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 د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                                 
 

 
 نېټې اوونۍ ۱۰تر  ۴کال د سپټمبر د  ۲۰۱۷د      

 
 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

وګړي  ۲۲۹۱۱۲جنوري له لومړۍ نېټې د سپټمبر تر لسمې پورې، ټولټال کال د  ۲۰۱۷د 
وګړي  ۵۲۳۸د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه تښتیدلي دي، چې د تیرې اوونۍ په پرتله 

والیتونو کې د جبري بېځایه  ۳۰څخه په والیتونو  ۳۴زیاتوالی پکې راغلی دی. د هېواد له 
 کېدو پېښې ثبت شوې دي.

د سپټمبر په درېیمه د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د پکتیا والیت د جاني مرکزي زون: 

خېلو ولسوالۍ بیرته په خپله ولکه کې راوستله؛ چې هېڅ راز د ملکي وګړو بېځایه کېدا هلته 
که څه هم د رپوټونو له مخې روغتیایي مرکزونه د لنډمهال لپاره د ،نه ده رامنځته شوي 

افغان ملي امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو 
چې دا وضعیت ال اوس هم جریان لري. په عمومي توګه، په  –کې یې خنډ راوستی و 

ځایه شویو په توګه تصدیق شوي خلک د بې ۱۲۶۹۶کال کې په مرکزي زون کې  ۲۰۱۷
 سلنه جوړوي. ۵دي، چې د هېواد په کچه د ټولټال بېځایه شویو 

وګړي د کندوز د چهاردرې  ۴۷۲۵د رپوټونو له مخې څه باندې شمال/شمال ختیځ زون: 

تصدیق جریان د بې ځایه کېدو د هغوۍ  -له ولسوالۍ څخه د کندوز ښار ته بېځایه شوي دي
ې چې د السرسي پیدا کېدو په صورت کې به د فاریات والیت د لري. په داسې حال ک

له خوا تر سره  (ARCS)غورماچ ولسوالۍ څخه د بېځایه شویو وګړو دویمه ارزونه د 
وګړي  ۴۴۱۷بېځایه شویو وګړو څخه  ۲۱۰۰۰شي. د لومړنیو رپوټونو له مخې له ټولټال 

 ۹۳۵۱۷ال په درشل کې ک ۲۰۱۷د  تصدیق شوي دي. د جنوري له میاشتې را پدیخوا،
وګړي په همدې دوو ځایونو کې د بېځایه شویو په توګه تصدیق شوي دي، چې د ټولو بېځایه 

 سلنه جوړوي. ۴۱شویو وګړو 

په تیره اوونۍ کې دلته هېڅ راز د بېځایه شویو په اړه کومه عریضه نه ده تر ختیځ زون: 

ېځایه شوي وګړي په ختیځ کوري ب ۳۶۷۰۸السه شوې. د جنوري له میاشتې راپدیخوا، 
 سلنه جوړوي. ۱۷زون کې ارزول شوي دي، چې د ټولټال بېځایه شویو 

د هلمند والیت د لښکرګاه په ولسوالیو کې د وروستیو بېځایه کېدو  سویل/سویل ختیځ:

د ناوه بارکزایي له ولسوالۍ څخه لښکرګاه ښار او ناڅرګند شمېر  ۱۴۷۰برسیره، شاوخوا 
نور یې ګرمسیر ولسوالۍ ته کډه شوي دي. په داسې حال کې، چې په روزګان والیت کې د 

کورني  ۲۹۵۴ېدو خبرونه ورکړل شوي دي؛ پوځي عملیاتو له کبله د وګړو د بېځایه ک
بېځایه شوي وګړي تر اوسه پورې تصدیق شوي هم دي. سربیره پر دې، د کندهار والیت 
د شاه ولي کوټ په ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو او نادولتي وسله والو ځواکونو تر منځ د 

