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 تا کنونمیالدی  2019از آغاز سال  پناهنده
هکرد ترک را ایران مجدد اسکان برنامه تحت

 .ندا

 

 096.1  
از آغاز سال  ایساریبا کمک کمپناهنده 

صورت به  تا کنون میالدی 2019
  .نداهکشور خود بازگشتداوطلبانه به 

 
  
 

 جمعیت تحت حمایت

979.410 

 
دولت ایران در اردیبهشت ارائه شده توسط  9بر اساس آمار آمایش 

 1394ماه 

  2019بودجه سال   

 مبلغ درخواستی دالر میلیون 98.9 

  

 
     

  

 حضور کمیساریا

 

 کارمندان:

  کارمند بومی 140
  المللی کارمند بین 13

 دفاتر:

 تهران در دفتر مرکزی  1

 تهران در دفتر عملیاتی  1

مشهد، کرمان و در دفتر فرعی  3
  شیراز

 دفتر عملیاتی در اصفهان و  2
  دوغارون

 

       

 
 

 

951,142

28.268

Afghan

Iraqi

یافغانستان

عراقی

Funded  

XX% 

[Figure] million 

تامین نشده بودجه  85%  

22.84 میلیون  

 بودجه تامین شده
51%  

68.14 میلیون  
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 همکاری با شرکا
 سه جانبه دارد: همکاری تفاهمنامه زین. کمیساریا با شرکای دیگری است، همتای دولتی اصلی کمیساریا (BAFIAومهاجرین خارجی) اداره کل اموراتباع

 فنی سازمان آموزش ؛کشور بهزیستی سازمان ؛درمان و آموزش پزشکی ؛بهداشت وزارت ؛و پرورش، سازمان نهضت سوادآموزی آموزش وزارت :دولتی 
 سازمان بیمه سالمت ایران.  ؛ای کشورحرفه و

 از حمایت ، جمعیت(محک)ازکودکان مبتال به سرطان حمایت خیریه موسسه ،(حامی)پناهنده کودکان و زنان از حمایت انجمن:نهاد داخلی  مردم هایسازمان 
یا(، ایلانجمن ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان )موسسه کنشگران توسعه پارس، جهان، زنجیره امید، امداد بنیاد بین الملل تولد دوباره، خیریه یافتگان، جمعیت بهبود

 .بنیاد علمی و فرهنگی کوثر گروه فرهنگی اجتماعی کیانا،

  های راهبردی برای پناهندگان افغانستانیحل چتر راه همچنین زیر  کمیساریا های سازمان ملل و سازمان های بین المللی:آژانس (SSAR) از تعدادیا ب 
 خود همکارینیز میالدی  2019در سال  کند. کمیساریانیز همکاری می المللی دیگرهای بیننهاد و سازمان های مردمبرخی سازمان، های سازمان مللآژانس

 .دهد می ادامه رابا آنها  مشترک های فعالیت اجرای و شرکا با

 

 فعالیت های اصلی
 یافغانستانهای راهبردی برای پناهندگان  حل راه       

 ایران، افغانستان و پاکستان ای بین سه کشور جمهوری اسالمیچهارجانبه چندساله ایمنطقه برنامه( SSAR) افغانستانی پناهندگان برای راهبردی هایحلراه
در  .شده است اندازیهرابرای آنها  پایداردر راستای تضمین حمایت از پناهندگان افغانستانی و یافتن راه حل های  میالدی 2012در سال است. این برنامه 

تمدید گردید. اهداف کلیدی  2021 آخر سال میالدیتا ، راه حل های راهبردی میالدی 2019 ژوئندر و کمیساریا جلسه چهارجانبه بین سه دولت آخرین 
 در سازمان ملل متحد یعال ییاراسیکم. خواهند ماندز در ایران بر سه پایه سالمت، آموزش و معیشت متمرک افغانستانی پناهندگان برای راهبردی هایحلراه

