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 د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ
 

 

 مې نېټې اوونۍ۶مې د اګسټ تر ۳۱کال د جوالی له  ۲۰۱۷د 

 
 کېدنهپه هېواد کې د شخړو له کبله بېځایه 

کال د جنوري نه تر جوالی میاشتې پورې، د جګړو له کبله نږدې  ۲۰۱۷په افغانستان کې د 
اړ ایستل شوي دي، چې د تیرې اوونۍ  خپلو کورونو څخه کډه کولو ته خلک له ۱۸۳۰۰۰

 کسان پکې زیاتوالی راغلی دی.   ۹۸۰۰د شمېرې په پرتله 

 ۶۶۰۰ولسوالۍ کې د جګړو له کبله څه باندې د پکتیا والیت په جاني خېلو مرکزي زون: 

یې د  ۱۷۵۰وګړي له خپلو کلیو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي، چې له هغې شمېرې څخه 
پکتیا والیت څمکنۍ ولسوالۍ او یو زیات شمېر نور یې د ډنډ پټان ولسوالۍ ته کډه شوي دي 

. د ارزونو له کسه د خوست والیت متون ولسوالۍ ته کډه شوي دي ۳۱۵۰او همداشان 
مرکزي سیمو ته کډه شوي دي، چې  وګړي ۱۱۵۸۸ري له میاشتې راپدیخوا، مخې، د جنو

 سلنه جوړوي. ۶دا شمېره په ټول هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو 

د لومړنیو رپوټونو له مخې، د بغالن والیت په نوي بغالن ولسوالۍ شمال/شمال ختیځ زون: 

ملکي وګړي  ۳۳۰۰مه پیل شو څه باندې ۳۰د جوالی په کې د پوځي عملیاتو له کبله چې 
وګړي  ۵۶۰۰په دغه ولسوالۍ کې دننه او ځینې یې هم د پلخمري ښار ته کډه شول. شاوخوا 

هم د فاریاب والیت د دولت اباد په ولسوالۍ کې له خپلو کورونو څخه کډې کولو ته اړ ایستل 
ي په دغو دوو سیمو کې بې ځایه وګړ ۷۵۳۰۰شول. په تیرو اوو میاشتو کې، څه باندې 

 سلنه جوړوي. ۴۱شوي دي، چې د روان کال د ټولټال بې ځایه شویو وګړو 

وګړي یوازې په تیره اوونۍ کې د لغمان په  ۵۰۰د چارواکو په وینا، څه باندې ختیځ زون: 

بې دریو ولسوالیو کې د جګړو، ناامنیو او د دولت د وسله والو مخالفینو د ګواښونو له کبله 
ځایه شوي دي. د جون د میاشتې په وروستیو کې د نورستان والیت د وایګل پر ولسوالۍ د 

وګړي، هلته د حاالتو په  ۱۰۰۰شوي برید په پایله کې له ټولټال بې ځایه شویو وګړو څخه  
نسبي ښه والي سره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول. د جنوري له میاشتې را پدیخوا، په 

بې ځایه شوي وګړي ارزول شوي دي. چې د ټولټال بېځایه شویو  ۳۴۲۵۵ختیځ زون کې 
 سلنه جوړوي.  ۱۹وګړو 

خلک د زابل والیت د شاه جوی  ۱۴۰۰د چارواکو د وینا له مخې، څه باندې سویل زون: 

وګړي د  ۶۳۰۰له ولسوالۍ څخه قالت ښار ته کډوال شوي او همداشان د رپوټونو له مخې 
او شاه ولي کوټ په ولسوالیو کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه کندهار والیت د خاکریز 

بې ځایه شوي وګړي په سویل  ۴۰۰۰۰شوي دي. د جنوري له میاشتې را پدیخوا، شاوخوا 
 سلنه جوړوي. ۲۲او سویل ختیځ زون کې ارزول شوي دي، چې د ټولو بېځایه شویو وګړو 

په هرات والیت کې د هرات ښار  د بشري مرستو د ادارو د ارزونې له مخېلویدیځ زون: 

د فراه په ښار  ۴۵۵بې ځایه شوي وګړي په ګوته شوي،  ۱۵۰۰او اوبه په ولسوالیو کې 
د بادغیس په قلعه  ۶۰۰د غور په چغچران کې په ګوته شوي او  ۹۸۰کې په ګوته شوي، 

