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 د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ
 

 
 د اکټوبر د لومړۍ نېټې اوونۍ مې څخه۲۵کال د سپټمبر  ۲۰۱۷د 

 

 د هېواد په کچه د جګړه له کبله بېځایه کېدنه

کال د جنوري له لومړۍ نېټې بیا د اکټوبر تر لومړۍ نېټې پورې، په ټول افغانستان کې  ۲۰۱۷د 
 ۸۲۰۰وګړي له خپلو سیمو څخه تښتې ته اړ شوي دي، چې د تیرې اوونۍ په پرتله د  ۲۶۶۰۸۷

کې راغلی دی. هغه والیتونه چې د بېځایه شویو وګړو زیاتره کوربه توب لري کسانو زیاتوالی پ
 (.۲۲۲۹۴( او بادغیس )۲۷۹۵۹(، ننګرهار )۲۹۵۴۲په ترتیب سره عبارت دې له: کندوز )

د پروان والیت د کلیو او پراختیا د ریاست د معلوماتو له خې د دې والیت په مرکزي زون: 
خلک د  ۱۷۵۰شینواري او سیاه ګرد ولسوالیو کې د درنو وسله والو جګړو له کبله، شاوخوا 

همدې ولسوالیو نورو کلیو ته بې کوره شوي دي. د پکتیکا والیت په ګومل ولسوالۍ کې د جګړو 
 ۵۰۰ګون، سروبي او ښرنې ولسوالیو ته کډه شوي دي. کابل ته څه باندې خلک د ار ۵۵۰له کبله 

کال کې، په مرکزي زون کې  ۲۰۱۷کورنۍ له بغالن، لوګر او ننګرهار څخه راغلي دي. په 
خلک د بېځایه شویو خلکو په توګه تایید شوي دي، چې د ټول هېواد د بې ځایه  ۱۳۳۹۸ټولټال 

 سلنه جوړوي.  ۵شویو وګړو 

د ناتایید شویو رپوټونو له مخې، د کندوز والیت په قلعه ذال ولسوالۍ شمال/شمال ختیځ زون: 
کې د پوځي عملیاتو له کبله د سیمې د خلکو د بېځایه کېدو سبب ګرځیدلی.همداشان د فاریاب 
 والیت د کوهستان په ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو او نادولتي وسله والو ډلو تر منځ د سختو

کلیو څخه هم د بېځایه کېدو په اړه خبر ورکړل شوی دی. په  ۷۵جګړو له کبله د بندر په نوم له 
بېځایه شویو خلکو تایید هم تر الر الندې  ۱۵۰۰کندوز ښار کې د چهاردرې له ولسوالۍ څخه د 

 ۱۱۰۰ده او د رپوټونو له مخې پلخمري ښار ته د همدې والیت د سرخ کوتل له سیمې څخه 
غلي دي. د جنوري له میاشتې را پدیخوا، په شمال او شمال ختیځ زون کې نږدې خلک را

 سلنه جوړوي. ۳۹وګړي بېځایه شوي دي، چې د ټول هېواد د بېځایه شویو وګړو  ۱۰۴۵۸۲

د لومړنیو رپوټونو له مخې، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او نادولتي وسله والو ختیځ زون: 
خلک د لغمان والیت د علیشنګ له ولسوالۍ څخه  ۱۰۰۰ه تقریباً ډلو تر منځ د جګړو له کبل

مهترالم ښار ته بېځایه شوي وو. همداشان د ننګرهار والیت له چپرهار، ده باال، کوټ او پچیراګام 
خلک د نا امنیو او د نادولتي وسله والو ډلو د ګواښ له کبله بېځایه شوي  ۲۴۰۰له ولسوالیو څخه 

خلک په ختیځ زون کې بېځایه شوي دي، چې د  ۳۸۲۸۵را پدیخوا،  دي. د جنوري د میاشتې
 سلنه جوړوي. ۱۴کال د ټولټال بېځایه شویو کسانو  ۲۰۱۷