 قیاز طر یستیو همز آوری افزایش تاب»به نام  ایهمنطق یسنددولت،  یهاتیمطابق با اولو اشیراهبرد مسیر سازی بیشتربمنظور شفافپناهندگان امور 
اقامت  زبانیم یتا در کشورها ؛کند یم دیپناهندگان تاک اتکا به نفس در زمینه یگذار هیبه سرما ازیبر ن سند نیاست. ا را تهیه کرده «بیشتر تقسیم مسئولیت

 برای یجهان پیمان بر مبنایسند  نیا .را ممکن سازد ادغام مجدد پایدار گردند،داشته باشند و چنانچه شرایط برای بازگشت به افغانستان فراهم  یمفید
نیتوسط جامعه ب مسئولیت میو تقس شیبر ضرورت افزا در مجمع عمومی سازمان ملل به تایید رسیده است،میالدی  2018سال آذر ماه ، که در پناهندگان

جایگاه مناسبی برای تاکید بیشتر بر نیاز به  ،در ژنو برگزار خواهد شد میالدی 2019که به زودی در دسامبر  گانمجمع جهانی پناهند .کندیم دیاکتنیز  یالملل
 های پایدار است.ولیت و یافتن راه حلافزایش تشریک مسئ

 حمایت       

 آمایش  های دارد. دولت کارت عهده بر را پناهندگی وضعیت تعیین و جویانپناهن نام ثبت مسئولیت ایران اسالمی جمهوری دولت :کنام و ثبت مدار ثبت
شده، دسترسی به خدمات اولیه و اخذ اجازه کار موقت را  را به صورت دوره ای تمدید می کند که بواسطه آن آزادی جابجایی تحت شرایط تعیین پناهندگان

که  کسانی . در سال جاریاست شدهآغاز  1398ماه  تاریخ هفتم خرداداز به طور رسمی  چهارده آمایشبرای کارت  ثبت نامسازد. برای پناهندگان مقدور می
، بار یناول ی. برانام آمایش چهارده شرکت نمایندثبتتوانند در می یزاند نکرده یافتتردد در برگ استثناًو  شرکت نکرده آمایشثبت نام  شینپیهای در دوره

 شوند.  یثبت م سیام، خارجی ومهاجرین اداره کل اموراتباع هایداده یدجد یگاهپا افراد و خانوارها در

 

 همچنین. باشند میمعتبر  آمایشکارت  دارای افغانستانیپناهنده  951.000از  یشبمیالدی  2015در سال  اعالم شده توسط دولت یبر اساس داده ها 
و داشته  یشکه قبال کارت آما ستا یشامل افراد جمعیت این. در کشور اقامت دارند هستند یرانا یدبا رواد گذرنامه دارایکه  افغانستانینفر  450،000

 در خانوادگی های صدور گذرنامه تجدیدروند  فردی،گذرنامه  دارایند. عالوه بر افراد ه اکرد دریافت دانشجویی روادید دانشگاهی تحصیالتبمنظور ادامه 
 کنند. یافتدر را ایراناقامت در  یکساله یدرواد توانند می فردیفاقد گذرنامه  های شد که به واسطه آن خانواده تکمیل میالدی 2018سال  اوایل
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از  یشب برایمیالدی  2017در سال  یراندولت ا در ایران زندگی می کنند.فاقد مدرک  ینفر افغانستان میلیون 2-5.1 طبق برآوردهای انجام شده حدود
 سرشماری اینکه در  افرادی. صادر کرده است سرشماری یبرگه شرکت کرده بودند،  یکه در طرح سرشمار ( ی)اغلب افغانستان 1نفر فاقد مدرک 804.000

 یغانستانشهروندان اف یبراقرار است که  ی. نوع مدارکهستند یرانا یزایو اب یپاسپورت افغانستان ،معتبر آمایشفاقد کارت  ولیبوده  یرانساکن ا شرکت کردند
 خارجیاتباع از اینبار  جدیدی ی، دولت طرح سرشمارمیالدی 2018 نوامبردر  است. در دست مذاکرهشود صادر اند شرکت کرده یسرشمار هایطرح درکه 

