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ساحوي رپوټد افغانستان اوونیز  
 وونۍورځو، ا ۱۳ -۷اګیست میاشتې  له  کال د ۲۰۱۷د 

د معلوماتو ( UNHCRکډوالو به چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي ادارې )همداشان، د 

له ایران څخه  ۶۰اسناد لرونکي کډوال له پاکستان او  ۱۶۰۷له مخې، تیره اوونۍ نږدې 

افغانستان ته له  UNHCRد جنوري له میاشتې را پدیخوا،  افغانستان ته راستانه شول.

 کډوالو سره مرسته کړې ده. ۴۳۴۰۰راغلو څه باندې 

 

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

بېځایه شویو خلکو د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د اړمن  ۴۰۰څه باندې  مرکزي زون:

له الرې د نغدو پیسو لومړی قسط مرسته تر  غیر دولتي بنسټپه نوم  (PIN)ته د خلکو 

 وپیري. رپناه توکي او روغتیایي خدماتالسه کړه، تر څو پرې خوراکي توکي، د بېړنۍ س

 

بېځایه شویو خلکو د  ۳۳۰۰پورې، څه باندې  ۱۰تر  ۶د اګست له شمال/شمال ختیځ زون: 

فاریاب والیت د میمنې په ښار او اندخوی ولسوالۍ کې مرستې تر السه کړي. د خوړو نړیوال 

خوراکي مرستې ووېشلې، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي ادارې  (WFP)پروګرام 

(UNHCR) د اکټیډ ړنۍ سرپناه توکي ووېشل اوید ب (ACTED)  دفتر د نغدو پیسو مرستې

دفتر له لورې د  (PIN)بې ځایه شویو خلکو د  ۵۱۱پرې ووېشلې. په جوزجان والیت کې، 

له لورې یې د  (SCI)نغدو پیسو مرسته تر السه کړه،  د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال دفتر 

رې یې خوراکي مرستې تر له لو (WFP)ړنۍ سرپناه توکو او د خوړو د نړیوال پروګرام یب

 ۲۱۰۰السه کړي او د یونیسیف دفتر ورسره د ښځو د روغتیایي کڅوړو مرسته وکړه.  هغه 

بېځایه شوي خلک چې په دې وروستیو کې له میرزااولنګ سیمې څخه راغلي له هغوۍ سره 

 هم د همدې نړیواله خیریه بشري مرستندویو ادارو له خوا مرسته شوې ده.

د دفتر په مټ او د کاناډا د حکومت په مالي  (DRC-DDG)مه، د ۷سټ په د اګختیځ زون: 

بې اسناده افغان  ۲۴۰۰۰مرسته د ننګرهار په مرکز جالل اباد ښار کې له پاکستان څخه 

راستنیدونکو د ادغام لپاره یوه اته میاشتنۍ پروژه په الره واچول شوه. د ننګرهار او کنړ په 

بې اسنادو راستنیدونکو لپاره د خوړو  ۱۲۰۰۰دفتر له پاکستان څخه د  (WFP)والیتونو کې، د 

دفتر په ننګرهار  (CWSA)د تر السه کولو په موخه د یوې میاشتې لپاره نغدې پیسې ووېشلې. د 

خلکو ته د خوړو د پیرودلو په موخه د نغدو پیسو مرسته وکړه او  ۱۲۰۰او لغمان والیتونو کې 

بې اسنادو راستنیدونکو ته د  ۱۷۵بیا په ننګرهار کې  (IRC)ې نړیوالې ژغورندونې کمېټ

بېځایه  ۶۷۰خوړو د پیرودلو په خاطر د نغدو پیسو مرسته وکړه. په ختیځ زون کې له څه باندې 

له خوا د نغدو پیسو مرسته وشوه.  (NRC)او  (PU-AMI)، (CWSA)شویو خلکو سره د 

نارینه وو ته د  ۶۵ښځو او  ۵۳ولسوالۍ کې دفتر د ننګرهار والیت د بهسودو په  (ZOA)د 

روغتیا په اړه او د حفظ الصحې د ساتنې په اړه پوهنیزې غونډې ونیولي. د روغتیا د کلسټر 

نجونې او  ۲۰۰۰خلکو ته د سراپا درملنې زمینه برابره کړه او  ۴۳۰۰همکارانو څه باندې 

 ماشومان یې واکسین کړل.

