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  د افغانستان ساحوي اوونیز رپوټ
 

 

 نۍمې پورې او۸ مې د تر۲له  اکتوبرکال د  ۲۰۱۷د 

 
 په هېواد کې د جګړو له السه بېځایه کېدنه

ړو په افغانستان کې د جګپورې، اتمې نېټې د میاشتې تر  د اکتوبر د جنوري له میاشتې بیا د 
خلک له خپلو سیمو څخه کډه کولو ته اړ اېستل شوي دي، چې  ۲۶۶۶۸۹له السه څه باندې 

کندز والیت د ټولو څخه نۍ خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شول.تنه یې تیره او ۲۶۰۰یوازې 
 ( او بغالن۲۷۹۵۹ورپسې ننګرهار ) کوربه ده( بیځایه شویووګړو ۲۹۷۵۹د زیاتو یعني )

 ( وګړو کوربه توب کوي. ۱۸۷۸۸)

د مشرانو لخوا  خلکود نا تاید شویو راپورونو په اساس چې د بیځایه شویومرکزي زون: 

 وګړي د سیا ګیرد درې/ غوربند ولسوالي څخه کابل۲۴۰۰شاوخوا ورکړل شوي دي ،  
بیځایه شوي وګړي په مرکزي  ۱۳۴۶۸ټول ټال کال کې  ۲۰۱۷په  ته را کډه شوي دي. ښار

  سلنه جوړه وي.  ۵ وګړوزون کې ثبت شوي دي چې د هیوادد ټولو بیځایه شویو

 ۲۶۰۰په امام صاحب ولسوالي کې د چارواکو په وینا د کندوز  :زون لویدیځشمال او شمال 

بغالن څخه زیات خلک د سرخ کوتل له سیمې څخه د  ۹۳۰له . وګړي بیځایه شوي دي 
د ملګرو ملتونو د کډوالو ریاست په فاریاب والیت کې  . والیت پلخمري ته رسیدلي دي

 ۶۸۰۰د ته خبر ورکړی چې دوۍ (اوچادبشري مرستو د همغږي ادارې )
باید همغږي وشي. یې د ارزونې او مرستې په موخه کورنیوغوښتنلیکونه ترالسه کړي چې 

ي وګړي ارزول شوي دي چې د په ټول کې بیځایه شو ۱۰۶۱۷۸سږکال په دوو زونو کې 
 سلنه جوړه وي  ۳۸د بیځایه شویو وګړو 

د چارواکو په وینا د شخړو او نظامي عملیاتو له امله د لغمان والیت په علی : ختیځ زون

زیات وګړي په ولسوالي کې دننه او مهترالم ته کډه شوي .له ۳۵۰۰شنګ ولسواکي کې له 
وګړي بیځایه شوي دي چې د  ۳۸۲۸۵جنوري څخه را پدیخوا په مشرقي زون کې 

  ړه وي. سلنه جو ۱۴کال د ټولو بیځایه شویو وګړو ۲۰۱۷

د لومړنیو راپورونو پر بنسټ د بادغیس والیت د آب کمري په ولسوالي  شاوخوا  :لویدیځ زون

وګړي د جګړې له امله بیځایه شوي دي. په ټوله کې په لودیځ زون کې دا مهال  ۱۶۰۰
 سلنه جوړه وي  ۲۰وګړي بیځایه شوي چې د ټولو بیځایه شویو وګړو  ۵۳۲۲۲

لومړنیو نا تاید شویو راپورونو پر بنسټ چې د ځایی خلکو څخه ترالسه  د :زون يسویل

څخه  ۲۰۰۰شوي، د اروزګان والیت د چورې ولسوالي شاوخوا سختو جګړوله امله له 
زیات وګړی په ولسوالي کې دننه بیځایه شوي دي. د چارواکو په وینا په هلمند کې د باباجي 

ډه شوي دي. په سویل او سویل لودیځ زونو کې وکړي لشکرګاه ته را ک ۳۸۵له سیمې څخه 
 ۲۱پدې کال کې دټولوبیځاشه شویو وګړو وګړي بیځایه شوي دي چې  ۵۷۵۳۶دا مهال 

  .  سلنه جوړه وي.

ېښې پطبعي   

د کندوز د ابراهیم خیلو سیمې په اول میر کلي یو درجن کورونه د سیالب له امله زیامن 
د  سرهکورنیو  ۹۱له ګډې ارزونې پس  سره ریاستشول. د پېښو په وړاندې د چمتوالي د 

، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري لخوا  وپیس ونغد اداین آر سي موسیسې لخو
و او ډاکار موسیسې ، د ماشومانود حمایې د نړیوالې موسیسې لخوا غیر خوراکي توکوخیمد

 و مرسته وشوه . د حفظ الصحه کڅوړلخوا 

 کډوالراستنیدونکي او 

د میاشتې  اکتوبرد معلوماتو له مخې، د روان کال د  (IOM)د کډوالو د نړیوالې ادارې 
او له ایران څخه  ۱۰۵۳مې پورې له پاکستان څخه ټولټال ۷څخه تر لومړي نیټې له 