 به طور مداومبرای پیگیری این مسئله کمیساریا  آنها را آغاز کرده است. کارفرمایانمشغول به کار هستند و  ایراندر  غیررسمی یاو  رسمیکه به صورت 
  در ارتباط است. با طرفین ذیربط

 

 ها عراقی ها وافغانستانی یجیتدر داوطلبانهبازگشت  یندفرآ همواره کمیساریا: پایدار های حل راه
عداد تدر هر دو کشور ماندگار  یثبات یها و ب یریدرگ یلبدل ،البته کند. یم یلتسهرا به کشور خود 

، تعداد تا کنونمیالدی  2019سال   از آغاز. استکم  بسیار باشندمیبازگشت  متقاضیکه  پناهندگانی
کمک دریافت داوطلبانه به کشور خود  برای بازگشت( عراقی 27 و افغانستانی 1,582نفر ) 1,609
 یدو رواد یگذزنامه مل یافتبعد از دراعالم کرده اند هستند که  کسانی یتجمع ینا %40 اند.کرده

زه در با .خواهند داد تحصیلادامه  دانشگاهیدر مقاطع بازگشته و  یرانا بهدر افغانستان،  ییدانشجو
افغانستانی/  1,438پناهنده ) 1,450(، سپتامبر)ژانویه تا پایان میالدی  2018در سال  مشابهزمانی 

که پس  بودند این جمعیت دانشجویانی  %49که  ندبه کشور خود بازگشت داوطلبانهعراقی( بطور  12
ماه  در به کشور ثالث اسکان مجدددر خصوص ند. ادید دانشجویی به ایران بازگشترواز دریافت 

و پرونده  نیوزیلندتوسط کشور ه نفر 8 یک خانواراسکان مجدد پرونده میالدی  2019سال  سپتامبر
 1) نفر 3 مورد گزارش، یدر بازه زمانند. شد استرالیا پذیرفتهکشور یک خانوار سه نفره نیز توسط 

نیز ایران خانوار(  3نفر ) 9نیوزیلند و به مقصد ( خانوار 1)  نفر 3 ،یارا به مقصد استرال ایران (خانوار
 6در بازه زمانی مورد گزارش درخواست اسکان مجدد  همچنین ترک کردند. انگلستانرا به مقصد 

 رد شده است. انگلستانتوسط کشور  خانوار( 1نفر )

 

 چشمگیری طور به( میالدی 2016 مارس) اروپا اتحادیه و ترکیه توافقنامه امضای زمان از اروپا به افغانستانی پناهجویان ودور اگرچه: ثانویه های حرکت 
 اروپا به شده وارد بزرگ جمعیت پنجمین هاافغانستانی ،میالدی 2018 سال آمار اساس بر .دارد ادامه ها افغانستانی جابجایی و بیجاشدگی ،است شده کم

 بزرگترین ها افغانستانی ،میالدی 2019سال  اوتتا پایان ماه  .مدندآ می شمار به اروپا در ییپناهجو متقاضی بزرگ جمعیت دومین 3،سوریه از بعدو  2بوده

است که در  کودکان بی سرپرستیکشور مبدأ اکثر  نیافغانستان همچن .4(%8,21) اندبودههای زمینی از طریق دریای مدیترانه و راه اروپا به شده وارد جمعیت
 .5(2019از چهار نفر در سال  نفر کیدهند ) یم یاروپا درخواست پناهندگ

 

 یها برنامه یو اجرا یطراح یابی،آنها را در ارز ،تنگاتنگ داشته ای کماکان با جامعه پناهنده رابطه ولتد یبا همراه یساریاکم: محور جامعه های رویکرد 
به طور مثال  ؛کنندمی کمکپناهنده  جامعهشده توسط  یبندیتو اولو ییبه مسائل شناسا یدگیدر رس هابرنامه ینکند. ا یم یلهمتا دخ یکیخود بعنوان شر