د رپوټونو له مخې د زابل والیت د شاه جوی ولسوالۍ له شاوخوا کلیو سویل/سویل ختیځ زون: 
ا کډه شوې دي. د کسان د شاه جوی ولسوالۍ مرکز ته د جګړو له کبله ر ۲۵۰۰څخه څه باندې 

ته ورسید.  ۱۲۰۰۰چارواکو په وینا د روزګان مرکز، ترینکوټ ښار ته د راغلو کډوالو شمېر 
هلته د کورنیو له خوا د بشري مرستو د تر السه کولو په خاطر وړاندې شوې عریضې په هغه 

کې  ځای کې د شته بشري همکارانو تر شمېر یات شوی . اوسمهال په سویل او سویل ختیځ زون
 سلنه جوړوي. ۲۲خلک بې ځایه شوي دي، چې د روان کال د ټولټال بېځایه شویو کسانو  ۵۷۵۳۶

د همدې رپوټ ورکولو په مهال په دې زون کې د هېڅ راز بېځایه کېدو رپوټ نه لویدیځ زون: 
خلک په لویدیځ زون کې بېځایه شوي دي، چې د  ۵۲۲۸۶دی ورکړل شوی. اوسمهال ټولټال، 

 سلنه جوړوي.  ۲۰ټولټال بېځایه شویو کسانو کال د  ۲۰۱۷

 راستنیدونکي او کډوال

په خپل  ۸۷۸پورې، ټولټال  ۲۳تر  ۱۷د کډوالو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د سپټمبر له 
را شړل شوي له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي.چې له ایران  ۲۱سر راستنیدونکي او 

 په زور را شړل شوي دي. ۶۵۳۹خوښه او خلک په خپله  ۶۵۹۲څخه بیا 

 له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. ۳۷۵۵۹۹خلک له ایران او  ۸۷۷۰۰سږ کال، ټولټال 

همداشان، د کډوالو په چارو کې د ملګرو متلونو د عالي کمېشنری د معلوماتو له مخې، د سپټمبر 
 ۹ایران څخه او همداشان  ۱۳راستنیدونکي کډوال له پاکستان او  ۱۱۷۹پورې،  ۳۰تر  ۲۴له 

افغان  ۵۱۸۰۱له نورو هېوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. د جنوري له میاشتې راهیسې، 
 خپل هېواد ته راستانه شوي دي. کډوال 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ ووینئ(د مرستو روان فعالیتونه

بې ځایه شویو خلکو، بې اسناده راستنیدونکو  ۴۷۰۰۰د تیرې اوونۍ په درشل کې، څه باندې 
 او کډوالو د هېواد په ټولو زونونو کې یو ډول بشري مرستې تر السه کړې.

بېځایه  ۸۳۳دفتر له  (DRC-DDG)د غزني والیت په مالستان ولسوالۍ کې، د مرکزي زون: 
افغانیو نغده مرسته او همداشان د روغتیایي کڅوړو او د پخلنځي  ۸۰۰۰شویو خلکو سره د 

اړوند وسایلو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د خوست والیت په ګالن پنډغالي، تنیو او 
 پاکستان کډوالو سره د خوړو مرسته وکړه.  ۲۳۱۰۰سپیره ولسوالیو کې له 

بېځایه شویو وګړو  ۸۸۲د فاریاب والیت په میمنه ولسوالۍ کې، د اکټیډ دفتر پر شمال زون: 
باندې نغدې پیسې ووېشلې، د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو مرسته وکړه او 

(UNHCR)  بیا د غیرخوراکي توکو مرسته ورسره وکړه. د تخار په دریو والیتونو کې، د
خلکو ته نغدې پیسې، نړیوال خوراکي پروګرام خوراکي توکي او د میژن  ۹۰۳اکټیډ موسسې 

دفتر د کور لپاره د بېړنیو توکو مرسته وکړه. د کندوز په ښار کې،  (Mission East)ایسټ 
بېځایه شویو وګړو سره د نغدو پیسو، د خوړو نړیوال پروګرام  ۸۸۹د ناروي د کډوالو شورا له 

