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 از آغاز سال میالدی جدید تا کنون پناهنده
 ترک را ایران مجدد اسکانی  برنامه تحت
 .نده اکرد

 

 525 
از آغاز سال  ایساریبا کمک کمپناهنده 

به کشور خود  تا کنون دیجد یالدیم
  .نده ابازگشت

 
  
 

 جمعیت تحت حمایت

979.410 

 
دولت ایران در اردیبهشت ،ارائه شده توسط 13بر اساس آمار آمایش 

 1394ماه 

  2019بودجه سال   

 مبلغ درخواستی میلیون دالر 98.9 

  

 
     

  

 حضور کمیساریا

 

 کارمندان:

  کارمند بومی 139
  المللی کارمند بین 10

 دفاتر:

 دفتر مرکزی تهران  1

 دفتر عملیاتی تهران  1

دفتر فرعی مشهد، کرمان و  3
  شیراز

 دفتر عملیاتی در اصفهان و  2
  دوغارون

 

       

  

 

951,142

28,268

Afghan

Iraqi

Funded  

XX% 

[Figure] million 

بودجه بدون  88%  

  86 میلیون

  کمک های ارائه شده

12%  

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

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

 حمایت ، جمعیت(محک)سرطانازکودکان مبتال به  حمایت خیریه موسسه ،(حامی)پناهنده کودکان و زنان از حمایت انجمن:نهاد داخلی  مردم هایسازمان 
نجمن اموسسه کنشگران توسعه پارس، جهان، بنیاد علمی و فرهنگی کوثر، زنجیره امید، امداد بنیاد بین الملل تولد دوباره، خیریه یافتگان، جمعیت بهبود از

 پناهندگان عراقی )ایراک(رسانی به  ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان )ایلیا(، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، کمیته کمک

 :های راهبردی برای پناهندگان افغانستانیحل همچنین زیرچتر راه  کمیساریا آژانس های سازمان ملل و سازمان های بین المللی (SSAR) از تعدادیا ب 
 با خود همکارینیز  2019در سال  کمیساریا کند.نیز همکاری می المللی دیگرهای بیننهاد و سازمان های مردمبرخی سازمان، های سازمان مللآژانس
 .دهد می ادامه رابا آنها  مشترک های فعالیت اجرای و شرکا

 

 فعالیت های اصلی
 یافغانستانهای راهبردی برای پناهندگان  حل راه         

بین سه کشور جمهوری  2012ای است که در سال چندسالهی چهارجانبه  ایی منطقه برنامه( SSAR) افغانستانی پناهندگان برای راهبردی هایحلراه
از  پس .افغانستان و پاکستان در راستای تضمین حمایت از پناهندگان افغانستانی و یافتن راه حل های مناسب برای آنها امضاء شده استاسالمی ایران، 

، راه حل های راهبردی 2017یک  جلسه چهارجانبه بین سه دولت در دسامبر 
چوب رتمدید گردید. تمدید این دوره نیز بر اساس چها 2019-2018برای دوره 

و اهداف کلیدی آن در ایران است  2012های راهبردی از سال  اصلی راه حل
یا راسیکم. ز بوده استهمواره بر سه پایه سالمت، آموزش و معیشت متمرک

 ،چارچوباین دو ساله  دیبه دنبال تمدپناهندگان در امور  سازمان ملل متحد یعال
دولت،  یها تیمطابق با اولو اش یراهبرد مسیر بمنظور شفاف سازی بیشتر

 یستیو همز آوری افزایش تاب» سند نیتوسعه داده است. ارا  ه ایمنطق یسند
اتکا ر ب یگذار هیبه سرما ازیو بر نم دارد نا «بیشتر  تقسیم مسئولیت قیاز طر

ته داش یاقامت مفید زبانیم یتا در کشورها ؛کند یم دیپناهندگان تاک به نفس
ام ادغچنانچه شرایط برای بازگشت به افغانستان فراهم باشد  نیهمچن باشند و

 یجهان پیمان سینو شیپ بر مبنایسند  نیا .را ممکن سازد  مجدد پایدار
 در مجمع عمومی سازمان ملل به تایید رسیده است، 2018، که در سال پناهندگان