او  ۸۵او همدارنګه له پاکستان څخه بې اسناده افغان کډوال راستانه شوي دي. ۳۹۳۵
د جنوري له میاشتې راپدیخوا، نږدې  وګړي په زوره را شړل شوي دي.  ۴۷۷۳

وګړي له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي.  ۲۸۸۰۰۷کډوال له پاکستان او  ۸۸۸۳۸
د راپور له مخې،  (UNHCR)همداشان د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې 

ثبت شوي  ۵ثبت شوي کډوال او له ایران څخه  ۶۰۶له پاکستان څخه  تیره اوونۍ،
کډوال  ۵۲۴۱۲کډوال افغانستان ته راغلل. د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د 

  افغانستان ته راستانه شوي دي.

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

څخه زیاتو بیځایه شویو، بی سنده او سند لرونکو  ۲۳۰۰په تیر اونۍ کې په ټول هیواد کې له 
 کډوالو بشري مرستې تر السه کړې دي

په دایکنډي، خوست ، پکتیکا او پروان ځایه شویو وګړو بی۱۱۰۰ټول ټال مرکزي زون: 

ې مرستې تر السه کړې. په نغدلخوا  SI یا  ACF, ANDMA, DRCد کېنووالیتو
بې سنده زیامنو وګړو سره مرسته وکړه او په خوست کې  ۱۴۰لخوا له   SIښرنه کې د

راستانوشویو وګړو سره د خوراکي توکو   ۲۴۵۰د خوراک د نړیوال سازمان لخو له 
 مرسته وکړه.  

بې ځایه شویو وګړو سره په بلخ،  ۱۱۰۰د جګړو له کبله له څه باندې  :زون یشمال

او  ACTED ،PIN ،NRC ،SCI ،UNHCRجوزجان والیتونو کې د  او فاریاب
WFP نغدې مرستې، له خپلو اړتیاوو سره سم له خوا مرستې وشوي. دغو ټولو وګړو 

 خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي یا روغتیایي کڅوړې تر السه کړي. 

سره د  بې ځایه شویو وګړو ۴۲۷څه باندې په لغمان او کنړ والیتونو کې له : ختیځ زون

PU-AMI یاDRC-DDG  نغدې مرستې وشوې. د خوراک نړیوال ۳۰۰۰۰لخوا
بی سنده راستنوشویو سره د خوارکي توکو  ۷۰سازمان په ننګرهار کې له پاکستان څخه

یه شویو، راستنوشویو اود کوربه څخه زیاتو بیځا ۴۲۰۰له   SCI/DRAمرسته وکړه. او
بیځایه  ۴۵۵۵النو ټولنو له غړو سره نغدې مرستې وکړې. د روغتیاد کاري ډلې فعا

نجونو او هلیکانو ته  ۱۰۰۰شویو او راستنوشویو وګړو ته روغتیایی مشورې وکړې او 
   یې واکسین ورکړل. 

 ,NRCبیځایه شویو وګړو په هلمند او کندهار کې د  ۱۹۰۰شاوخوا : سویلي زون

WFP,ACF  اوUNCEF   .دغو ټولو وګړو له خپلو لخوا مرستې تر السه کړې
 هحصاړتیاوو سره سم نغدې مرستې، خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي یا د حفظ ال

 کڅوړې تر السه کړي.

لخوا له  WFP,UNHCR,ACF,DRCد په غور او فراه والیتونو کې : زون لویدیځ

دغو ټولو وګړو له خپلو اړتیاوو سره بیځایه شویو وګړو سره مرستې وکړې .  ۱۶۵۱
سم نغدې مرستې، خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي یا حفظ الصحه کڅوړې تر السه 

کمر کالغ په غیر رسمي  دموسیسې لخوا د هرات ښار په څنډو کې CRDSAکړې . د 
کورنیو ته به د څښاک پاکې  ۶۰۰پنډغالي کې د څښاک د ابو د پروژې افتتاح وکړه چې 

 رابره وي. ابو ب

 د السرسي لرلو په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

په سیاه ګرد ولسوالي د جګړو له امله بیځایه شویی وګړي د  دوه اونۍ د مخه :مرکزي زون
 ارزول شوي.   دبشري فعاالنو لخوانديبي امنیتي له امله تر اوسه هم 

ډیر ولسوالیو ته سفر نه شي د روانو شخړو له امله بشري فعاالن د فاریاب : شمالی زون

 کوالی او همدارنګه په هغه الره هم سفر نه شي کوالی چې فاریاب له جوزجان سره نښلوي.