زون نو کې په ګوته شوي دي. دا ټول د جوالی تر اخیره پورې بېځایه شوي دي. په لویدیځ 
وګړي له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په دې زون کې ټولټال  ۲۱۷۸۵کې ټولټال 

  سلنه جوړوي. ۱۲بېځایه شوي وګړي د هېواد د ټولو بېځایه شویو وګړو 

 راستنیدونکي او کډوال

مې د اګسټ تر ۳۰د معلوماتو له مخې، د جوالی له  (IOM)د کډوالو د نړیوالې ادارې 

بې اسناده او را شړل شوي کډوال له پاکستان څخه افغانستان  ۱۹۸۵مې پورې ټولټال ۵
له ایران څخه راغلي دي. د جنوري له میاشتې تر  ۹۶۵۰ته راغلي دي او همداشان 

فغانستان له ایران څخه ا ۲۰۶۰۰۰وګړي له پاکستان او  ۸۰۰۰۰اوسه پورې، نږدې 
 ته راغلي دي.

اسناد لرونکي  ۱۶۰۷د معلوماتو له مخې، تیره اوونۍ نږدې  UNHCRهمداشان، د 

د جنوري له میاشتې  له ایران څخه افغانستان ته راستانه شول. ۶۰کډوال له پاکستان او 
کډوالو سره مرسته  ۴۳۴۰۰افغانستان ته له راغلو څه باندې  UNHCRرا پدیخوا، 

 کړې ده.

 )همداشان مهرباني وکړئ دویمه پاڼه وګورئ( د روانو مرستو په اړه فعالیتونه 

-DRCاو  CARE ،DACAARبېځایه شویو وګړو د  ۳۲۲په کابل کې مرکزي زون: 

DDG  دفترونو له خوا د خوړو، تیلو، سرپناه او غیرخوراکي توکو د تر السه کولو په
او مرکزي زون کې، له جنوري  خاطر د نغدو پیسو مرستې تر السه کړي. په کابل

 بې اسنادو راستنیدونکو مرستې تر السه کړي دي. ۱۸۰۰۰میاشتې را پدیخوا ټولټال 

بې ځایه شویو  ۲۰۰۰په کندوز کې د جګړو له کبله څه باندې شمال/شمال ختیځ زون: 

 NRCاو  ACTEDد همدې رپوټ ورکولو په مهال مرستې تر السه کړي. د  وګړو
د خوراکي توکو مرسته  WFPدفترونو د ګڼو موخو لپاره د نغدو پیسو مرسته وکړه او 

د اوبو  DACAARد غیر خوراکي توکو مرسته وکړه او  SCIاو  UNHCRوکړه، 
د تخار په دوو ولسوالیو بهارک او او روغتیاپالنې په برخه کې خپلې مرستې وکړي. 

بېځایه شویو کورنیو لپاره په ټانکرونو  ۱۳۹دفتر د  (Mission East)دشت قلعه کې د 
 کې د اوبو رسولو لړی پیل کړه.

 PU-AMIاو  CWSA ،DRA/SCIبېځایه شویو وګړو د  ۱۰۰۰نږدې ختیځ زون: 

د نغدو پیسو مرستې تر السه دفترونو له الرې په کنړ، لغمان او ننګرهار والیتونو کې 
وګړو، چې زیاتره  ۳۲۰۰باندې کړي. همداشان په ننګرهار او لغمان والیتونو کې څه 

ځورمنو کوربه ټولنو کورنیو  ۲۱اسناد لرونکو او  ۴۲یې بې اسناد راستنیدونکي وو د 
دفترونو له الرې د نغدو پیسو مرستې تر  IRCاو  CWSA ،DRA/SCIپه ګډون د 

  ۱۵۰۰دفتر د ننګرهار والیت په دریو ولسوالیو کې څه باندې  WFPالسه کړي. د 
راستنیدونکو کورنیو ته د خوراکي توکو د پیرودلو په خاطر د نغدو پیسو مرسته وکړه. 

راستنیدونکو کورنیو غړو ته په  ۴۸۰۰د روغتیایي کلسټر همکارانو له پاکستان څخه د 
انو ته یې واکسین تطبیق کړ. ماشوم ۲۰۷۵سرحد کې مشورتي مرستې تر سره کړي او 

راستنیدونکو ته د امېندوارۍ، د مور او ماشوم اړوند،  ۶۰۰دفتر څه باندې  UNFPAد 
 نویو زېږول شویو او د ماشومانو د روغتیایي خدماتو په برخه کې خدمات وړاندې کړل.