ختیځ زون  خلک بېځایه شوي دي. په سویل او سویل ۷۰۰جګړو له کبله د اټکل له مخې 
وګړي له خپلو سیمو څخه تښتیدلي دي، چې د ټول هېواد د  ۵۲۶۶۳کې اوسمهال نږدې 
 سلنه جوړوي.  ۲۳بېځایه شویو وګړو 

دې زون کې تیره اوونۍ هېڅ راز د وګړو بېځایه کېدنه نه ده رامنځته شوې. لویدیځ زون: 

د ټول هېواد د خلک اوسمهال بېځایه شوي دي. چې  ۳۳۲۵۵په لویدیځ زون کې ټولټال 
 سلنه جوړوي. ۱۴.۵بېځایه شویو وګړو نږدې 

 راستنیدونکي او کډوال

مې د سپټمبر تر نهمې ۲۷د رپوټ له مخې، د اګسټ له  (IOM)د کډوالو نړیوالې ادارې 
راشړل شوي افغانان بیرته  ۱۸۳په خپل سر راستنیدونکي او  ۶۳۱پورې له پاکستان څخه 

 ۹۷۸۲وګړي راغلي او  ۴۷۰۹ن له ایران څخه په خپل سر افغانستان ته راغلي دي. همداشا
بې سنده راستنیدونکي په  ۳۲۹۱۵۰وګړي بیرته افغانستان ته را شړل شوي دي. ټولټال 

یې له پاکستان او  ۸۴۱۵۱کال کې افغانستان ته راغلي دي چې له هغې شمېرې  ۲۰۱۷

 یې له ایران څخه راغلي دي. ۲۴۴۹۹۹

د رپوټ له مخې، د  (UNHCR)رو ملتونو د عالي ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګ
بې اسناده راستنیدونکي راغلي دي چې  ۹۶سپټمبر له دویمې تر نهمې پورې، افغانستان ته 

یې له ایران څخه راغلي دي. د جنوري له میاشتې را پدیخوا،  ۴۵یې له پاکستان او  ۵۱
(UNHCR)  کډوالو له راتګ سره مرسته کړې ده، چې له دې ډلې  ۴۸۰۷۷افغانستان ته د

 یې یوازې له پاکستان څخه راغلي دي. ۴۶۹۷۶

 طبیعي پیښې

د خبر  (ANDMA)د طبیعي پیښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت ختیځ زون: 

یالبونو د له مخې د کنړ والیت د ناړۍ په ولسوالۍ کې د سپټمبر په څلورمه د چټکو س
کیلومتره  ۱۵کورونه ویجاړ شوي دي. همداشان نږدې  ۸۰راوتلو له کبله څه باندې 

جریبه کرهڼیزه ځمکه سیالبونو  ۵۰څاروي ورک شوي او  ۴۹سړک ویجاړ شوی، 
 وړې ده.

 )مهرباني وکړئ دویم مخ ته ورشئ( د روانو مرستو فعالتیونه

بېځایه شویو وګړو بشري مرستې تر  ۲۷۵۸۷۴د جنوري له لومړۍ نېتې را پدیخوا، 
بېځایه شویو خلکو او  ۲۰۰۹السه کړې دي. د تیرې اوونۍ په درشل کې، څه باندې 

 بې اسناده راستنیدونکو یو ډول بېړنۍ بشري مرستې تر السه کړې دي.

بېځایه شوي وګړي( د  ۱۲۶بېځایه شویو کورنیو ) ۱۸په کابل ښار کې، مرکزي زون: 

افغانۍ تر السه کړي. د خوست  ۳۰۰۰۰دفتر څخه  (DRC)ره له ګن موخیزو چارو لپا
بېځایه شویو وګړو(  ۷۷۷کورنیو ) ۱۱۱دفتر له  (SI)والیت د متون په ولسوالۍ کې، د 