 ت کهاس تجربه نشان داده .معلولین جمله از یرپذ یبپناهندگان آسو  میزبان جامعه با آمیز مسالمت همزیستی ،تحصیل از بازمانده کودکان یلقب از یمسائل
 یمکار کرده و بطور مستق پناهندگان جوامعبا  یکاز نزد تواندمی یساریاکم بدین ترتیب .دارند ییباال تاثیرگذاریای اندک ولی با هزینه محور هجامع یهاپروژه

 یتموفق یها رکن اساسبرنامه ینگونهدادن به پناهندگان به منظور به عهده گرفتن افرصتاز طرف خود آنها باشد.  شده مطرح هایاولویت و نیازها پاسخگوی
جامعه  پروژهپیشنهاد  18کمیساریا عالوه بر این، . داشتد نخواه نیز ادامهمیالدی  2019در سال  میالدی، 2018سال اندازی شده در راهپروژه هفت آنهاست. 

نشهر دلکی و در مهمادر استان خوزستان  واقعار، بنی نجمهمانشهر تهیه کرده است. دو پروژه در جوامع پناهنده  مشورت همتایان دولتی خود وبا  رامحور 
 اجرا خواهند شد. ایجاد فضایی امن برای بازی کودکان و کاهش خطر کودک همسری وریت واقع در استان بوشهر و با مح

 

                                                

 

 
1 According to the Quadripartite Meeting held in mid-June 2019 
2 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/68006 

3 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-2018-EU-Asylum-Trends-Overview.pdf 
4 https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean 

5 https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends 

از طریق دوره های آموزشی فنی و  نستانیجوان افغا پناهندگان
 و مورد تقاضا در ایران، مهارت های قابل عرضه دربازار حرفه ای

./ فروغ جهانداریکمیساریا ایران .کسب می کنند را  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-2018-EU-Asylum-Trends-Overview.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata2.unhcr.org%2Fen%2Fsituations%2Fmediterranean&data=02%7C01%7Cjahandar%40unhcr.org%7C9b7fe0ea693242cd647108d72f9a0a67%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637030210948675892&sdata=OCmFbAj%2FUpPRGB7raFNm7TqxxysOGbnw0DXGjtjOK%2F0%3D&reserved=0
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 ریوغ یدولت یشرکا به ارجاع ،یاقالم کمک یو اهدا هدفمند ینقد پرداخت چون ییکمکها قیطر از ژهیو یازهاین با افراد از ایساریکم :ژهیو یازهاین با افراد 
کمک به افراد کشور  یستیسازمان بهز تیحما باهمچنین، . کند یم تیحما ،یشتیمع یها برنامه همچون مرتبط یها دربرنامه افراد نیا کردن شامل و یدولت
 .است افتهی ارتقاء بیشتر نیبه خصوص سالمندان و معلول ،خاص یازهایبا ن

 

 ندک می حمایت کودکان و زنان از دولتی غیر و دولتی شرکای به ارجاع ساختار از استفاده با کمیساریا :کودکان و زنان از حمایت . 

 

 و ایران در پناهندگان به حقوقی هایکمک ارائه هدف با حقوقی خدمات پروژه خارجی مهاجرین و اتباع امور کل اداره مشترکا با کمیساریا :حقوقی حمایت 

 سطح در( DSCs) اختالف حل کمیته 16 شاملدر حال حاضر  پروژه این. است کرده اندازیراه را متفاوت اختالف حل هایمکانیسم طریق از اختالفات حل

 افغانستانی پناهندگان به اختالف، حل های کمیته در شرکت بر عالوه کمیساریا شده استخدام وکالی. است( UHLs) کمیساریا استخدامتحت  وکیل 17 و کشور
 1و  عراقی 58 ،افغانستانی 3,366) نفر 3,425 به کمیساریا، شده استخدام وکالیمیالدی  2019  سال در. دهند می ارائه رایگان حقوقی مشاوره عراقی و