غیرخوراکي توکي او ډاکار دفتر د اوبو، پاکوالي او روغتیا پالنې  (UNHCR)خوراکي توکي، 
 ۱۸۴۱کڅوړو مرسته وکړه. سربیره پر دې، د خوړو نړیوال پروګرام،  په کندوز ښار کې پر 

 ې لپاره خوراکي توکي ووېشل. بېځایه شویو خلکو باندې د یوې میاشت

بېځایه  ۲۰۳دفتر پر  (DRC-DDC)د لغمان والیت په مرکز مهترالم ښار کې، د ختیځ زون: 
افغانۍ مرسته وکړه. د ننګرهار والیت په لعل پورې ولسوالۍ کې،   ۱۲۰۰۰شویو خلکو باندې 

ړ والیت په ناړۍ افغانۍ ووېشلې او د کن ۱۰۰۰۰خلکو باندې  ۸۵۴د ناروي د کډوالو شورا پر 
افغانۍ د کنړ  ۳۰۰۰۰بېځایه شویو وګړو باندې  ۱۱۲دفتر پر  (PU-AMI)ولسوالۍ کې، د 

د والیت د کلیو او پراختیا له ریاست سره په همغږۍ کې مرسته وکړه. په ننګرهار والیت کې، 
(DRA/SCI) بې اسناده راستنیدونکو باندې ۱۶۶۶کورني بېځایه شویو وګړو او  ۲۶۶دفتر پر 

وګړو غیرخوراکي توکي  ۴۴۱افغانۍ مرسته وکړه، چې له هغو څخه  ۶۰۰۰د خوړو په خاطر
د خوړو نړیوال پروګرام همدا مقدار پیسې په ننګرهار او لغمان والیتونو کې هم تر السه کړل. 

بې اسناده راستنیدونکو باندې ووېشلې. د لغمان والیت په دریو ولسوالیو کې، یونیسیف  ۴۸۰۹پر 
بېځایه شویو خلکو باندې غیرخوراکي توکي ووېشل. د روغتیا د کلسټر همکارانو له  ۱۴۴۰پر 

راستنیدونکو او وګړو ته  ۵۴۰۰پاکستان څخه په پولې باندې را اوښتونکو او بې ځایه شویو 
 ۳۰۰ماشومانو یې واکسین تطبیق کړ. څه باندې  ۱۴۴۶روغتیایي خدمات وړاندې کړل او پر 

تنه ماشومان پر  ۱۰په برخه کې معاینه کړل شول، چې له هغې ډلې  ماشومان د خوارځواکۍ
 جدي حادې خوارځواکۍ باندې اخته وپیژندل شول او تغذي مرکزونه ته ور معرفي شول.

دفتر له شینډنډ او ادرسکن  (DRC)د هرات والیت په مرکز، هرات ښار کې، د لویدیځ زون: 
ورسره  (UNHCR)افغانۍ ووېشلې،  ۲۶۰۰۰بېځایه شویو وګړو باندې  ۵۶۰ولسوالیو څخه پر 

 ۶۸۰د غیرخوراکي توکو مرسته وکړه او ډاکار دفتر روغتیایي کڅوړې ورته ورکړي. شاوخوا 
دفتر څخه غیرخوراکي توکي تر السه کړل چې (UNHCR)کورني بېځایه شویو خلکو له 

وروسته به نغدې پیسې او د اوبو، پاکوالي او روغتیاپالنې مرستې هم ترې تر السه کړي. د 
کورني بېځایه شویو وګړو  ۲۸۶دفتر پر  (NRC)بادغیس والیت په قلعه نو ولسوالۍ کې، د 

غیرخوراکي توکي او روغتیایي کڅوړې پرې (UNHCR)افغانۍ ووېشلې،  ۱۶۰۰۰باندې 
لته د روغتیا پالنې د ترویج په موخه کمپاین په الره اچولی وو. د دفتر ه (IRC)ووېشلې او د 

کسانو باندې غیرخوراکي توکي او روغتیایي کڅوړې  ۶۵۱پر (UNHCR)غور په والیت کې، 
ووېشلې او د خوړو نړیوال پروګرام  ورسره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د فراه په مرکز، 

