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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
 اوونۍ ورځو، ۲۰ – ۱۴ میاشتې د کال د اګسټ ۲۰۱۷د                   

 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

خلک له خپلو  ۲۰۲۱۰۹د جنوري له میاشتې د اګسټ تر نیمایي پورې، د جګړو له کبله 
پرې خلک  ۹۰۰۰ شاوخوا سیمو څخه کډه کولو ته اړ شول، چې د تیرې اوونۍ په پرتله

والیتونو کې د اجباري کوچېدا پیښې  ۳۰څخه په  والیتونو ۳۴زیات شوي دي. د هېواد له 
بې ځایه شویو خلکو په هغو سیمو کې چې السرسی ورته  ۳۲۰۰۰ثبت شوي دي. څه باندې 

 .، د پناه غوښتنه یې کړي دهستونزمن و

د راپورونو له مخې د ننګرهار والیت د چاپهار ولسوالۍ له بېالبېلو کلیو څخه  مرکزي زون:

د  وګړي د لوګر والیت محمد آغې ولسوالۍ ته بې ځایه شوي دي. همدا راز ۸۴۰شاوخوا 
څیړنې تایید کوي پل علم سیمې ته بې ځایه شوي دي. خلک  ۷۰۰لوګر د برکي برک څخه 

په مرکزي سیمو ته بې ځایه شوي دي، چې  لکخ ۱۱۵۸۸ې ټولټال کال ک ۲۰۱۷په چې 
 سلنه جوړوي. ۵ ټولټال بې شویو وګړود هېواد کې 

د رپوټونو له مخې د بلخ والیت له چمتال ولسوالۍ څخه شاوخوا شمال او شمال ختیځ زون: 

تصدیق جریان لري. د جنوري له  ادي ولسوالۍ ته کډه شوي او د هغوۍخلک د دهد ۷۰۰
خلک په دوو سیمو کې د بېځایه شویو په توګه تصدیق  ۸۸۰۰۰څه باندې میاشتې را پدیخوا، 

 سلنه جوړوي. ۴۴شوي دي، چې په ټول هېواد کې د روان کال د بېځایه شویو وګړو 

چارواکو خبر ورکړی دی چې د کنړ په اوو او د ننګرهار په دریو ولسوالیو ختیځ زون: 

اوونیو په څیر، ناامني او د ناقانونه کسان بېځایه شوي دي. لکه د تیرو  ۱۵۰۰کې نږدې 
وسله والو مخالفینو ګواښونه د همدې بې ځایه کېدو اصلي الملونه په ګوته شوي دي. د 

بې ځایه شوي وګړي ارزول شوي  ۳۴۹۸۹جنوري له میاشتې را پدیخوا، په ختیځ زون کې 
 دي.

د نویو بېځایه  په تیره اوونۍ کې له سویل او سویل ختیځو سیمو څخهسویل/سویل ختیځ: 

شویو وګړو په اړه هېڅ راپور نه دی ورکړل شوی. په هلمند، کندهار، روزګان او زابل 
 ۴۳۰۰۰څه باندې  والیتونو کې د بېځایه شویو وګړو ګډه ارزونه په الره اچول شوې ده.

خلک همدا اوس په سویل او سویل ختیځ زون کې بېځایه شوي دي چې په روان کال کې د 
 سلنه جوړوي.۲۲ټولټال بېځایه شویو وګړو  اد دټول هېو

د همدې رپوټ د لیکلو په مهال په دې زون کې د وګړو کوم د پام وړ بېځایه لویدیځ زون: 

. د هرات په ښار، د فراه په ښار، په بادغیس او غور والیتونو نه ده تر سترګو شوې کېدا
په لویدیځ خلک اوس مهال  ۲۲۰۰۰کې ارزونې او د هغوۍ تصدیق جریان لري. ټولټال 

 سلنه جوړوي. ۱۲چې د هېواد د ټولو بېځایه شویو وګړو  زون کې بې کوره شوي دي،

 راستنیدونکي او کډوال

تر  ۱۳د معلوماتو له مخې د روان کال د اګسټ له  (IOM)د کډوالو د نړیوالې ادارې 

له  ۵۶راستنیدونکي په خپله خوښه او  ۸۴۹نېټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا  ۱۹
. همداشان له ایران څخه ول شوي، بیرته افغانستان ته راغلي ديپولې څخه را ګرځ

 ۲۰۱۷دي. په له پولې څخه را ګرځول شوي  ۶۵۴۰خلک په خپله خوښه او  ۳۷۰۸
استنیدونکي افغانستان ته راغلي دي چې له هغې بې اسناده ر ۳۰۷۵۲۳کال کې ټولټال، 

 له ایران څخه راغلي دي.  ۲۲۵۳۳۲له پاکستان او  ۸۲۱۹۱ډلې 

د ادارې د  (UNHCR)د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمېشنرۍ 

 ۹۵۷نېټې پورې، افغانستان ته  ۱۹تر  ۱۳معلوماتو له مخې، همداشان د اګسټ له 
هم له نورو هېوادونو  ۸له ایران او  ۸۴له پاکستان او  ۸۶۵کډوال راغلي دي، چې 