 یم دیاکتنیز  یالملل نیتوسط جامعه ب مسئولیت میو تقس شیبر ضرورت افزا
  .کند

 حمایت         

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

 بر اساس داده های اعالم شده توسط دولت .شده استآغاز  1398ماه  اردیبهشت خراوااز  چهارده آمایشبرای کارت  ثبت نامسازد. پناهندگان مقدور می
با روادید  نفر افغانستانی که دارای گذرنامه 450،000همچنین . معتبر می باشندافغانستانی دارای کارت آمایش پناهنده  951.000بیشتر از  2015در سال 

و بمنظور ادامه تحصیالت دانشگاهی روادید دانشجویی داشته که قبال کارت آمایش  ست شامل افرادی . این جمعیتدر کشور اقامت دارند ایران هستند
میالدی  2018اوایل سال  خانوادگی برای شهروندان افغانستانی در های روند تجدید صدور گذرنامهند. عالوه بر افراد دارای گذرنامه فردی، ه ادریافت کرد

برای بیش  2017در سال را دریافت کنند. دولت ایران ایران توانند روادید یکساله اقامت در  های فاقد گذرنامه فردی می تکمیل شد که به واسطه آن خانواده
افرادی که در این . صادر کرده است برگه ی سرشماری)اغلب افغانستانی( که در طرح سرشماری شرکت کرده بودند، فاقد مدرک  نفر 850.000از 

 از طریق دوره های آموزشی فنی و حرفه ای نستانیپناهندگان جوان افغا
  ، از جمله عکاسی حرفه ای رادر ایران، مهارت های قابل عرضه دربازار

.6201/ سپتامبر  . سباستین ریچکسب می کنند  



 
 

 
 

FACT SHEET  >  9201 آوریل 1  /  ایران  

                           www.unhcr.org  

 

. نوع مدارکی که برای شهروندان هستندویزای ایران  یا پاسپورت افغانستانی ،ولی فاقد کارت آمایش معتبربوده ساکن ایران  سرشماری شرکت کردند
 جدیدی، دولت طرح سرشماری 2018در نوامبر  نهایی نشده است. کماکان توسط دولتشود  صادر میهای سرشماری  طرح شرکت کرده درافغانستانی 

 اتباع خارجی که به صورت رسمی و یا غیررسمی در ایران مشغول به کار هستند و کارفرمایان آنها را آغاز کرده است.از 

 

 های نقدی برای جابجایی کمک از طریقها به کشور خود  عراقی ها و افغانستانیتدریجی  داوطلبانهبازگشت همواره فرآیند  : کمیساریاهای پایدار حل راه 
بدلیل افزایش درگیری ها و بی ثباتی در هر دو کشور  تعداد پناهندگانی که متقاضی بازگشت می باشندبا اینحال،  تسهیل می کند. افغانستان-به مرز ایران

این  %41، اند، اگرچه عراقی( بطور داوطلبانه به کشور خود بازگشته 10 وافغانستانی  515نفر ) 525، تعداد تا کنون 2019سال   از آغاز. استبسیار کم 
یل ادامه تحصدر مقاطع باالتر به ایران بازگشته و کسانی هستند که در نظر دارند بعد از دریافت گذزنامه ملی و روادید دانشجویی در افغانستان، جمعیت 

خانوار( دیگر نیز توسط کشور  4نفر ) 18و کشور سوئد  توسطخانوار(  24نفر ) 93اسکان مجدد به کشور ثالث پرونده  2019سال  آوریلماه  دردهند. 
 ترک کردند.  فرانسهایران را به مقصد ( خانوار 1) نفر 3مورد گزارش،  یدر بازه زمان نیوزیلند پذیرفته شده است.

 

 کم چشمگیری طور به( 2016 مارس) اروپا اتحادیه و ترکیه توافقنامه امضای زمان از اروپا به افغانستانی پناهجویان ودور اگرچه: های ثانویه حرکت 
و بالیای طبیعی همچون  ناامنی از جمله مختلف چالش های تداوم از متاثر عمده طور به که دارد ادامه ها افغانستانی جابجایی و آوارگی، است شده

د . بعشوند می ترکیه و ایران وارد متعدد دالئل به مدرک فاقد ستانیافغان هزاران روزانه بر اساس گزارش های غیررسمی. است افغانستان درخشکسالی 
 . هستند اروپا در پناهجویی متقاضیان اول گروه سه جزء کماکان ها افغانستانی ،ها سوری و ها عراقی از

 

 آنها را در ارزیابی، طراحی و اجرای برنامه ،تلوبا همراهی د و  تنگاتنگ داشته ای کمیساریا کماکان با جامعه پناهنده رابطه: رویکرد های جامعه محور 