افغانۍ مرسته وکړه تر څو خپلې روغتیایي، کرایي  ۱۲۰۰۰سره، هرې کورنۍ سره 
دفتر به هرې  (IRC)او ترانسپورتي اړتیاووې پرې حل کړ، په داسې حال کې چې د 

او د دفتر  (OHD)افغانۍ او  ۶۰۰۰کورنۍ د غیرخوراکي توکو د اړتیاوو په خاطر 
هغوۍ د دوو میاشتو لپاره خوراکي کڅوړې به  (WFP)خوړو نړیوال پروګرام 

کسانو ته د  ۱۲۶۰ورکړي. دې ته ورته، د پکتیکا والیت د ارګون په ولسوالۍ کې  
(WFP) اشتو لپاره خوراکي توکي ورکړل شول. دفتر له لورې د دوو می 

د همدې رپوټ د چمتو کولو په درشل کې هېڅ راز مرستې په دې شمال/شمال ختیځ زون: 

 زون کې نه دي تر سره شوي.

د ننګرهار والیت په بهسودو ولسوالۍ او د کنړ والیت په اسعداباد کې د ختیځ زون: 

(NRC)  کورنیو  ۷۹افغانیو مرسته وکړه او همداشان  ۳۰۰۰۰دفتر هرې کورنۍ سره د
وګړو( ته د روغتیایي کڅوړو او خیمو مرسته وشوه. په داسې حال کې چې د  ۵۵۳)

(DRA/ZOA)  راستنیدونکو لپاره  ۱۰۶دفتر د کنړ والیت د کوزکنړ په ولسوالیو کې د
 ۵۰یدونکو کورنیو باندې یې روغتیایي ښوونیزې ناستې جوړې کړي او د راستن

راستنیدونکو او کورني بېځایه شوو وګړو  ۲۹۰۰روغتیایي کڅوړې ووېشلې. همداشان، 
ماشومانو ته واکسین هم  ۸۹په ختیځ زون کې د سراپا درملنې خدمات تر السه کړل او 

 ورکړل شو.

راز د همدې رپوټ د چمتو کولو په مهال په دغه زون کې هېڅ سویل/سویل ختیځ زون: 

 مرستې نه دي شوي.

کورني بېځیایه  ۹۵دفتر د فراه والیت په مرکز فراه ښار کې پر  (DRC)د لویدیځ زون: 

وګړو( باندې هرې کورنۍ ته د بنسټیزو خوراکي توکو، کرایې،  ۶۶۵شویو کورنیو )
افغانۍ مرسته وکړه. د  ۱۸۰۰۰ترانسپورت او سوند توکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره 

وګړو( ته د  ۱۸۲کورنیو ) ۲۶دفتر  (NRC)بادغیس والیت په مرکز، قلعه نو کې، د 
ورسره د دوو میاشتو لپاره  (WFP)افغانۍ مرسته وکړه؛   ۱۴۰۰۰هرې کورنۍ لپاره 

دفتر ورسره د بېړنیو تشنابونو، د اوبو د څاه  (IRC)د ، د خوراکي توکو مرسته وکړه

ګانو د کلورین کېدو، روغتیایي کڅوړو او تصفیه کوونکو ټابلیټونو مرسته وکړه؛ 
(UNHCR)  د غیرخوراکي توکو کڅوړو مرسته وکړه او د روغتیاپالنې غونډې یې

کال د جوالی په میاشت کې له قادیس، اب کمري،  ۲۰۱۷ورته ونیولي. دغه کورنۍ د 
 مقر، غورماچ او د قلعه نو له څنډو څخه د قلعه نو ښار ته راغلي دي. 

 د السرسي په وړاندې پراته خنډونه او امنیتي پیښې

د بادغیس والیت د غورماچ او باالمرغاب ولسوالیو ته د سختو امنیتي شرایطو لویدیځ زون: 

 (ARCS)له کبله السرسی له خنډ سره مخ شوی. په فاریاب او هرات والیتونو کې د 

  دفترونه اوسمهال همدې سیمو ته د السرسی لرلو په خاطر په خبرو اترو لګیا دي.