بېځایه  ۶۵۰کندهار والیت د ډنډ ولسوالۍ له څه باندې  مه نېټه، د۷د اګسټ په سویل زون: 

له خوا د خوړو، د  (WFP)د دفتر له خوا د نغدو پیسو، د  (NRC)شویو خلکو سره د 

(UNICEF)  له خوا د اوبو او حفظ الصحي د توکو او د کندهار د عامې روغتیا د ریاست

 له خوا ور سره د روغتیایي کڅوړو مرسته وشوه.

بېځایه شوو خلکو سره د نغدو پیسو  ۳۰۰دفتر په هرات کې له  (NRC)د  لویدیځ زون:

مرسته وکړه تر څو د دوو میاشتو لپاره د هغوۍ اړتیاووې پرې له منځه یوړل شي؛ او 

ورسره د خوراکي توکو مرسته وکړه. همداشان، د بادغیس والیت د  (WFP)همداشان 

د دفتر  (NRC)شویو بېځایه شویو سره د نویو راستانه  ۵۳۳قادیس ولسوالۍ ته له شاوخوا 

له خوا د نغدو پیسو مرسته وشوه؛ یونیسیف ورسره د غیرخوراکي توکو او روغتیایي کڅوړه 

دفتر بیا د اوبو د پاکولو او کلورین کولو په برخه کې خپله مرسته  (IRC)مرسته وکړه او 

 ۶۷د غور والیت د چغچران په ښار کې پر  (UNHCR)او  (WFP)ورسره وکړه. 

 بېځایه شویو خلکو باندې خوراکي او غیرخوراکي توکي ووېشل.

 

 

 د السرسي په وړاندې پراته خنډونه او امنیتي پیښې

روغتیایي مرکزونه  ۵د دولت د وسله والو مخالفینو له خوا د لویې الرې پر سر سویل زون: 

ه تړل کېدو وروسته بیرته فعاله شول. دغو مرکزونو چې یو یې په زابل کې موقعیت لري ل

 خلکو درملنه کړې ده. ۸۳۰۰۰د اټکل له مخې د 

 

 

 

 دنهیځایه کپواد کې د شخړو له کبله بیپه ه

ټې پورې، په افغانستان کې نږدې یمې ن۱۳کال د جنوري له میاشتې بیا د جوالی تر  ۲۰۱۷د 

خلک د جګړو له امله کډه کولو ته اړ شوي دي، چې د تیرې اوونۍ په پرتله  ۱۹۳۰۰۰

دو په اړه رپوټونه یزیاتوالی پکې راغلی دی. له خپلو سیمو څخه د خلکو د بې کوره ک ۱۰۰۰۰

  ولسوالیو کې تر السه شوي دي.  ۱۷۴ولسوالیو څخه په  ۳۹۹واد له ید ه

د رپوټونو له مخې د کاپیسا والیت د نجراب په ولسوالۍ کې د جګړو له امله  مرکزي زون:

ه کډه کولو ته اړ شوي دي. هغوۍ د جنوري په خلک له خپلو سیمو څخ ۲۹۰۰څه باندې 

سټ په میاشت کې د ېمیاشت کې بېځایه شوي وو، خو د کلیو او پراختیا ریاست ته یې د اګ

مرستو په خاطر خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي دي. د هغوۍ ارزونې جریان لري. د رپوټونو 

خلک د بغالن والیت له دوشي ولسوالۍ څخه د کاپیسا  ۲۰۰له مخې، تیره اوونۍ، څه باندې 

خلک مرکزي زون پر لوري را  ۱۱۵۸۸کال کې، ټولټال  ۲۰۱۷والیت ته کډه شوي دي. په 

سلنه  ۶شوي دي، چې د هېواد په کچه د ټولټال بې ځایه شویو وګړو څه باندې  بېځایه

 جوړوي.  