 افغانۍ ووېشلې.  ۱۸۰۰۰شویو خلکو باندې بېځایه  ۸۴۰پر  (DRC-DDG)فراه ښار کې، 

 امنیتي پیښې او د السرسي په وړاندې پراته خنډونه

د رپوټونو له مخې د لغمان والیت په علیشنګ ولسوالۍ کې جګړې او د همدې ختیځ زون: 
د دې المل ګرځیدلي تر څو له مرکز، مهترالم څخه هلته ولسوالۍ په سویل کې ناقانونه تالشي، 

 مرستو په رسولو کې خنډونه رامنځته شي.د بشري 

روغتیایي مرکزونه تړلي پاته شوي  ۴۰د رپوټونو له مخې په روزګان والیت کې سویل زون: 
 خلک یې روغتیایي خدماتو ته له السرسي څخه بې برخې کړي دي. ۴۲۰۰۰۰دي، چې څه باندې 

 ۲۵لکې الندې سیمو کې په بادغیس والیت کې، د نادولتي وسله والو ډلو تر ولویدیځ زون: 
وګړو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي چې د  ۱۷۵۰۰۰روغتیایي مرکزونه د اټکل له مخې 

 همدې رپوټ ورکولو په موده کې د پنځو ورځو لپاره تړل شوي پاتې وو. 

 

 

 

 

 ۲ |د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ 
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http://afg.humanitarianresponse.info/ 
 

 

 
 nد اګسټ او سپټمبر په میاشتو کې د کورني بېځایه شویو خلکو لپاره بشري مرستې کال ۲۰۱۷د 

 

 

Aug - Sep 

2017

2017

Cash 1,941    DRC, CARE, IRC

Family kits 231        DRC

Cash for food 1,175    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        WFP, SHPOUL

Cash 10,059  NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 6,692    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 15,148  WFP, ANDMA

WASH Hygiene kits 7,420    DACAAR

Cash 1,764    UNHCR

NFI Kits (Complete) 2,331    UNHCR

FSAC Food Package 2,331    WFP

Other Unconditional cash 5,922    ACTED, WFP, UNHCR

ESNFI NFI Kits (Complete) 329        ANDMA

FSAC Food Package 2,030    ANDMA, OHD

Other Unconditional cash 7,553    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    IRC, DOPH, UNICEF

Other 4,583    UNICEF

Water containers 1,718    UNICEF

Blankets 232        UNHCR

Cash 5,132    NRC, ACF, DRC, UNHCR

Emergency shelter kits 28          IRC

NFI Kits (Complete) 6,158    UNHCR, IRC, UNICEF

Tents 490        UNHCR, IRC

Unconditional cash 42          NRC

Cash for food 4,236    NRC, ACF, DRC, WFP

Food Package 2,853    WFP

Health Other 533        NRC

Other Unconditional cash 17,336  NRC, ACF, DRC, ANDMA, IRC

Chlorine 2,582    DACAAR, IRC

Emergency latrines 703        IRC

Female hygiene kits 266        UNHCR

Hygiene education 3,664    ACF, UNHCR, DACAAR, IRC

Hygiene kits 7,736    ACF, UNHCR, DACAAR, 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

1,692             13,210    

Eastern ESNFI 1,944             38,285    

FSAC

4,545             65,295    ESNFI

ESNFI

FSAC

Western 27,162           52,286    

WASH

ESNFI

ESNFISouthern

Northern

Souther Eastern 4,669             11,655    

ESNFI

FSAC

WASH

9,695             39,287    

1,318             45,881    

 

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: 

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

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

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

 |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  |(IRC)کمېټه 

سولیډاریټي  |(SHPOUL)سالم بشري، شراکتي او سازماني تعالي  |(SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  |(PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  |(PIN)اړمن خلک 

 |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 د شانټي  |SIانټرنشنل 

 .(WFP)د خوړو نړیوال پروګرام 

 

مې نېټې پورې  ۲۰کال 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: 
غړو اوسط  وکړی 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. 

 

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

 سکن کړئ: code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د https://goo.gl/c1uwY2د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 

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

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/c1uwY2