 مسائل سایر و قرض خانوادگی، اختالفات شامل گوناگون های زمینه در (عراقی 3 و افغانستانی 1,901) نفر 1,904 پرونده واند مشاوره حقوقی داده( پاکستانی
 .ندا هگرفت قرار رسیدگی و بررسی مورد اختالف حل کمیته در مالی

 

 آموزش

در کنار ( متوسطه و ابتدائی مقاطع در) خارجی اتباع برای رسمی آموزش به دسترسی کردن فراهم برای ایران اسالمی جمهوری دولت از همواره کمیساریا
 .کند می حمایت( سوادآموزی نهضت های کالس) غیررسمی تحصیالت همچنین و آموزان ایرانیدانش

 

 میزبان جامعه و پناهندگان وریبهره راستای در استان 6 در مدرسه 8 ساخت در مالی مشارکت طریق از کمیساریامیالدی،  2018 سال در: مدارس ساخت 
 استان 8 در مدرسه 12 ساخت در مشارکت با نیزمیالدی  2019 سال در کمیساریا .است داده ادامه ایران دولت از حمایت به ،باال پناهنده جمعیت با مناطق در
آسیب زانآمودانش از محدودی تعداد برای مدرسهایاب و ذهاب  سرویس سازی فراهم چونهم یخدمات از همچنین کمیساریا  .دهد می ادامه خود حمایت به

  .کندمی حمایت ،روند می مهمانشهر از خارج هایمدرسه به تحصیل برای که مهمانشهرها ساکن پذیر

 

 هدور در پناهنده 3,228 رایب سوادآموزی هایدوره و ادامه داده سوادآموزی نهضت سازمانبا  مشارکت هب کمیساریا، میالدی 2019در سال : آموزی سواد
 .است کرده فراهم را انتقالی و سوادآموزی های

 

 تمامی تحصیل بودن الزامی بر مبنی میالدی 2015 سال در ایران اسالمی جمهوریمعظم  رهبر فرمان پی در: مدرک فاقد افراد برای فراگیر های سیاست 
 متوسطه و ابتدائی مقاطع در شده نامثبت عراقی و افغانستانی آموزان دانش تعداد ، آنان اقامتی مدارک وضعیت از نظر صرف مدرسه، در افغانستانی کودکان

 7.اندهثبت نام کردفاقد مدرک در مدارس کودک  000301،تعداد  کنون تامیالدی  2015 سال از. است یافته فزایشا رفن 000,4806 از بیش به

 

 یکی از دارای هایی که وزش و پرورش، آن دسته از خانوادهبر اساس جدیدترین بخشنامه آم، میالدی 2019در سال  : مدارس شهریه به مربوط  قوانین
نام در ثبت توانند برای، میهستند پناهندگی دفترچه یا عبورسیزدهم و چهاردهم، برگه آمایش  کارت گذرنامه، اجازه اقامت،صادره دولت از جمله مدارک 

 . بوده استماه شهریور  31نام مدارس ت، مهلت ثبتمدارس اقدام نمایند؛ الزم به ذکر اس

 

 بهداشت

 به ایران اسالمی جمهوری دولت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط اولیه بهداشتیکیفی  خدمات ارائه در کمیساریا :اولیه بهداشتی خدمات 
 داروهای ارائه فرزند، و مادر سالمت زایمان، از پس و قبل هاینظارت باروری، بهداشت واکسیناسیون، شامل خدمات . اینکندمی مشارکت پناهندگان تمامی

 هایزیرساخت زمینه در بهداشت وزارت از همچنین کمیساریا. باشندباال می پناهنده جمعیت با مناطق در واقع بهداشت هایخانه در خانواده تنظیم و ضروری
شاغل  درمانی ضروری هایمراقبت رسنلپ در حال حاضر، .کندمی حمایت نیز درمانی بهداشتی مراکز بازسازی و ساخت شامل اولیه بهداشتی هایمراقبت