د روان کال د اګسټ په څلورمه د سرپل والیت د صیاد ولسوالۍ د  شمال/شمال ختیځ زون:

 ۳۲۰۰میرزااولنګ په سیمه باندې د دولت د مخالفو وسله والو ډلو د برید وروسته نږدې 

خلک  ۷۳۰۰رپل ښار ته راغلي. همداشان د رپوټونو له مخې نږدې کورنۍ د س ۴۵۷خلک یا 

د کندز په ښار کې بېځایه شوي دي. د همدغو  ۵۰۰۰په جوزجان او  ۴۲۰۰په بغالن، 

بېځایه شویو خلکو تایید او تصدیق پیل شوی دی. د جنوري له میاشتې را پدیخوا، په دوو 

ګه تصدیق شوي دي، چې په هېواد خلک د بېځایه شویو په تو ۶۲۶۰۰سیمو کې څه باندې 

 سلنه جوړوي. ۳۲کې د روان کال د ټولټال بېځایه شویو 

د چارواکو د معلوماتو له مخې، د کنړ والیت له څو ولسوالیو څخه څه باندې ختیځ زون: 

خلک له خپلو کورونو څخه د همدې والیت امنو ولسوالیو ته تښتیدلي دي. د دولت د  ۱۰۰۰

دو اصلي الملونه ښودل یځایه کیو له خوا ګواښونه او ناامنۍ د همدې بمخالفو وسله والو ډل

بېځایه شوي خلک  ۳۴۳۸۶شوي دي. په ختیځ زون کې د جنوري له میاشتې را پدیخوا، 

 سلنه جوړوي.  ۱۸ځایه شویو خلکو یچې د روان کال د ټولټال ب –ارزول شوي دي 

الیت د میانشین، نیش او شاه ولي د رپوټونو له مخې د کندهار وسویل/ سویل ختیځ زون: 

وګړي په موقتي توګه له خپلو  ۲۸۰کوټ په ولسوالیو کې د خال خال وسله والو نښتو له کبله 

ځایه شوې کورنۍ د لشکرګاه، کندهار او ترینکوټ ښارونو یځایه شوي دي. دغه بیسیمو څخه ب

لک اوسي. د همدغو ته راغلي دي چیرې چې ال له پخوا نه هلته زیات شمېر بېځایه شوي خ

ځایه شویو خلکو ارزونه هم جریان لري. په سویل او سویل ختیځ زون کې څه باندې یب

 سلنه جوړوي. ۲۲ځایه شویو خلکو یځایه شوي دي، چې د ټولټال بیخلک ب ۴۲۰۰۰

د همدې رپوټ چمتو کولو په مهال، په دې زون کې هېڅ راز کومه نوې د پام لویدیځ زون: 

خلک اوس  ۲۲۰۰۰نه ده ثبت شوي. خو په لویدیځ زون کې ټولټال شاوخوا دا یځایه کیوړ ب

  سلنه جوړوي.  ۱۱ځایه شویو وګړو یواد په کچه د ټولټال بیځایه شوي دي، چې د هیمهال ب

 

 راستنیدونکي او کډوال

بې اسناده  ۱۴۰۲د معلوماتو له مخې، شاوخوا  (IOM)د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې 

پورې له پاکستان څخه افغانستان  ۱۲تر  ۶شړل شوي افغانان د اګسټ له  ۶۲او  راستنیدونکي

په خپله خوښه راستنیدونکي او ۳۱۰۰ته راغلي دي. همداشان له ایران څخه څه باندې 

بې اسناده  ۸۱۲۸۶کال کې،  ۲۰۱۷را شړل شوي افغانان ثبت شوي دي. په  ۵۶۵۵

 څخه راغلي دي.له ایران  ۲۱۵۰۸۴راستنیدونکي له پاکستان او 

پورې، لکه څرنګه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو  ۱۲تر  ۶سټ له یهمداشان، د اګ 

له خوا یې ښودنه شوې، له پاکستان څخه افغانستان  (UNHCR)ملتونو د عالي ادارې 

تنه راستانه شوي دي. د  ۹۸ثبت شوي کډوال راستانه شوي دي او له ایران څخه  ۱۶۱۲

څه  ادارې لهکې د ملګرو ملتونو د عالي  جنوري له میاشتې راپدیخوا، د کډوالو په چارو

 انستان ته راستانه شيو بیرته افغافغان کډوالو سره مرسته کړې تر څ ۴۵۰۰۰باندې 

 

 کلیدې نېټې او غونډې:

 د کاري ځواک غونډه M RMمه د ۱۷مرکزي زون: د اګسټ په 
 مه په کندهار کې د خوندیتوب کلسټر غونډه۱۶سویلي زون: د اګسټ په 
 غونډه HAGمه په هرات کې د ۱۷لویدیځ زون: د اګسټ په 
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان - ۲

 
  nکال د جوالی او اګسټ په میاشتو کې د کورني بېځایه شویو خلکو لپاره بشري مرستې ۲۰۱۷د          

