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 د افغانستان اوونیز ساحوی رپوټ                                                    
 

 
 مې اوونۍ۱۷ -۱۱کال د سپټمبر د  ۲۰۱۷د           

 

 د ټول هېواد په کچه بېځایه کېدنه

 ۲۵۰۹۸۵مې پورې، ټولټال ۱۶کال د جنوري له لومړۍ ورځې نه د سپټمبر تر  ۲۰۱۷د 
وګړي په افغانستان کې د جګړو له السه له خپلو کورونو څخه تښتیدلي دي. چې د تیرې 

زیاتره د بېځایه شویو  وګړو زیاتوالی پکې راغلی دی، هغه هم ۲۱۰۰۰اوونۍ په پرتله د 
 شمېروله تایید او ارزونې وروسته.کورنیو د پخوانیو رپوټونو د 

هغه عبارت دې له کندوز  ،شویو کورنیو کوربه دي ه والیتونه چې د زیات شمېر بېځایههغ
بېځایه شویو  ۲۷۹۵۹ننګرهار چې د بېځایه شویو کورنیو کوربه دی، ۲۹۱۷۸څخه چې د 

بېځایه شویو کورنیو کوربه دی او روزګان چې  ۲۲۰۰۸بادغیس چې د کورنیو کوربه دی، 
  بېځایه شویو کورنیو کوربه دی. ۱۷۰۶۲د 

د رپوټونو له مخې د کاپیسا والیت د تګاب ولسوالۍ په څو کلیو کې د جګړو مرکزي زون: 

 خلک بېځایه شوي دي. د پکتیا والیت د جاني خېلو په ولسوالۍ کې ۱۴۰۰له کبله څه باندې 
 ۲۶۰۰امنیتي وضعیت ال اوس هم لړزاند ده او د چارواکو د معلوماتو له مخې څه باندې 

بېځایه شوي خلک د پکتیا مرکز، ګردیز ښار ته راغلي دي. د پکتیکا والیت په ګومل 
خلک، څنګلورو ولسوالیو سروبي او ارګون ته کډه شوي  ۳۵۰ولسوالۍ کې د جګړو له کبله 

خلک د بې ځایه شویو خلکو  ۱۳۱۲۹رکزي زون کې ټولټال کال کې، په م ۲۰۱۷دي. په 
 سلنه جوړوي. ۵په توګه تصدیق شوي دي، چې د ټولټال بېځایه شویو خلکو یوازې څه باندې 

د چارواکو د معلوماتو له مخې د کندوز والیت د چهاردرې ولسوالۍ شمال/شمال ختیځ زون: 

خلک کندوز ښار ته بېځایه شوي  ۲۱۰۰د سوجاني په کلي کې د جګړو له کبله څه باندې 
بېځایه شوي کورنۍ  ۳۹۰۰دي. د فاریاب والیت د غورماچ په ولسوالۍ کې ارزونو نږدې 

تایید کړي او دا ارزونې ال اوس هم دوام لري. د جنوري د میاشتې راپدیخوا، په شمال او 
ال د خلک د بېځایه شویو په توګه تایید شوي دي، چې د روان ک ۹۷۰۶۰شمال ختیځ کې 

 سلنه جوړوي. ۳۹ټولټال بېځایه شویو وګړو 

د چارواکو په وینا د کنړ، ننګرهار او نورستان والیتونو له څه باندې لسو ختیځ زون: 

وګړي د نادولتي وسله والو ډلو او ناامنیو له السه بېځایه شوي  ۳۰۰۰ولسوالیو څخه نږدې 
وړ او هم په سخته سره د السرسي دي. همدا بېځایه شوي کورنۍ هم په اسانه سره د السرسي 

بېځایه  ۳۸۲۸۵وړ سیمو کې اوسیږي. د جنوري له میاشتې راپدیخوا، په ختیځ زون کې 
کال کې د هېواد په کچه د ټولټال بېځایه شویو  ۲۰۱۷شوي وګړي ارزول شوي دي، چې په 

 سلنه جوړوي. ۱۵کسانو 

بېځایه شوي خلک په دې  ۱۳۰۰۰د رپوټونو له مخې نږدې سویل/سویل ختیځ زون: 