 . برخوردارند سازمان این خاص پشتیبانی از کمیساریا، حمایت تحت درمانی مرکز 27 در

                                                

 

 
 .2019ژوئن ، بر اساس آمار دریافت شده از دولت جمهوری اسالمی ایران 6 

 .2018 آمار دریافت شده از دولت جمهوری اسالمی ایران، نوامبر بر اساس 7 
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 امور کل اداره کمیساریا، جانبه سه نامهتفاهم امضای از پس :سالمت درمانی بیمه طرح 
 بهداشت، وزارت تنگاتنگ همکاری با و ایران سالمت بیمه سازمان و خارجی مهاجرین و اتباع

 از متوالی سال پنجمین برای کارت آمایش دارای پناهندگان تمامی ،پزشکی درمان و آموزش
 انشهروند مانند و کنند نام ثبت سالمت بیمه طرح در توانند می کنون تامیالدی  2015 سال

 و بستری خدمات هایهزینه پوشش که ؛شوند مندبهره درمانی بیمه بسته مزایای از ایرانی
 بازه در. شودمی شامل را (غیره و برداری عکس پزشک، ویزیت دارو، مانند) پاراکلینیکی

 پذیرآسیب دهنپناه 92,000بیمه حق هزینه %100 کمیساریا میالدی 2020-2019 سال زمانی
 پوشش را آنها های خانواده و برند می رنج 8خاص های بیماری از که پناهندگانی جمله از

 چهار در بیمه حق هزینه پرداخت با ندتوانمی پناهندگان سایر که حالیست در این. دهدمی
 سومین بازه زمانی .کنند نامثبت سالمت بیمه طرح در سال طول در مشخص زمانی بازه
 مزایای از توانندمی پناهندگان این .باشدمی 1398مهر ماه سال  20مهرماه تا  1نام از ثبت
 بهبود بر عالوه بیمه طرح این .شوند مندبهره نامشانثبت زمان از ماه 12 برای سالمت بیمه

 درمانی باالی بسیار هایهزینه ریسک آوردن پایین برای ایستبالقوه تحمای و ؛است اجتماعی حمایتی های مزیت شامل پناهندگان برای بهداشتی وضعیت
 . الزامی بستری و جراحی عمل با رابطه در خصوص به ؛پناهندگان اقتصادی پذیریآسیب از ناشی منفی ایمقابله هایمکانیسم و شخصی

 

 همکاری سالمت زمینه در نهاد مردم هایسازمان و ملی هایخیریه با خود حمایت پوشش گستره افزایش راستای در کمیساریا: بهداشتی هایبرنامه سایر 
 و «یافتگان بهبود از حمایت جمعیت» طریق از آسیب کاهش خدمات و« محک» و« امید زنجیره» طریق از درمانی ارجاع شامل مشترک هایپروژه این. کندمی

  .هستند« دوباره تولد خیریه جمعیت»

 شتیمع
 به نیاز تصدیق از حاکی اتتغییر این است.به وجود آمده  پناهندگان ییشتمختلف مع یفرصت ها یشنسبت به افزا یمثبت تغییرات اخیر هایسال طی در

خود متکی و خودکفا آنها را   یشتیمع یفرصت ها از پناهندگانفراهم کردن امکان بهره بردن  .استمناسب  درآمدیداشتن  یپناهندگان  برا  یتوانمندساز
 .داشته باشندبشردوستانه  یهابه کمک یکمتر یو وابستگرا تامین کرده خود  یخانواده ها یاساس یازهاین خواهند بودقادر آنها کرده فلذا 

گشت برای برپناهندگانی که این امکان را نداشته اند و کسب درآمد می کنند، در مقایسه با قادر به افزایش مهارت ها و ظرفیت های خود هستند پناهندگانی که 
 . به وطن خود آمادگی بیشتری دارند