له جنورۍ راپدیخوا د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ هیواد ته د بیرته  څخه راغلي دي.
په ډاګه کوي، چې څه باندې  ۴۶۱۴۸ شمېرثبت شوۍ  لوراستنیدونکو افغان کډوا

 راستانه شوي دي.هیواد ته له پاکستان څخه بیرته  کډوال ۴۵۰۰۰

 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه

نېټې پورې،  ۳۰کال د جوالی تر  ۲۰۱۷کال د جنوري له لومړۍ نېټې د  ۲۰۱۷د 
ولسوالیو کې  ۹۵والیتونو په  ۳۳وګړو سره د هېواد د بېځایه شویو  ۲۲۵۰۰۰نږدې 

 بشري مرستې شوي دي.

بېځایه شویو وګړو سره د  ۵۸۸دفتر  (DRC)د غزني په ښار کې د مرکزي زون: 

 ۱۸۰۰۰خوړو، کورنۍ توکو او روغتیایي خدماتو په خاطر له هرې کورنۍ سره د 
په  (WFP)وال پروګرام امریکایي ډالرو( مرسته وکړه. د خوړو نړی ۲۶۲افغانیو )

 کډوالو باندې خوراکي توکې ووېشل.پاکستاني  ۷۰۰۰خوست والیت کې پر 

 

د میرزا اولنګ په سیمې مه د سرپل په ښار کې، ۱۳د اګسټ په شمال/شمال ختیځ زون: 

، لخوا د نغدو پیسو مرسته وشوهدفتر  (NRC)خلکو سره د  ۲۰۰۰ کې له څه باندې
(SCI)  توکو مرسته وکړه، د خوړو نړیوالې ادارې اړینو دفتر ورسره د کور د(WFP) 

د خوراکي توکو مرسته وکړه او یونیسف بیا د ښځینه روغتیایي کڅوړو په برخو کې 
 ۴۸۳دفتر له  (ACTED)ورسره مرسته وکړه.  د تخار والیت د تالقانو په ښار کې د 

ه شویو بېځای ۹۱۰دفتر بیا له  (UNHCR)خلکو سره د نغدو پیسو مرسته وکړه او د 
پر  (WFP)وګړو سره د بېړنیو کورنیو توکو مرسته وکړه. د فیض اباد په ښار کې، 

 بېځایه شویو وګړو باندې خوراکي توکي ووېشل.  ۲۸۰

دفتر د ګڼو موخو لپاره  (DRC/DDG)د همدې رپوټ لیکلو په مهال، د زون:  ځختی

امریکایي ډالر( د لغمان والیت د مهترالم  ۴۳۶افغانۍ ) ۳۰۰۰۰کورنیو باندط  ۴۷پر 
دفتر د ننګرهار والیت په دریو  (DRA/ZOA-SHPOUL)په ښار کې ووېشل؛ د 

بېځایه شویو وګړو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي ووېشل  ۱۰۵۰ ولسوالیو کې پر
بېځایه شویو  ۶۳۷ولسوالۍ کې پر  دفتر د ننګرهار والیت د روداتو په (NRC)او د 

دفتر له پاکستان څخه  (WFP)خلکو باندې نغدي پیسې او روغتیایي کڅوړې ووېشلي. د 
بې اسناده راستانه شویو کډوالو باندې  ۵۵۰۰د ننګرهار والیت د بهسودو ولسوالۍ ته پر 

 دفتر په ننګرهار او لغمان (CWSA)د خوړو لپاره د نغدو پیسو مرسته وکړه، د 
کورني بېځایه شویو وګړو باندې د خوړو لپاره د نغدو پیسو مرسته  ۳۳۶والیتونو کې پر 

بې اسناده  ۳۱۲۲دفتر د ننګرهار والیت د بهسودو په ولسوالۍ کې پر  (SVI)وکړه، د 
بې  ۴۲۰۰راستنیدونکو باندې خوراکي او د کور د بیړنیو توکو مرسته وکړه. نږدې 

افغانستان خاورې ته را دننه شول د روغتیایي کلسټر د  اسنادو راستنیدونکو چې کله د
 ۶۰۰ماشومان یې واکسین کړل. نږدې  ۱۴۳۹همکارانو له خوا یې درملنه وشوه او 

له الرې د امېندوارۍ روغتیایي خدمات تر  (UNFPA/AADA)بیرته راستنیدونکو د 
 السه کړل.

 

جګړه  ۷۱۴دفترونو له  (WFP)او  (NRC)د هرات او فراه په ښارونو کې، د لویدیځ: 

ځپلو کورني بېځایه شویو سره د دوو میاشتو لپاره د نغدو پیسو او خوراکي توکو مرسته 
 ۶۰۵دفترونو له خوا  (IRC)او  (NRC)د بادغیس والیت په قلعه نو کې د وکړه. 

امریکایي ډالر( ووېشل  ۲۹۱افغانۍ ) ۲۰۰۰۰بېځایه شویو کورنیو باندې هر یوه ته  
امریکایي ډالر( د غور  ۲۲۰۵۸۸افغانۍ ) ۱۵۰۰۰۰۰۰د افغانستان حکومت هم شوي. 