 

   ۲|افغانستان  –اوونیز ساحوي رپوټ 

 

 کلیدي نېټې او غونډې:

 مه۱۱لویدیځ زون: د عملیاتو د همغږي ټیم، کندهار ښار، د سپټمبر 
 مه۱۴د پالن جوړوني ورکشاپ، د سپټمبر  HNOمرکزي زون: د 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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  nلپاره بشري مرستېکال د اګسټ او سپټمبر په میاشتو کې د کورني بېځایه شویو وګړو  ۲۰۱۷د 

 

 
 

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  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک  | (OCT)و د همغږۍ ټیم د عملیات | (NSAG)وال ځواکونه 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو  | (UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SI)سولیډاریټیس انټرنشنل  | (SHPOUL)بشري، شراکتي او سازماني تعالي 

 .(WFP)د خوړو نړیوال پروګرام  | (UNICEF)وجهي صندوق 

 

کال د سپټمبر تر لسمې نېټې پورې دي،  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: 
غړو اوسط شمېره  وي، نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو 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 کړی

 مو کارولې ده.
 

 

Aug - Sep 

2017

2017

Cash 888         DRC, CARE

Family kits 231         DRC

FSAC Cash for food 906         DRC

WASH Hygiene kits 322         DACAAR

Central Highland 160            188       

Cash 2,018      OHW, PU-AMI, SCI

NFI Kits (Complete) 431         SHPOUL

Cash for food 2,018      OHW, PU-AMI, SCI

Food Package 431         SHPOUL

Cash 8,582      ACTED, NRC

NFI Kits (Complete) 5,215      SCI, UNHCR

FSAC Food Package 11,830   ANDMA, WFP

WASH Hygiene kits 5,943      DACAAR

NFI Kits (Complete) 924         UNHCR

Cash 2,373      WFP

FSAC Food Package 924         WFP

Other Unconditional cash 3,906      ACTED

FSAC Food Package 721         OHD

Other Unconditional cash 3,010      DRC, IRC, PIN, SI

Cash 3,898      ACF, NRC, IRC

NFI Kits (Complete) 1,271      UNHCR

FSAC Food Package 5,169      WFP

Other Unconditional cash 1,718      ACF

Hygiene kits 4,585      IRC, DOPH, UNICEF

Other 1,312      UNICEF

Water containers 1,718      UNICEF

Blankets 232         UNHCR

Cash 5,132      ACF, DRC, NRC, UNHCR

NFI Kits (Complete) 3,550      IRC, UNHCR, UNICEF

Tents 462         IRC, UNHCR

Cash for food 3,908      ACF, DRC, NRC, WFP

Food Package 2,580      WFP

Health Other 533         NRC

Other Unconditional cash 10,602   ACF, DRC, NRC

Chlorine 1,289      IRC

Emergency latrines 703         IRC

Female hygiene kits 293         UNHCR

Hygiene education 2,152      ACF, IRC, UNHCR

Hygiene kits 3,787      ACF, IRC, UNHCR, UNICEF

Water treatment tablet 792         IRC

Western

ESNFI

10,623      33,255 

FSAC

WASH

Northern
ESNFI

4,613        30,722 

Southern
ESNFI

687            42,555 

ESNFI
1,423        12,941 

North Eastern
ESNFI

1,458        62,795 

Newly Identified 

IDPs 

(People in need)

Souther Eastern 3,122        10,108 

WASH

Region Cluster Response Type People assisted in Aug and Sep 

2017

Partners

Eastern
ESNFI

1,021        36,708 

FSAC

Capital

 

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

 یا هم د خپل ګرځنده موبایل په  https://goo.gl/YSb8RSد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 

 سیستمونو کې د السرسي وړ دي. Iosسکن کړئ چې دا سیستم د انډرویډ او  QR-codeمټ د 

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/YSb8RS