 

 هایخود برنامه  غیردولتی شرکای و ایراندولت  یهمکار با کمیساریا :درآمدزایی 
پناهنده  خانوار 2,729 برای زائی با هدف ارتقا سطح درآمد و اشتغال یمعیشتگوناگون 

مشاغل  اندازی راه و ای حرفه فنی های ها شامل آموزش برنامه این. کنداجرا میرا 
 هستند. خانگی

 

 برای  الزم تجهیزات، میالدی 2019 اکتبرپایان تا  کمیساریا: کار و کسب اندازی راه
 .است کرده فراهم را پناهنده 151 حدود برایو درآمدزایی  اندازی کسب و کارراه

پناهندگان در راستای حمایت از  مرزی بین برنامه هایی بررسی حال در کمیساریا
 از هدف .گردند مناسب بازگشت برای افغانستان امنیتی شرایط که زمانی باشد برایمی
 های فرصت با ایران ساکن پناهندگان های مهارت و دانش دادن ارتباط ها فعالیت این
 افغانستان شرایط درباره پناهندگان به رسانیطالعا همچنین و افغانستانداخل  رد لیشغ

 .است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
.خاص بر اساس اعالم وزارت بهداشت شامل هموفیلی، تاالسمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و ام اس میباشد یماریب 8 

  

 

پناهندگانی که از پوشش بیمه سالمت برخوردارند دسترسی 
 .رانیا ایساری/ کم.بهتری به خدمات سالمت دارند

 نیبه پناهندگان کارآفر یردولتیغ یو شرکا ایساری، کم رانیدولت ا
/ فروغ ایساریکنند .کم یمشاغل کمک م یدر راه انداز یافغانستان
 یجهاندار
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 نقد وجوه بر یمبتن یها تیفعال

 بتنیم» های پروژه انتخابشان؛ حق و کرامت حفظ با آنها حمایتی و اولیه نیازهای به رسیدگی و پذیر آسیب بسیار پناهندگان از حمایت راستای در کمیساریا
 به دسترسی تسهیل منظور به هاپروژه این . کندمی اجرا خود شرکای طریق از و مستقیم صورت به را «چندمنظوره نقدی کمک» جمله از  «نقد وجوه بر

 مرتبط های هزینه پوشش ینهمچن و سازی فراهم ،معلول افراد به کمک معیشت، و پناه سر به نیاز با مرتبط هایحمایت ،درمانی های مراقبت و عالی آموزش
 تمام بین همکاری کردن بیشینه و راهکارها سازی هماهنگ هدف با کمیساریا. دنگیر می صورت مجدد اسکان از پیش موردنیاز ذهاب و ایاب و مدارک با

 هدهع بر راهای سازمان ملل المللی و آژانس بین دولتی غیر های سازمان از متشکل نقد وجوه کارگروه رهبری کشور، نقد وجوه بر مبتنی فعالیتهای عاملین
ها و کانالهای مالی ملی به مکانیزمکه پناهندگان نیز بتوانند  است مالی انضمام اصل پیرو نقد وجوه بر مبتنی هایپروژه به نسبت کمیساریا رویکرد. دارد

 همانند ایرانیان دسترسی داشته باشند.
 

 رساختیز و پناه سر         
 نامهتفاهم طریق از ،(اجتماعات هایسالن و ،بهداشتخانگی سرپناه،آب،انرژی شامل) اساسی خدمات به پناهندگان دسترسی بهبود درراستای کمیساریا
می حمایت باالی پناهنده جمعیتبا  شهری ومناطق درمهمانهشرها یزیرساخت اساسی نیازهای به رسیدگیبابت  مهاجرین و اموراتباع کل اداره با دوجانبه