به  ؛کمک می کنندجامعه پناهنده شده توسط  یو اولویت بند در رسیدگی به مسائل شناسایی ها این فعالیت کند. های خود بعنوان شریکی همتا دخیل می
 هاز جمل پناهندگان آسیب پذیر و ارتباط با جامعه میزبانحمایت از همزیستی مسالمت آمیز با ، کودکان بازمانده از تحصیلاز قبیل طور مثال مسائلی 

فرصت خوبی برای کمیساریا  ها فعالیتاین  دارند.و هزینه پایینی  یی داشتهتاثیرگذاری باال محور هپروژه های جامع است که تجربه نشان داده .معلولین
فرصت دادن از طرف خود آنها باشد.  مطرح شدههای  نیازها و اولویتپاسخگوی پناهندگان کار کرده و بطور مستقیم جوامع فراهم کرده تا از نزدیک با 

بهداشت / خانواده محور و بهداشت پروژه جامعه 14، 2018در سال به پناهندگان به منظور به عهده گرفتن اینگونه فعالیت ها رکن اساسی موفقیت آنهاست. 
پروژه های جدید جامعه محور نیز با همکاری جوامع پناهنده و انجام خواهد شد.  2019پروژه دیگر در سال  7، در حالی که اجرای ندتکمیل شد بانوان

  .درحال توسعه هستندشرکای دولتی 

 

 :ریغو یدولت یشرکا به ارجاع ،و اهدای اقالم کمکی هدفمند ینقد پرداخت چون ییکمکها قیطر از ژهیو یازهاین با افراد از ایساریکم افراد با نیازهای ویژه 
کمک به افراد با نیازهای خاص به خصوص سالمندان و  .کند یم تیحما یشتیمع یها برنامه همچون مرتبط یها دربرنامه افراد نیا کردن شامل و یدولت

 .ارتقاء یافته استبا حمایت سازمان بهزیستی کشور معلولین نیز 

 

  ندزنان و کودکان حمایت می کاز  ساختار ارجاع به شرکای دولتی و غیر دولتیبا استفاده از کمیساریا  :از زنان و کودکانحمایت . 

 

 ایران در پناهندگان به حقوقی های کمک ارائه هدف با حقوقی خدمات پروژه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با همراهیکمیساریا  :حقوقی حمایت 

 17 و در سطح کشور (DSCs) اختالف حل کمیته 16 شامل پروژه این. راه اندازی کرده است مختلف راحل اختالف های  مکانیسم طریق از اختالفات حل و

 عراقی و افغانستانی پناهندگان بهاختالف،  های حل کمیته در شرکت بر عالوهشده کمیساریا  استخدام وکالی. است( UHLsشده کمیساریا ) استخدام وکیل
 مسائل در زمینه (عراقی 27 و افغانستانی 1.313) نفر 1.340استخدام شده کمیساریا، به  وکالی 2019 سال  در. دهند می ارائهرایگان  حقوقی مشاوره
 سایر مسائل مالیخانوادگی، قرض و شامل اختالفات  در زمینه های گوناگون نفر 826پرونده ارئه کرده اند و همچنین  حقوقی های مشاوره و کمک مختلف

 .ندا هاختالف مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت حل در کمیته

 

 آموزش

  و(  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

 راستای بهره در (2017مدرسه در سال  11استان )به عالوه  6در مدرسه  8در ساخت  مالی مشارکت از طریق کمیساریا 2018 سال در: ساخت مدارس
با مشارکت در  نیز 2019کمیساریا در سال  .ادامه داده استبه حمایت از دولت ایران  ،باال وری پناهندگان و جامعه میزبان در مناطق با جمعیت پناهنده

از خود حمایت ادامه  همچنین کمیساریا  .ادامه خواهد دادحمایت خود استان( به  8شناسایی شده )در  اتینیازهای حیمدرسه در مناطقی با  9ساخت 
آسیب پذیر ساکن مهمانشهرها که برای تحصیل به مدرسه  زانآمودانشتعداد محدودی از برای مدرسه حمل و نقل  سرویسفراهم سازی  ی چونخدمات
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های زندگی برای  آموزش های بهداشتی، تهیه و توزیع بسته های بهداشتی، تهیه و توزیع لوازم تحریر، آموزش مهارت ،های خارج از مهمانشهر می روند
 . را در برنامه خود داردمدارس برای آموزشی لوازم  تهیههمچنین والدین آنها و  آموزان ودانش