وروستیو کې د روزګان له څو ولسوالیو څخه د روزګان مرکز، ترینکوټ ښار ته را کډه 
خلک د کندهار له شاه ولي کوټ او نیش ولسوالیو څخه  ۷۷۰۰شوي دي او همداشان نږدې 

 ۵۴۷۰۷د کندهار ښار ته راغلي دي. دا رپوټونه تر اوسه پورې تایید شوي نه دي. نږدې 
مدا اوس په سویل او سویل ختیځ زون کې بېځایه شوي دي، چې د روان کال د خلک ه

 سلنه جوړوي. ۲۲ټولټال بېځایه شویو وګړو 

تیره اوونۍ د بادغیس، غور، هرات او فراه په والیتونو کې د هېڅ راز نویو لویدیځ زون: 

ال په خلک همدا اوس مه ۴۰۸۰۴بېځایه کېدو په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. ټولټال، 
 سلنه جوړوي. ۱۹لویدیځ زون کې بېځایه دي. چې د ټول هېواد بېځایه شویو وګړو 

 راستنیدونکي او کډوال

څخه  ۱۰د معلوماتو له مخې د روان کال د سپټمبر له  (IOM)د کډوالو د نړیوالې موسسې 
ن راشړل شوي افغانان له پاکستا ۶۷په خپل سر راستنیدونکي او  ۱۲۶۹پورې ټولټال  ۱۶تر 

 افغانان په خپل سر  ۲۸۷۷څخه افغانستان ته راغلي دي. همداشان له ایران څخه 

یې را شړل شوي دي. د راستنیدونکو دا شمېره د تیرې اوونۍ په  ۱۵۳۵۴راستانه شوي او 
 پرتله له پاکستان څخه دری واره زیاتوالی او له ایران څخه دوه واره زیاتوالی ښیې. 

له ایران څخه افغانستان  ۲۰ثبت شوي کډوال له پاکستان او  ۱۰۳۷په ورته موده کې، 
ته راغلي دي. د جنوري له میاشتې راپدیخوا، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو 

افغان کډوالو سره مرسته  ۴۹۱۳۴خپل هېواد ته په راستنیدو کې له (UNHCR)ادارې 
 کړې ده.

 )مهربانې وکړئ دویم مخ ووینئ( د روانو مرستو فعالیتونه

بېځایه شویو خلکو،  ۲۶۰۰۰د تیرې اوونۍ په درشل کې، په ټول هېواد کې څه باندې 
 بې اسناده راستنیدونکو او کډوالو یو لړ بشري مرستې تر السه کړې.

کورني  ۷۸۴دفترونو له  WFPاو  IRCد لوګر والیت په پل عالم کې، د مرکزي زون: 

بېځایه شویو خلکو سره د خوړو او غیر خوراکي توکو د پیرودلو په خاطر د نغدو پیسو 
بېځایه شویو خلکو د  ۷۷۷مرسته وکړه. د خوست والیت په مرکز، خوښت ښار کې، 

WFP له خوا د دوو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د غیر خوراکي توکو د پیرودلو
ر څخه مالي مرسته تر السه کړه. د غزني والیت په مرکز، د غزني دفتIRCلپاره له 

بېځایه شویو کورنیو باندې د نغدو پیسو مرستې  ۵۸۸دفتر پر  DRCپه ښار کې، د 
 ۹۴۰۰دفتر له څه باندې  WFPووېشلې. د پکتیکا والیت په برمل ولسوالۍ کې، د 
 پاکستاني کډوالو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه.

مه د جوزجان والیت په مرکز، شبرغان ښار کې، د فاریاب ۱۴د سپټمبر په : شمال زون

بېځایه شویو خلکو سره  ۷۰۰او جوزجان له والیتونو څخه د جګړو له کبله د وروستیو 
دفترونو د دوو میاشتو لپاره خوراکي مرستې،  WFPاو PIN ،SCI ،UNHCRد 

 مرستې ووېشلې.روغتیایی کڅوړې، غیرخوراکي مرستې او د نغدو پیسو 

دفتر د کنړ والیت په خاص کنړ، نورګل او سرکاڼو ولسوالیو  PU-AMIد ختیځ زون: 