 .کند
 

 (  اضطرار مواقع یبرا یزیربرنامه) پاسخ و بحران تیریمد
 شامل که دارد نزدیکی همکاری شرکا سایر ومهاجرین خارجی  اتباع کل امور اداره اب پناهندگان در خصوص بحران آمادگی و مدیریت با ارتباط در کمیساریا

 ورود به مناسب پاسخ و سازی مادهآ بمنظور سناریویی بر مبتنی پاسخ برنامه. است بحران سازی آماده و سازی ظرفیت های کارگاه برگزاری تسهیل
  .شودو بطور منظم به روزرسانی می پابرجاست کنون تا ایران به نفر 150,000احتمالی

 
 نیراا در طبیعی بالیای بحران آمادگی راستای در بحران مدیریت گروه/ ملل سازمان کشوری گروه در فعال نقشی کمیساریا نیز دیگر های بحران با رابطه در

 .دارد عهده بر را آمادگی برای حمایتی کارگروه ریاست حاضر حال در و شتهدا( زلزله زمان در عمدتا)
 

 شش استان سیل زده ارسال شده، که طی آن اقالم کمک رسانی اصلی به پس از مرحله امداد فوری،  :میالدی 2019 آپریل تا مارچ های سیل امدادرسانی
 ،تپرداخ بهداشت مرکز یک و مدرسه یک ساخت حال در گلستان استان در پناهنده باالی جمعیت با مناطقی در زدگان سیل به امدادسانی راستای در کمیساریا

 .باشدمی افغانستانی زدهسیل خانوار 21 ازحمایت معیشتی  و افغانستانی خانوار 35 برای ماه 12 بهای اجاره

 یمال اطالعات
 همچنین و اندنموده کمکدر ایران  سازمان این به که یکنندگان اهدا حیاتی هایحمایت قدردان پناهندگان امور در متحد ملل سازمان عالی کمیساریای

  .اند نموده کمک کمیساریا هایبرنامه  عمومی بودجه و خاص های پروژه به شده داده اختصاص وجوه طریق از که اهداکنندگانی

 

 دالر به خاص یها پروژه جهت شده داده اختصاص یها کمک
 

 دالر ونیلیم 14.68  خاص های پروژه به شده داده اختصاص وجوه

 
 

میلیون4.7

میلیون2.2

میلیون 2.1

میلیون2

میلیون1

973,213

799,543

685,705

100,000

75,910

52,000

525

اتحادیه اروپا

آلمان

دانمارک

جمهوری کره

استرالیا

ژاپن

نروژ

صندوق مرکزی پاسخ به بحران

روسیه

کویت 

ایدز/ وی.آی.برنامه سازمان ملل متحد در زمینه اچ

اهداکنندگان بخش خصوصی
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 دالر به بودجه عمومیاصلی از طریق کمک های 
 نماید.قدردانی می این سازمان خاص گروه به شده داده و اختصاص عمومی بودجه به خودحامیان مالی  سخاوتمندانه های کمک از کمیساریا

حامیان مالی بخش  |میلیون 37,5هلند  |میلیون  44,5نروژ  |میلیون  44,6انگلستان  | میلیون 47,6خصوصی اسپانیا بخش حامیان مالی  |میلیون  99,8سوئد 
 |میلیون  15,1سوئیس  | میلیون 16,1خصوصی ژاپن حامیان مالی بخش   | میلیون 24,4دانمارک  | میلیون 26,7آلمان  | میلیون 31خصوصی جمهوری کره 

  |میلیون 10,2ایرلند  |میلیون 11,7 ایاالت متحده آمریکاحامیان مالی بخش خصوصی   |میلیون  14فرانسه  |میلیون 14,2حامیان مالی بخش خصوصی ایتالیا 
 
جمهوری حامیان مالی بخش خصوصی  |خصوصی استرالیابخش حامیان مالی  |متحده آمریکاایاالت [ خاص گروه به شده داده اختصاص بودجه به کمک] 

 |فنالند |چک جمهوری |کانادا |کره
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