 

 را  انتقالیو های سوادآموزی  هدر دورپناهنده  3.228رای ب آموزی سواددوره های ، آموزی سازمان نهضت سوادبا مشارکت کمیساریا : آموزی سواد
 .فراهم کرده است

 

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

 2.ه انددثبت نام کرفاقد مدرک در مدارس کودک  103،000تعداد  کنون تا 2015 سال از. است یافته فزایشا رفن 7300041 از بیش

 

 صورت گرفته در مقررات مربوط به ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در اصالحات  در نتیجه، 2016در ماه مه سال : مدارس شهریه مربوط به  قوانین
و کمیساریا بر  ایران . دولتحذف شد  دالر برای هر دانش آموز( 90-70ابتدایی و متوسطه )پناهندگان در مقاطع مختص شهریه  ،جمهوری اسالمی ایران

 می کنند. نظارت اتاصالحاجرای این 

 

 بهداشت

 انایر اسالمی جمهوری دولت پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط کیفیت با اولیه بهداشتی خدمات ارائه در کمیساریا :اولیه بهداشتی خدمات 
 ارائه فرزند، و مادر سالمت زایمان، از پس و قبل های نظارت باروری، بهداشت واکسیناسیون، شامل یخدمات ؛می کند مشارکت پناهندگان تمامی به

مراقبت از وزارت بهداشت در زمینه زیرساخت های کمیساریا . پناهنده جمعیت با مناطق در واقع بهداشت های خانه در خانواده تنظیم و ضروری داروهای
مرکز درمانی تحت  27درمانی مراقبت های ضروری رسنل پ. می کندحمایت  نیزهای بهداشتی اولیه شامل ساخت و بازسازی مراکز بهداشتی درمانی 

 خدمات پزشکی، ارجاعشامل  بهداشت وزارت و کمیساریا مشترک های همکاری سایر. خاص این سازمان برخوردارند پشتیبانیاز حمایت کمیساریا، 
 .معلولین است جامعه محور توانبخشی و آسیب کاهش

 

 با  و ایران سالمت بیمه سازمان و خارجی مهاجرین و اتباع امور کل اداره کمیساریا، جانبه سه نامه تفاهم امضای از پس :سالمت درمانی بیمه طرح
 ایران ساکن پناهندگان تمامی پزشکی، درمان و آموزش بهداشت، وزارت تنگاتنگ همکاری

 هبستمزایای  از ایرانی شهروندان مانند و کنند نام ثبت سالمت بیمه طرح در توانند می
 ندمان) پاراکلینیکی و بستری خدمات های هزینهپوشش  که ؛شوند مند بهره درمانی بیمه

-2019 سالزمانی  بازه در. را شامل می شود (غیرهو  برداری عکس پزشک، ویزیت دارو،
 که پناهندگانی جمله از پذیر آسیب پناهده 92.000بیمه حق هزینه %100 کمیساریا  2020
 حالیست در این. می دهد پوشش را آنها های خانواده و برند می رنج 3خاص های بیماری از
مشخص در  بازه زمانیدر چهار  بیمه حق هزینه پرداختبا  ندتوان می پناهندگان سایر که

 خدمات بهبود بر عالوه بیمه طرح این. کنند نام ثبت سالمت بیمه طرح درطول سال 
 ست ای بالقوه تحمای و ؛است اجتماعی حمایتی های مزیت شامل پناهندگان برای بهداشتی

 لهمقاب های مکانیسم و شخصی درمانی باالی بسیار های هزینه ریسک آوردن پایین برای

 جراحیعمل  با رابطه در خصوص به ؛پناهندگان اقتصادی پذیری آسیب از ناشی منفی ای
 . الزامی بستری و

 

 معیشت
 ست.ابه وجود آمده  پناهندگان ییشتمختلف مع یفرصت ها یشنسبت به افزا ایران اسالمی جمهوری دولت دیدگاهدر  یمثبت تغییرات اخیر های سال طی در
. به کار گرفتن است میزبان ی و مشارکت مثبت در جامعهمناسب  درآمدیداشتن  یپناهندگان  برا  یتوانمند ساز به نیاز تصدیق از حاکی اتتغییر این

در کشور خود و یا جای  شانبرای وضعیتو پایا پایدار  یپیدا کردن راه حل برایآنها را  با مرور زمان ،آموزیمهارت معیشتی و  یفرصت ها در پناهندگان
 دیگر آماده می سازد.