دفترونو  UNICEFاو  UNCHR ،WFPد شاه جوی په ولسوالۍ کې، د  سویل زون: 

بېځایه شویو وګړو سره د غیرخوراکي توکو، خوراکي توکو او د  ۱۵۸۰دې له څه بان
اوبو د تصفیې په خاطر د بشپړو کڅوړو مرسته وکړه. د روزګان والیت د ګیزاب په 

هغو وګړو سره چې د ناامنیو له کبله له خپلو  ۲۱۸۰دفتر له  ARCSولسوالۍ کې د 
کلیو څخه وتلو ته اړ ایستل شوي وو، د خوراکي او غیرخوراکي توکو مرسته یې وکړه. 

دفتر په کندهار کې له بېځایه شویو خلکو د مرستې  (War Child UK)همداشان، د 
 په خاطر خپل و دفتر پرانیست.

رکولو په مهال په هرات، غور او فراه والیتونو کې څه د همدې رپوټ ولویدیځ زون: 

 WFPاو  DRC-DDGبېځایه شویو وګړو مرستې تر السه کړي. د  ۲۵۰۰باندې 
دفترونو په هرات ښار او اوبه ولسوالی کې د دوو میاشتو لپاره د خوړو د پیرودلو په 

دفتر  ACFدفتر په فراه ښار کې او  DRC-DDGخاطر د نغدو پیسو مرسته وکړه، د 
د غور په چغچران ښار کې پر اړمنو خلکو باندې د نغدو پیسو او روغتیایي کڅوړو 

 مرستې ووېشلي.

 د السرسي په وړاندې پراته خنډونه او امنیتي پیښې

دفتر د سیمې له خلکو سره تر پراخو  NGO SCAد اګسټ په لومړۍ نېټه، د ختیځ زون: 

کلینیکونه  ۲۰خبرو اترو وروسته وکوالی شول تر څو په لغمان والیت کې خپل ټول هغه 
بیا پرانیزي کوم چې د جون په لومړیو کې د دولت د وسله والو مخالفینو د ګواښونو له کبله 

 تړل شوي وو.

مه د غور والیت د تیورې ۲۳هغه لومړني رپورونه چې ګواکې د جوالی پر ختیځ زون: 

پر ولسوالۍ د دولت د مخالفینو له خوا په شوي برید کې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان 
وژل شوي دي، تر اوسه پورې اثبات شوي نه دي. د دې پر ځای، د بشري مرستو د سرچینو 

ل لوټ د رپوټ له مخې د دولت د وسله والو مخالفینو غړو د ولسوالۍ د روغتون طبي وسای
 کړي او همداشان امبوالنس یې له ځانه سره وړی دی.

والیت کې د لویې الرې پر سر پنځو روغتیایي مرکزونو وروسته له  په زابلسویل زون: 

هغه خپل فعالیتونه په ټپه ودرول چې د دولت د وسله والو مخالفینو د غړو له خوا یې 
 کړي.نباید نور کار ووروسته له دې ګواښونه تر السه کړل او هغوی ته یې ویلي و چې 
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 ۲۰د nسره شوي بشري مرستې(IDPs)کال د جوالی او اګسټ په میاشتو کې له کورنیو بېځایه شویو خلکو  ۲۰۱۷د 
۱  

 

 

 

July - Aug 

2017

2017

Cash 1,196       DRC, CARE

Family kits 2,765       SI

Cash for food 920           DRC

Food Package 2,765       WFP

Other Unconditional cash 416           DRC

WASH Hygiene kits 322           DACAAR

Central Highland 28                     

Cash 1,482       NRC, DRC, PU-AMI, APA, IRC, DORR

NFI Kits (Complete) 5,478       APA, SCI, UNHCR, UNICEF

Cash for food 761           NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR

Food Package 6,192       ANDMA, SCI, WFP

Cash 6,622       NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 3,696       SCI, UNHCR

