي میلک،  40153در مجموع حدود  2019در جریان ماه مارچ            
ن بولدك و تور  ن الملیل حامد  1485خم و اسالم قلعه سپیر نفر از کشورهاي اروپانی و سایر کشورها از طریق میدان هوانی بیر

 کرزي به و طن عودت نموده است که بخشر از آنها توسط نهاد هاي مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند. 

فر و مجموع عودت کنندگان فاقد ن 621از ایران و پاکستان به  2019مجموع عودت کنندگان داراي مدرك در سال           
 105087به  2019نفر رسیده است و به این ترتیب مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشورها در سال  100865مدرك به 

نفر بصورت دواطلب عودت نموده اند. مجموع کل عودت کنندگان  51396نفر بصورت اجباري و  53691نفر یم رسد که 
 نفر یم باشند.  9770301تا کنون  2002از سال 

  بیجا شدگان داخیل:       

   

نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده اندکه اکیر  30681حدود  2019در جریان ماه مارچ            
فامیل به محالت اصیل  3آنها از والیات تخار ،فراه ،فاریاب ،بلخ، زابل، کندز ،خوست و دایکندي یم باشند .در یط این مدت 

ن الملیل مستفید گردیده اند وبه  6210شان برگشت نموده است و حدود  فامیل از مساعدت هاي عاجل نهاد هاي میل و بیر
ن در این سال به محالت  3969نفر یم رسد و  228746به  2019این ترتیب مجموع کل بیجا شدگان داخیل در سال  نفر نیر

 اصیل شان برگشت نموده است. 

   

 1397حوت  9دلو ایل  12، مطابق 2019یبوری ماه فاحصاییه عودت کنندگان و یب جاشده ها در جریان 

  عودت کنندگان : 



وري              نفر از کشور هاي ایران و پاکستان از طریق مرز هاي میلک، اسالم  25561، حدود  2019در جریان ماه فیی
ن بولدك و تورخم و  ن الملیل حامد کرزي  1265قلعه ، سپیر نفر از کشورهاي اروپانی و سایر کشورها از طریق میدان هوانی بیر

 به و طن عودت نموده اند ویکتعداد آنها تاز جانب نهاد هاي مربوطه مورد مساعدت قرار گرفته اند. 

مجموع عودت کنندگان فاقد نفر و  182از ایران و پاکستان به  2019مجموع عودت کنندگان داراي مدرك در سال             
به  2019نفر رسیده است و به این تر تیب مجموع کل عودت کنندگان از تمام کشورها درجریان سال  61151مدرك به 

 نفر دواطلب عودت نموده اند.  31189نفر طور اجباري و  32260نفر یم رسد که  63449

  نفر یم باشند.  9728663تا کنون  2002مجموع کل عودت کنندگان از سال            

  بیجا شدگان داخیل: 

وري             نفر از اثر جنگ ها و عوامل دیگر از محالت اصیل شان بیجاشده اند که  26810حدود  2019در جریان ماه فیی
ها یم باشند.   اکیر آنها از والیات بادغیس، هلمند، کندز ،فاریاب ،فراه ،بلخ، نورستان ،ننگرهار ،رسپل و کین

فامیل از مساعدت هاي عاجل نهاد  8033فامیل به محالت اصیل شان برگشت نموده و حدود  557در یط این مدت           
ن الملیل مستفید گردیده اند.   هاي میل و بیر

ن در این سال به  3948نفر یم رسد و  198065به  2019به این تر تیب مجموع بیجا شدگان داخیل در سال            نفر نیر
 حالت اصیل شان برگشت نموده است. م

  