                                                

 

 
 .2018، نوامبر بر اساس آمار دریافت شده از دولت جمهوری اسالمی ایران 1 

 .2018 بر اساس آمار دریافت شده از دولت جمهوری اسالمی ایران، نوامبر 2 

 .تاالسمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و ام اس میباشدخاص بر اساس اعالم وزارت بهداشت شامل هموفیلی،  یماریب 3 

  رانیدولت ا حمایتتحت  ،سالمت مهیبه لطف طرح ب ستانیپناهنده افغان
کمیساریا ایران دیالیز می شود.  
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کمیساریا از برنامه های در راستای تقویت سرمایه های انسانی، اجتماعی و مالی پناهندگان و همچنین ارتقاء خوداتکایی و توانمندسازی اقتصادی آنها، 
 سیاست گذاری، سازمانی و انفرادی/ جامعه محور( حمایت می کند. ) قیم و مشترک با شرکا در سه سطحمست

 

  شرکای غیردولتی خود برنامه  وایران دولت  همکاری با 2018در سال کمیساریا  :زاییدرآمد
پناهنده  خانوار 1.872برای  زائی با هدف ارتقا سطح درآمد و اشتغال یهای گوناگون معیشت

، خانگیمشاغل اندازی  ای، راه های فنی حرفه ها شامل آموزش . این برنامهاجرا کرده استرا 
 یتپس از موفق. د داشتنادامه خواهنیز  2019که در سال  است زائی اشتغالدرآمدزایی و 

در اصفهان در سال اجرا شده خرد(  ی)وام ها «به وجوه در گردش دسترسی» یشیطرح آزما
اجرایی پروژه را در سراسر کشور  این یراندولت ا یبا همکار در نظر دارد کمیساریا، 2015

 .کند

 

 برنامه اجرایی مستقیم خود تحت عنوان 2018کمیساریا در سال : اندازی کسب و کار راه 
این فعالیت  .فراهم کرده استرا پناهنده  114حدود برای  فعالیت های درآمدزا تجهیزات الزم

بین  حال بررسی امکان اجرایو کمیساریا در  داشتادامه خواهند نیز   2019ها در سال 
 در زمانی ست که شرایط امنیتی افغانستان برای بازگشت مناسب باشد. مرزی این برنامه ها 

لی ارتباط دادن دانش و مهارت های پناهندگان ساکن ایران و امکانات شغفعالیت ها هدف از این 
 طالع رسانی به پناهندگان درباره شرایط بازگشت به افغانستان است.افغانستان و همچنین ا رد

 

 مبتنی بر وجوه نقدفعالیت های        

مبتنی "پروژه های  و حمایتی آنها با حفظ کرامت و حق انتخابشان؛ اولیهو رسیدگی به نیازهای  پناهندگان بسیار آسیب پذیر از راستای حمایت کمیساریا در
دسترسی به تسهیل این فعالیت ها به منظور  . کند میاجرا به صورت مستقیم و از طریق شرکای خود را « چندمنظوره نقدیکمک »از جمله   "بر وجوه نقد

 تمایلحمل و نقل افرادی که اسباب فراهم سازی  ،معلولنیاز به سر پناه و معیشت، کمک به افراد  های مرتبط با، حمایتدرمانیآموزش عالی و مراقبت های 
ا بد. کمیساریا نصورت می گیر پیش از اسکان مجددموردنیاز  پوشش هزینه های مرتبط با مدارک و ایاب و ذهابین به بازگشت داوطلبانه دارند و همچن

رهبری کارگروه وجوه نقد متشکل از سازمان هدف هماهنگ سازی راهکارها و بیشینه کردن همکاری بین تمام عاملین فعالیتهای مبتنی بر وجوه نقد کشور، 
 نضماماپیرو اصل رویکرد کمیساریا نسبت به فعالیت های مبتنی بر وجوه نقد را بر عهده دارد.  های غیر دولتی بین المللی، کمیساریا و برنامه جهانی غذا

 .مالی است

 

 سر پناه و زیرساخت       
 اتیتوافقاز طریق  های اجتماعات(، ، بهداشت وسالنخانگی راستای بهبود دسترسی پناهندگان به خدمات اساسی )شامل سرپناه، آب، انرژی درکمیساریا 