د ننګرهار والیت د شینوارو هغه سیمې چې د دولت د مخالفو وسلوالو په الس  زون:ختیځ 
د  تهنوکې دي هلته بشري السرسی محدود ده. د نازک امنیتي وضعیت له امله بشري فعاال

 مسایلو او اړیتاوو پوره معلومات نه کیږي. د بشري  ېهغې سم

کلینکونه د روغتیایی  ۴۰درۍ اونۍ کیږي چې په اوروزګان کې شاوخوا : سویلي زون

نه  ږ ته الس رسیوګړي روغتیایی اساتیاو ۴۲۰۰۰۰مخالیفونه لخوا تړل شوي دي چې 
 لري  

 

 

 

  اوونیز ساحوي رپوټ - افغانستان

 

 :او نیټې یې  ناستېمهمې 

ی او د کورني بېځایه شویو وګړو په اړه د همغږۍ ناسته وشد  په ښار کې د عملیاتي همغږي ټیم تخارنېټه د  سمهپه لاکتوبر د 
 یکورني بېځایه شویو وګړو په اړه د همغږۍ ناسته وشاګست په یولسمه به د کندز په ښار کي دعملیاتي همغږي ټیم د 

 د ساتنې د کاري ډلې ناسته تر سره شي. کې یولسمه  نېټه  به په کندهار په  اکتوبرد 
 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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  د دnپه میاشتو کې د کورني بېځایه شویو وګړو په اړه د بشري مرستو چمتو کول اکتوبراو  سپمتامبر کال د  ۲۰۱۷د 

 
 

 

Sep - Oct 

2017

2017

ESNFI Cash 1,263    DRC, IRC

Cash for food 479        DRC

Food Package 784        WFP

Central Highland 188          

ESNFI Cash 213        PU-AMI

FSAC Cash for food 213        PU-AMI

Cash 1,477    ACTED, NRC

NFI Kits (Complete) 2,380    UNHCR

FSAC Food Package 4,221    WFP

Other Unconditional cash 903        ACTED

WASH Hygiene kits 1,477    DACAAR

ESNFI NFI Kits (Complete) 2,212    DACAAR, PIN, SCI, UNHCR

FSAC Food Package 2,422    WFP

Other Unconditional cash 2,422    ACTED, PIN

WASH Hygiene kits 910        DACAAR

FSAC Food Package 980        OHD

Other Unconditional cash 4,543    IRC, SI

Cash 376        ACF, NRC

NFI Kits (Complete) 3,605    UNHCR

Cash for food 126        ACF

Food Package 3,855    WFP

Other Unconditional cash 126        ACF

Hygiene kits 250        UNICEF

Other 3,855    UNICEF

Emergency shelter kits 28          IRC

NFI Kits (Complete) 4,721    UNHCR

Tents 28          IRC

Unconditional cash 300        ACF, NRC

Cash for food 1,532    NRC

Food Package 704        WFP

Other Unconditional cash 10,318  ACF, DRC, ANDMA, NRC

Chlorine 1,293    DACAAR, IRC

Female hygiene kits 258        UNHCR

Hygiene education 1,539    DACAAR, IRC

Hygiene kits 3,826    DACAAR, UNHCR

WASH

WASH

FSAC

108                 45,881    

FSAC

ESNFI

FSAC

Western 7,003             53,222    

ESNFISouthern

Northern

Souther Eastern 553                 11,655    

483                 39,287    

Capital

North Eastern

339                 13,280    

Eastern 114                 38,285    

ESNFI 2,156             66,891    

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Sep and Oct 

2017

 
 

 

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

(ANDMA) |  افغان ملي امنیتي ځواکونه(ANSF) |  د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه(ARCS) | او پراختیایي خدماتو همغږي  د افغانستان لپاره د بیارغونې(CRDSA) |  د اسیا د کلي او نړۍ

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

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

غیر دولتي وسله  | (NRC)د ناروي د کډوالو شورا  | (NFI)غیرخوراکي توکي  | (MAM)منځنۍ حاده خوارځواکي  | (IRC)نړیواله ژغورندویه کمېټه  | (IR)اسالمي مرسته  | (IOM)نړیواله موسسه 

شدیده حاده  | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک  | (OHW)د بشري هوساینې موسسه  | (OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  | (NSAG)وال ځواکونه 

د کډوالو  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SI)سولیډاریټیس انټرنشنل  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي سالم بشري،  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (SAM)خوارځواکي 

 .(WFP)د خوړو نړیوال پروګرام  | (WASH)اوبه او حفظ الصحه  | (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره 

 

مې نېټې پورې دي، چې د نورو معلوماتو په تر السه کولو سره ښایې په  ۸اکتوبر تر  کال د ۲۰۱۷ادارې د بې ځایه کېدو د تعقیب سیستم )په یاد ولری چې: دا معلومات د  OCHAد د ارقامو سرچینه: 
 مو کارولې ده.شمېرو کې بدلون رامنځته شي(. د دې لپاره چې د هرې کورنۍ د غړو شمېر مو محاسبه کړی وي، نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو غړو اوسط شمېره 

 

 

 

 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/vjALm4مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره،

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

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/vjALm4