 
                         

 

 

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

 | (CRDSA)د افغانستان لپاره بیارغاوونې او پراختیایي خدمتونو اداره  | (ARCS)د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه  | (ANSF)افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (ANDMA)دولت وزارت 

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

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

غیرخوراکي توکي  | (MAM)ځنۍ حاده خوارځواکي من | (IRC)نړیواله ژغورندویه کمېټه  | (IOM)د کډوالو نړیواله موسسه  | (IR)اسالمي مرستې  |   IDPکورني بېځایه شوي وګړي 

(NFI) |  د ناروي د کډوالو شورا(NRC) |  غیر دولتي وسله وال ځواکونه(NSAG) |  د عملیاتو د همغږۍ ټیم(OCT) |  د بشري سوکالۍ موسسه(OHW) |  اړمن خلک(PIN) |  لومړنۍ

سالم بشري،  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (SI)سولیډاریټیس انټرنشنل  | (SAM)شدیده حاده خوارځواکي  | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –بېړنۍ مرستې 

 (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 

 .(WFP)د خوړو نړیوال پروګرام  |

 

مې  ۱۳کال د اګسټ تر  ۲۰۱۷د بې ځایه کېدو د تعقیب سیستم )په یاد ولری چې: دا معلومات د  (OCHA)د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې د ارقامو سرچینه: 

مو محاسبه کړی وي، نو د هرې کورنۍ  نېټې پورې دي، چې د نورو معلوماتو په تر السه کولو سره ښایې په شمېرو کې بدلون رامنځته شي(. د دې لپاره چې د هرې کورنۍ د غړو شمېر

 غړو اوسط شمېره مو کارولې ده.لپاره د اوو 

 

July - Aug 

2017

2017

Cash 1,196  DRC, CARE

Family kits 2,765  SI

Cash for food 644     DRC

Food Package 2,765  WFP

Other Unconditional cash 416     DRC

WASH Hygiene kits 322     DACAAR

Central Highland 28          

Cash 1,613  NRC, DRC, PU-AMI, APA, IRC, DORR

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

Cash for food 892     NRC, DRC, PU-AMI, APA, IRC, DORR

Food Package 6,192  SCI, ANDMA, WFP

Cash 6,622  NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 3,997  SCI, UNHCR

FSAC Food Package 8,064  WFP

WASH Hygiene kits 6,622  DACAAR

NFI Kits (Complete) 2,513  SCI

Unconditional cash 287     UNHCR

FSAC Food Package 1,918  WFP

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

WASH Hygiene kits 749     DACAAR, SCI

Souther Eastern 6,118    

Cash 728     NRC

NFI Kits (Complete) 2,326  UNHCR

FSAC Food Package 3,054  WFP

Hygiene kits 728     DOPH

Other 1,312  UNICEF

Water treatment tablet 1,742  UNICEF

Blankets 756     UNHCR

Cash 3,900  NRC, DRC, ACF

NFI Kits (Complete) 5,491  UNHCR, IRC, UNICEF

Plastic Sheets 416     UNHCR

Tents 245     IRC

Cash for food 5,701  NRC, DRC, ACF

Food Package 1,379  WFP

Health Other 845     NRC, ACF

Other Unconditional cash 7,150  NRC, DRC, ACF

Chlorine 2,148  DACAAR, IRC

Emergency latrines 49       IRC

Female hygiene kits 98       UNHCR

Hygiene education 2,466  ACF, DACAAR, IRC

Hygiene kits 5,871  ACF, UNHCR, DACAAR, IRC, UNICEF

Water provision (bottled or trucking) 672     DACAAR

Water treatment tablet 533     IRC

4,077         35,946  

ESNFI

ESNFI

Southern
ESNFI

WASH

57,317  

Northern 3,591         25,304  

North Eastern 10,654      

Region Cluster Response Type

Capital

Eastern
ESNFI

FSAC

ESNFI

FSAC

People assisted in July and 

August 2017

Partners Newly Identified 

IDPs 

(People in need)

1,929         34,386  

780            11,588  

ESNFI

FSAC

6,611         22,093  Western

WASH

 

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

 code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د  https://goo.gl/T2WZRcد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 

   سکن کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/T2WZRc