FSAC Food Package 7,763       WFP

WASH Hygiene kits 6,622       DACAAR

NFI Kits (Complete) 1,631       SCI

Unconditional cash 287           UNHCR

Food Package 1,918       WFP

Other Unconditional cash 1,127       NRC, ACTED, CARE, PIN

WASH Hygiene kits 749           DACAAR, SCI

Souther Eastern 6,118               

ESNFI NFI Kits (Complete) 1,582       UNHCR

FSAC Food Package 1,582       WFP

WASH Water treatment tablet 1,582       UNICEF

Blankets 445           UNHCR

Cash 1,603       NRC, DRC, ACF

NFI Kits (Complete) 4,685       IRC, UNHCR, UNICEF

Plastic Sheets 340           UNHCR

Tents 245           IRC

Cash for food 4,605       NRC, DRC, ACF

Food Package 798           WFP

Health Other 845           NRC, ACF

Other Unconditional cash 3,405       NRC, DRC, ACF

Chlorine 1,615       DACAAR, IRC

Emergency latrines 49             IRC

Hygiene education 1,370       DACAAR, IRC

Hygiene kits 4,600       ACF, DACAAR, IRC, UNHCR, UNICEF

Water provision (bottled or trucking) 672           DACAAR

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in July and 

August 2017

Southern 2,166                33,795            

Capital
ESNFI

North Eastern

ESNFI

ESNFI

780                    11,588            

FSAC

Eastern
ESNFI

1,798                34,255            

FSAC

12,726              52,380            

Northern 1,218                22,931            

Western

ESNFI

6,303                21,785            

FSAC

WASH

 
 

 

 

 

د طبیعي پیښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت  | (AFN)افغان افغانۍ  | (AA)افغان ایډ  |  (ACF)د لوږې پر وړاندې د غبرګون اداره  | (AADA)د افغانستان د مرستو او پراختیا اداره مخففات: 

(ANDMA) |  افغان ملي امنیتي ځواکونه(ANSF) |  د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه(ARCS) |  د افغانستان لپاره د بیارغاوونې او پراختیایي خدماتو همغږي(CRDSA) |  د اسیا د کلي او نړۍ

د ښځو چارو ریاست  | (DoRR) د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست  | (DACAAR)له افغان کډوالو سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې  | (DAC)د ولسوالۍ ادارې مرکز  | (CWSA)خدمات 

(DoWA) |  د هالنډ خیریه ایتالف(DRA) |  د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ  –د ډنمارک د کډوالو شورا(DRC-DDG) |  د افاتو د خطرونو راکمول(DRR) |  نړیوال طبي لښکر(IMC) |  د کډوالو

د ناروي د  | (NFI)غیرخوراکي توکي  | (MAM)منځنۍ حاده خوارځواکي  | (IRC)نړیواله ژغورندویه کمېټه  | (IR)اسالمي مرسته  |   IDPکورني بېځایه شوي وګړي  | (IOM) نړیواله موسسه

نړیوالي طبي  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک  | (OHW)د بشري هوساینې موسسه  | (OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  | (NSAG)غیر دولتي وسله وال ځواکونه  | (NRC)کډوالو شورا 

د  | (SI)سولیډاریټیس انټرنشنل  | (SHPOUL)سالم بشري، شراکتي او سازماني تعالي  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (SAM)شدیده حاده خوارځواکي  | (PU-AMI) مرستې 

د خوړو نړیوال  | (WASH)اوبه او حفظ الصحه  | (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  | (SVA)شانټي داوطلبه ټولنه 

 .(WFP)پروګرام 

 

مې نېټې پورې دي، چې د نورو  ۶کال د اګسټ تر  ۲۰۱۷د تعقیب سیستم )په یاد ولری چې: دا معلومات د  په هکله ادارې د بې ځایه کېدو د بشري مرستو د هغږئ د ملګرو ملتونوسرچینه:  د شمېرو
و کارولې هرې کورنۍ لپاره د اوو غړو اوسط شمېره ممعلوماتو په تر السه کولو سره ښایې په شمېرو کې بدلون رامنځته شي(. د دې لپاره چې د هرې کورنۍ د غړو شمېر مو محاسبه کړی وي، نو د 

 ده.

 

 

 

 

 دغه رپوټ په انګریزې، پښتو او دري ژبو تر السه کېدای شي. ژباړې:

سکن  code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د //:goo.gl/85AZhMhttpsد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 
   کړئ:

 

http://afg.humanitarianresponse.info/