 سرمایه گذاری می کند.پرجمعیت مناطق شهری  و مهمانهشرها دری زیرساخت رسیدگی به نیازهای اساسیدوجانبه با اداره کل امور اتباع و مهاجرین 

 

 مدیریت بحران و پاسخ )برنامه ریزی برای مواقع اضطرار(           
تسهیل برگزاری کارگاه های ظرفیت  همکاری نزدیکی دارد که شاملاداره اتباع و سایر شرکا  ابدر ارتباط با مدیریت و آمادگی بحران پناهندگان کمیساریا 
تا  نفر به ایران 100.000احتمالی پاسخ مناسب به ورود ماده سازی وآ بمنظورسناریویی برنامه اقتضایی مبتنی بر . بحران استآماده سازی  سازی و

  .کنون پابرجاست

 
مدیریت بحران در راستای آمادگی بحران گروه کشوری سازمان ملل/ گروه در رابطه با بحران های غیرمرتبط با پناهندگان نیز کمیساریا نقشی فعال در 

 و در حال حاضر ریاست کارگروه حمایتی برای آمادگی را بر عهده دارد. شتهدان )عمدتا در زمان زلزله( بالیای طبیعی در ایرا

 یعال یایساریو کم رانیکه با کمک دولت ا نانیاز کارآفر یرخب
اند  درحال حاضر   دهیرس تیپناهندگان سازمان ملل متحد به موفق

کنند.   یدر کسب و کار خود استفاده م انیرانیو ا نستانی هااز افغا
2018 هیفور ،چیر نیسباست  
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 اطالعات مالی
کمک نموده اند و همچنین کسانی که سازمان که به این ست  یحیاتی اهدا کنندگانهای  حمایتقدردان  در امور پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد

  .کمک نموده اندبرنامه های کمیساریا  از طریق وجوه اختصاص داده شده به پروژه های خاص و بودجه عمومی 

 

 کمک های اختصاص داده شده جهت پروژه های خاص به دالر
 

 میلیون دالر 12.89 وجوه اختصاص داده شده به پروژه های خاص 

 
کند. یم یقدردان «پناهندگان یآلمان برا نیشتینآلبرت ا یلیتحص هیبورس» قیاز طر رانیا در آموز دانش 278 از تیحما یبرا آلمان دولت از کمیساریا  
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 امدادرسانی به سیل زدگان در ایران
 

استان از  24 ،سیل جاری شده در ایران 1398 و فروردین ماه 1397اسفندماه سال  در بازه زمانی
نفر جان خود را از داست داده  78 در جریان این حوادث .را در بر گرفتکشور این  ستانا 31مجموع 

با توجه به جدی بودن   .است دادهر قرار یتحت تاث را میلیون نفر، از جمله پناهندگان 10حدود زندگی و 
وضعیت، کمیساریا با اقدامی سریع و با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت این 

پتو، تشک، وسایل آشپزخانه و گالن   از جملهمنابع موجود خود در ایران بخشی از ، (BAFIA)کشور
کمیساریا با استفاده از منابع دفتر مرکزی   آب را جهت امدادرسانی در اختیار دولت قرار داده است.

فروردین  21را در تاریخ  اشچادر و سایر اقالم امدادرسانی موجود در انبار جهانی  1000خود، تعداد 
در اسرع وقت میان جمعیت هایی   اداره اتباعبا هماهنگی  ماه، از طریق پست هوایی وارد ایران کرده و

 . جمله پناهندگان، توزیع خواهد کردکه بیشترین آسیب را متحمل شده اند، از 

 

 برای پشتیبانی از الم امدادرسانی کمیساریااق محموله  هواپیمای حامل

در تهران به  1398فروردین  21در کمک های دولت ایران به سیل زدگان 

  2019. حسین عیدی زاده/ آوریل زمین نشست

 دالر به کمک های بودجه عمومی
 عمومی این سازمان بودجه حامیان مالی اش به سخاوتمندانه های کمک از کمیساریا

 | میلیون 26.3حامیان مالی خصوصی اسپانیا  | میلیون 26.7آلمان  |میلیون  31.7انگلستان  |میلیون  37.5هلند  |میلیون  44.5نروژ  |میلیون 90.4سوئد 
 |میلیون 10.4حامیان مالی خصوصی جمهوری کره  |میلیون  15.1سوئیس  |میلیون 24.4دانمارک 
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