افغانیو نغدې  ۳۰۰۰۰د هرې کورنۍ پر سر د بېځایه شویو وګړو باندې  ۱۶۱کې پر 
مرستې ووېشلې. د ننګرهار په مرکز، جالل اباد ښار، سره روډ، کامې او رودات په 

وګړو باندې د خوړو د پیرودو په موخه نغدې  ۳۹۴۸دفتر پر  WFPولسوالیو کې، د 
بې اسناده راستنیدونکو باندې  ۲۲۴دفترونو پر  (SCI)او  (DRA)پیسې ووېشلې، د 

دفتر د چټکو سیالبونو د راوتلو له کبله جالل اباد  (WFP)افغانۍ ووېشلې او  ۶۰۰۰
کي توکي ووېشل. د وګړو باندې خورا ۶۰۹کورنیو پر  ۸۷ښار ته پر کډه شویو د 

راستنیدونکو یا کورني بېځایه شویو وګړو ته  ۶۴۰۰روغتیا  کلسټر همکارانو نږدې 
ماشومان یې واکسین کړل. له پاکستان څخه د  ۱۳۰۰طبي خدمات وړاندې کړل او 

راستنیدونکو په شمېر کې له زیاتوالي سره سم د طبي وړاندې شویو مشورو شمېر هم 
 ی دی.دری ځلې زیاتوالی موندل

دفترونو د روزګان والیت په ترینکوټ WFPاو UNHCRیونیسیف، سویلي زون: 

بېځایه شویو وګړو باندې خوراکي توکي، غیرخوراکي توکي او د  ۵۱۱ښار کې پر 
نوي کورني  ۳۶۰۰اوبو او روغتیا پالنې توکې وېشلې دي، چې په دې کې څه باندې 

ر السه کوي. په کندهار والیت کې بېځایه شوي وګړي د لومړي ځل لپاره دا مرستې ت
کورني بېځایه شویو وګړو خواړه، روغتیایي کڅوړې، د اوبو او روغتیا پالنې  ۲۵۰

دفترونو له خوا د نغدو پیسو مرستې تر السه NRCیونیسیف او ، WFPتوکي او د 

 کړلې.

دفتر د جوالی UNHCRد هرات والیت په مرکز، هرات ښار کې، د لویدیځ زون: 

بېځایه شویو وګړو باندې غیرخوراکي توکي او روغتیایي  ۶۲۳اواګسټ په میاشتو کې پر 
دفتر به په راتلونکو ورځو کې د هغوۍ د خوړو DRC-DDGکڅوړې ووېشلې او د 

بېځایه  ۴۲د دفتر  NRCاړتیاووې ور حل کاندي. د بادغیس والیت په قلعه نو کې، د 
افغانیو نغدي مرستې وکړي، یونیسیف ورسره  ۱۴۰۰۰ه د کورنیو سر ۸شویو وګړو له 

دفتر ورسره د اوبو  IRCد غیرخوراکي توکو او روغتیایي کڅوړو مرسته وکړه او د 
او روغتیاپالنې او خیمو په برخه کې مرسته وکړه. دغه کورنۍ په بادغیس کې د سپټمبر 

 په میاشت کې بېځایه شوي دي.

 وړاندې پراته خنډونهامنیتي پیښې او د السرسي په 

مه د مزارشریف د ۱۱دفتر یو تن فزیوتراپیست د سپټمبر په  ICRCد شمال زون: 
شو. روان کال، په افغانستان  ووژلارتوپویدیک بیارغوونې په مرکز کې د یوه ناروغ له خوا 

 خیریه مرستندویه کسان وژل شوي دي. ۱۵کې ټولټال 

دفتر له نادولتي وسله والو ګروپونو سره د خبرواترو له الرې  NRCد لویدیځ زون: 

وکوالی شول تر څو د هغوۍ تر ولکې الندې ولسوالۍ د بادغیس په باالمرغاب ولسوالۍ 
بېځایه شویو وګړو ارزونه پیل کړي، کوم چې د روان کال د اګسټ په  ۱۴۰۰۰کې د هغو 

 نیمایي کې بېځایه شوي وو.

