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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
 ڼېتې بورې  ۱۵ – ۹ لهدویمه اونۍ  میاشتې  کتوبر دکال د ا ۲۰۱۷د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

کسانو خپل کورونه د ۲۸۶۹۱۸ پورې، مې نېټې ۱۵تر میاشتې اکتوبردکال د  ۲۰۱۷د 
. خلک پکې زیات شوي دي ۲۰۰۰۰په پرتله اوونۍ چې د تېرې ، له امله پریښي جګړې

 ورپسې ده کوربه شویووګړو بیځایه( ۳۴۸۷۲) یعني زیاتو د څخه ټولو د والیت ننګرهار
 . کوي توب کوربه وګړو (۱۸۷۸۸او بغالن ) (۲۴۶۲۵) بادغیس ،( ۲۸۴۲۷) کندز

 څلورو ګاونډی والیتووګړي د  ۹۰۰شاوخوا  ددې راپور ورکولو تر وخته د: زونمرکزي 

د پروان والیت د سیاه ګرد ولسوالي په غوربند دره کې څخه کابل ښار ته را کډه شوي دي. 
وګړي په ولسوالي کې دننه پیځایه شوي دي .د پکتیا  ۲۴۵۰د ورستیو جکړو په پایله کې 

وګړي د خوست متون سیمې ته او  ۸۸۹په جانیخیلو ولسوالي کې د ورستیو جګړو له امله 
بیځایه شوي وګړي  ۱۶۲۱۵کال کې ټول ټال  ۲۰۱۷په د ګردیز ته ګډه شوي دي.   ۵۸۸

 سلنه جوړه وي ۶په مرکزي زون کې ثبت شوي دي چې د هیوادد ټولو بیځایه شویووګړو

وګړو په ګندز ښار کې د کډوالو چارو ریاست ته د  ۲۵۰۰شاوخوا : شمال او شمال ختیځ

مرستو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او وایي چې د امام صاحب او دشتي ارچي له ولسوالیو 
ولسوالیو  ته له څیرمه خلک د تاجکستان سرحد ۲۸۰۰ا کډه شوي دي . همداشان دڅخه ر

ختیځو شمال او شمال کسان په  ۱۰۴۳۳۵ څخه د تخار د تالقانو ښار ته را کډه شوي دي. 
په روان  زیږدیز کال کې د چې دا  ،په توګه پېژندل شوي وګړو سیمو کې د بې ځایه شویو

 سلنه جوړوي.  ۳۶ بې ځایه شویو خلکو

بې ځایه کې ننګررهار  په  خلک څخه زیات۸۶۰له له مخې،  د چارواکو د وینا :زون ختیځ

او د امنیت  ګواښونه لخوا د (  NSAGsغیر دولتي وسلوالو ډلو )د  یې الملونه شوي دي.
بیځایه شوي دي په ختیځ زون کې خلک  ۴۶۵۳۲ جنوري راپدېخواله . بلل کیږينشتوالی 
 جوړي.سلنه  ۱۳ وګړود ټولو بې ځایه شویو  کال کې ۲۰۱۷چې په 

زیات وګړي په سویل او  ۱۰۰۰۰چارواکو د وینا له مخې له  سویل/سویل ختیځ زونونه:

یې  ۳۰۰۰(  کندهار ښار او ۴۲۰۰سویل ختیځ زون کې بیځایه شوي دي . د دوۍ زیاتره )
زیات وګړي د ارزوګان  څخه ۲۰۰۰قالت ته ګډه شوي دي. د لومړینو معلوماتو پر بنسټ له 

نږدې والیت دچورې په ولسوالي کې د مخالیفینو تر کنټرول الندې سیمو ته کډه شوي دي. 
خلک په سویلي او سویل ختیځو سیمو کې له خپلو استوګنځایونو بې ځایه شوي  ۶۳۷۷۰