والیت د تیورې په ولسوالۍ کې  له هغو خلکو سره مرسته وکړه چې کورونه یې د 
جګړو له کبله وران ویجاړ شوي وو. هغو خلکو ته چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ 

یي ډالر( او له هغو خلکو سره چې امریکا ۲۲۰افغانۍ ) ۱۵۰۰۰شوي له هغو سره به 
امریکایي ډالر( مرسته  ۷۳افغانۍ ) ۵۰۰۰کورونه یې لږ خراب شوي وو له هغو سره 

نور یې لږ خراب  ۱۱۷کورونه ویجاړ او  ۱۶۰وشوه. د رپوټونو له مخې څه باندې 
  شوي وو.

 د السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

د بادغیس والیت د غورماچ ولسوالۍ ته السرسی لرل ډېر ستونزمن کار شمال زون: 

دی، ځکه چې دا ولسوالۍ یوه ډېره لرې پرته ولسوالۍ ده، تل پکې جګړه کېږي او له 
میمنې څخه ورته په غځیدلې الره کې ټول ماینونه فرش شوي دي. په دغه زون کې 

په  (BPHS)کوونکی مرکز  یوازې د یوې انجو له خوا د روغتیایي خدماتو وړاندې

 فعالیت لري.غورماچ کې اوسمهال 

 

 

 

 کلیدي نېټې او  غونډې:

  غونډه HRTپه کابل کې د  ۲۵مرکزي زون: د اګسټ په 
 غونډه OCTمه په فاریاب کې د غورماچ په اړه د ۲۲شمال زون: د اګسټ په 

 مه د اوبو او حفظ الصحې د سیمه ایز کلسټر غونډه ۲۴لویدیځ 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           
 

 

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 1,781      SCI, NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR, IRC

NFI Kits (Complete) 5,909      SCI, UNHCR, APA, SHPOUL, UNICEF

Cash for food 1,060      SCI, NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR

Food Package 6,623      SCI, WFP, ANDMA, SHPOUL

Cash 9,492      NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 5,838      SCI, UNHCR

FSAC Food Package 10,934   WFP

WASH Hygiene kits 7,651      DACAAR

NFI Kits (Complete) 3,437      SCI, UNHCR

Unconditional cash 2,660      WFP, UNHCR

FSAC Food Package 2,842      WFP

Other Unconditional cash 5,033      NRC, ACTED, CARE, PIN

WASH Hygiene kits 749         SCI, DACAAR

Souther Eastern 1,701        7,819    

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 5,045      NRC, ACF, DRC

NFI Kits (Complete) 5,750      UNHCR, IRC, UNICEF

Plastic Sheets 416         UNHCR

Tents 245         IRC

Cash for food 6,039      WFP, NRC, ACF, DRC

Food Package 2,107      WFP

Health Other 1,378      NRC, ACF

Other Unconditional cash 8,164      NRC, ACF, DRC

Chlorine 2,148      DACAAR, IRC

Emergency latrines 49            IRC

Female hygiene kits 98            UNHCR

Hygiene education 2,725      ACF, UNHCR, DACAAR, IRC

Hygiene kits 5,950      ACF, UNHCR, DACAAR, IRC, UNICEF

Water provision (bottled or trucking) 672         DACAAR

Water treatment tablet 533         IRC

WASH

Southern
ESNFI

4,077        35,946 

WASH

Western

ESNFI

8,167        23,649 

FSAC

North Eastern
ESNFI

12,112      58,775 

Northern
ESNFI

7,609        29,315 

Capital
ESNFI

780            11,588 

FSAC

Eastern
ESNFI

2,457        34,989 

FSAC

Region Cluster Response Type People assisted in July and 

August 2017

Partners Newly Identified 

IDPs 

(People in need)

 

افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (ANDMA)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  مخففات:

(ANSF) |  د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه(ARCS) |  د اسیا د کلي او نړۍ خدمات(CWSA) |  د ولسوالۍ ادارې مرکز(DAC) |  د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه کڅوړه(BPHS) |  له افغان کډوالو

-DRC)د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ  –د ډنمارک د کډوالو شورا  | (DRA)د هالنډ خیریه ایتالف  | (DoRR) د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست  | (DACAAR)سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې 

DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیواله موسسه(IOM) |  نړیواله ژغورندویه کمېټه(IRC) |  غیرخوراکي توکي(NFI) |  د ناروي د کډوالو شورا(NRC) |  غیر دولتي وسله

سالم  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –ستې لومړنۍ بېړنۍ مر | (PIN)اړمن خلک  | (OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  | (NSAG)وال ځواکونه 

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

 .(WFP)د خوړو نړیوال پروګرام  |

 

مې نېټې پورې  ۲۰کال 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:

و اوسط ي، نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو غړکړی و 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 مو محاسبه
 شمېره مو کارولې ده.

  

 

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

سکن  code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د   https://goo.gl/T2WZRc: د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ

   کړئ:

 

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