 

 

 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲
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n 
 

 

Aug - Sep 

2017

2017

Cash 1,672    DRC, CARE, IRC

Family kits 231        DRC

Cash for food 906        DRC

Food Package 784        WFP

WASH Hygiene kits 322        DACAAR

Central Highland 160                 188          

Cash 3,414    NRC, SCI, DRC, PU-AMI, OHW

NFI Kits (Complete) 440        SHPOUL

Cash for food 3,414    NRC, SCI, DRC, PU-AMI, OHW

Food Package 440        SHPOUL, WFP

Cash 8,582    NRC, ACTED

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    UNHCR

FSAC Food Package 924        WFP

Other Unconditional cash 3,906    ACTED, UNHCR, WFP

ESNFI NFI Kits (Complete) 329        ANDMA

FSAC Food Package 1,050    ANDMA, OHD

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

Cash 4,148    NRC, ACF, IRC

NFI Kits (Complete) 4,292    UNHCR

FSAC Food Package 8,440    WFP

Other Unconditional cash 1,718    ACF

Hygiene kits 4,835    DOPH, IRC, UNICEF

Other 4,583    UNICEF

Water containers 1,718    UNICEF

Blankets 232        UNHCR

Cash 5,132    NRC, ACF, DRC, UNHCR

NFI Kits (Complete) 4,173    UNHCR, IRC, UNICEF

Tents 462        UNHCR, IRC

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

Food Package 2,580    WFP

Health Other 533        NRC

Other Unconditional cash 14,589  NRC, ACF, DRC, ANDMA, IRC

Chlorine 1,289    IRC

Emergency latrines 703        IRC

Female hygiene kits 293        UNHCR

Hygiene education 2,152    ACF, UNHCR, IRC

Hygiene kits 4,424    ACF, UNHCR, IRC, UNICEF

Water treatment tablet 792        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Aug and 

Sep 2017

Capital

North Eastern

1,423             12,941    

Eastern ESNFI 1,944             38,285    

FSAC

3,691             65,491    ESNFI

ESNFI

FSAC

9,177             35,286    

687                 43,605    

Western 11,895           40,897    

WASH

ESNFI

ESNFISouthern

Northern

Souther Eastern 4,116             11,102    

ESNFI

FSAC

WASH

 

 |(ANDMA)د طبیعي پیښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت  |امریکایي ډالر ۱۴.۶۰افغانی =   ۱۰۰۰(AFN)افغان افغانۍ  |(AA)افغان ایډ  | (ACF)د لوږې پر وړاندې د غبرګون اداره مخففات: 

دمتونو بنسټیزه کڅوړه د روغتیایي خ |(DAC)د ولسوالۍ ادارې مرکز  |(CWSA)د اسیا د کلي او نړۍ خدمات  |(ARCS)د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه  |(ANSF)افغان ملي امنیتي ځواکونه 

(BPHS)|  له افغان کډوالو سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې(DACAAR)|  د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست (DoRR)|  د هالنډ خیریه ایتالف(DRA)|  د ډنمارک د  –د ډنمارک د کډوالو شورا

 |(IRC)نړیواله ژغورندویه کمېټه  |(IOM)د کډوالو نړیواله موسسه |IMCنړیوال طبي لښکر |IDPکورني بېځایه شوي وګړي |ICRCد سره صلیب نړیواله کمېټه |(DRC-DDG)ماین پاکولو ګروپ 

 |(PIN)ړمن خلک ا|OHCد بشري مرستو او پراختیا موسسه |(OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  |(NSAG)غیر دولتي وسله وال ځواکونه  |(NRC)د ناروي د کډوالو شورا  |(NFI)غیرخوراکي توکي 

د شانټي |SIسولیډاریټي انټرنشنل |(SHPOUL)سالم بشري، شراکتي او سازماني تعالي  |(SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  |(PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې 

د خوړو نړیوال پروګرام |WASHاوبه، حفظ الصحه او روغتیا |(UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  |(UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  |(SVA)داوطلبه ټولنه 

(WFP). 

 

مې نېټې پورې  ۱۶کال د سپټمبر 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 غړو اوسط کړی وي، نو د هرې کورنۍ لپاره د او 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.   

 

 

 ړې: دغه رپوټ به ډېر ژر په انګریزې، پښتو او دري ژبو د تر السه کېدو وړ وګرځي.ژبا

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

 څالکه تلیفونونو لپاره د السرسي وړ دی iOSد سکن کولو اپلیکیشن د انډرویډ او  QR-codeد 

 

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

