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برای س���اکنین اس���تان های غربی کشور، در مورد 
خط���رات ناش���ی از مین و مهمات ب���ه جا مانده از 
جنگ برای بیش از 5هزار نفر به صورت چهره 

به چهره آگاهی رسانی کردیم. 

آموزش  خطرات مین را در مرز ایران و افغانستان 
در شمال شرق کشور و برای بیش از 210هزار 
نف���ر از مهاجری���ن افغانس���تانی ک���ه در مس���یر 
بازگش���ت به کشورشان بودند به صورت حضوری 

ارائه دادیم. 

در ح���دود 2میلی���ون نف���ر از محص���والت یا 
پیام ه���ای آموزش���ی خط���رات می���ن م���ا در فضای 

مجازی بازدید کردند.

107 خان���واده ک���ه تماس ش���ان را ب���ا عزیزان 
خ���ود، طی مس���یرهای مهاجرت���ی در اروپا و دیگر 
قاره ها از دس���ت داده بودند را به آغوش یکدیگر 

بازگرداندیم.

در  افغانس���تانی  آس���یب پذیر  مهاج���ران  ب���رای 
منطقۀ گلش���هر در حومۀ شهر مشهد 20هزار 
مشاورۀ پزش���کی و تغذیه ای رایگان 
ارائ���ه کردی���م. همینط���ور، 50ه���زار دس���ت 
اقالم تجهیزات حفاظت ش���خصی را میان آنها 

توزیع کردیم.

میان 27هزار نفر از س���اکنان این اس���تان ها 
که در معرض خطرات مین و مهمات به جامانده 
از جنگ و همه گیری کرونا بودند، اقالم بهداشتی 
و  کنن���ده  مای���ع ضدعفون���ی  و  ماس���ک  ش���امل 

همینطور بروشورهای آموزشی توزیع کردیم.

123،500 بسته اقالم بهداشتی شامل ماسک 
و مایع ضدعفونی کننده و همینطور بروش���ورهای 
آموزش���ی در مورد خط���رات مین، همه گیری کرونا 
و جلوگیری از گم کردن اعضای خانواده در مسیر 

مهاجرت را میان این افراد توزیع کردیم. 

در مراس���م بازگردان���دان بقای���ای پیکرهای 192 
تن از رزمن���دگان ایرانی مربوط به جنگ 
ایران و عراق حضور داش���ته و همچون سال های 
گذش���ته، از ای���ن عملی���ات حمای���ت و پش���تیبانی 

کردیم.

اوکراین���ی،  س���قوط هواپیم���ای  از س���انحۀ  پ���س 
کیت های اس���تخراج، تقوی���ت و تحلیل توالی یابی 
دی ان ای )DNA( را ب���ه س���ازمان پزش���کی قانونی 
ای���ران اه���داء کردیم ت���ا در تعیی���ن هویت 176 

قربانی این حادثه کمک کرده باشیم.

مبلغ���ی مع���ادل ی���ک میلی���ون فران���ک 
ب���رای حمای���ت از فعالیت ه���ای  س���وئیس را 
جمعی���ت ه���ال احم���ر ای���ران ب���رای مقابل���ه ب���ا 
همه گی���ری کرون���ا اه���داء کردیم. ای���ن مبلغ برای 
خری���د تجهی���زات حفاظت ش���خصی، ضدعفونی 
400 دس���تگاه  و  اق���ام غذای���ی  کننده ه���ا، 

اکسیژن ساز خانگی هزینه شد.



به بیش از 4،745 نفر از ساکنان آسیب پذیر 
ش���هرهای ایرانش���هر، زاه���دان، زاب���ل، و چابه���ار 
خدمات توانبخشی جسمی و همینطور بسته های 
بهداش���تی و اق���الم تجهی���زات حفاظت ش���خصی 

ارائه کردیم.

حق���وق بین الملل���ی بشردوس���تانه )IHL( و اصول 
بشردوستی را ترویج و اشاعه دادیم. 

ب���رای 46،690 نف���ر از ای���ن مهاجری���ن نی���ز 
جلسات آموزش���ی رایگان دربارۀ بهداشت زنان و 

تغذیه برگزار کردیم.

67 محموله اقام امدادی و بشردوستانه به 
ارزش تقریب���ی 70میلیارد ریال خریداری و 
به کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، 

ارمنستان و آذربایجان منتقل کردیم.

ب���ه گفتگو و تبادل نظر با مقامات ایرانی در مورد 
وضعیت بشردوستانه در کشورهای منطقه ادامه 

دادیم.
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