 سلنه رانغاړي. ۲۲دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

به آب کمري ولسوالی کې  د دولت  یتوګړي د بادغیس وال ۱۹۴۰شاوخو  زون: یدیځلو

په ټولیزه توګه څه ناڅه  .او وسلوالو مخالیفینو تر مینځ د شخړو له امله بیځایه شوي دي 
زون کې بې ځایه شوي. چې دا شمېره په ټول هېواد  یځخلک اوس مهال په لود  ۵۶۰۶۶

 سلنه جوړوي.  ۲۰کې د بې ځایه شویو خلکو 

 اروغتی

د نړیوال روغتیایي پروګرام د معلوماتو له مخې د روغتیا چارواکو د بتي کوټ په 
 ۱۵ولسوالي کې د ګوزڼ یو شمکنه پیښه پس له هغه ثبت کړه کله چې د یوې 

کې د میاشتینۍ جینۍ د البراتور ازموینې تر سره شوې. سږ کال په افغانستان 
 پېښې ثبت شوې دي.  ۶ګوزڼ 

 

 

 

 کډوالراستنیدونکي او 

نیټې اتمی  له اکتوبر د ( د معلوماتو له مخې د روان کال IOMد کډوالو د نړیوالې ادارې )
پله راستنیدونکي په خ  ۱۰۵۲نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا  څوارلسمې تر  څخه 
. په ورته مهال له ایران څخه دي شوي را شړل ۵۴او  بیرته افغانستان ته راغلي دي خوښه
کال  ۲۰۱۷ه شوي دي. په دې توګه پوګړي راشړل  ۵۶۵۲په خپله خوښه او  وګړي ۷۵۳۷

  له ایران څخه  ۳۰۱۱۹۶ له پاکستان څخه او بې اسناده راستنیدونکي ۸۹۹۴۴  کې ټولټال 
 .افغانستان ته راغلي دي

( د ادارې UNHCRهمدا رنګه، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ )
سند لرونکي  ۱۲۹۲، نیټې پورې  ۷له اګست له لومړۍ نیټې څخه تر ، د مخېد موندنو له 

له جنوري  .راغلي ديافغانستان ته وګړي له ایران څخه   ۲۶او  له پاکستان څخه کډوال 
له ایران څخه  ۲۱۰۷له پاکستان څخه او  افغان کډوال  ۵۲۵۳۹میاشتې راپدېخوا، شاوخوا 

 راستانه شوي دي.  افغانستان ته 
 

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

زیاتو بې ځایه شویو خلکو او بې اسناده بیرته راستانه  ۳۲۰۰۰د تیرې اوونۍ به بهیر کې تر 
 شویو کډوالو ته بشري مرستې شوي دي.

 
 ادارېبیځایه شویو وګړو د پیښو په وړاندې د چمتوالي د ۲۴۵۰د غوریند له  مرکزي زون:

هرې  اله خوا خوراکي توکي تر السه کړی او کډوالوچارو ریاست او سرې میاشتې له خو
کورنۍ ته بیړني کورني توکي ورکړل شول. په ګردیز کې د جانیخیلو له ولسوالي څخه 

مرستي ورکړل شوې او ددې ولسوالي له بیځایه  يپین موسیسې لخوا نغد د بیځایه شویو ته
انو د ساتنې د موسیسې له خوا د حفظ الصحه کڅوړې شویو سره په خوست کې ماشوم

 ۱۶۵۲خوراک نړیوال سازمان د پکتیکا په برمل ولسوالي کې له  ورکړل شوې . اود
 پاکستاني کډوالو سره د خوراکي توکو مرستې وکړې. 

 
بیځایه  ۶۰۰۰فاریاب او تخار کې له ره اونۍ کې په کندز، یپه ت شمال/ شمال ختیځ زون:

 ۹۱۰لخوا   UNHCRاو ACTED, WFP د   ستې وشوې. په میمنه کېشویو سره مر
بیځایه  ۵۱۵۰بیځایه شویو وګړوسره د غیر خوراکي توکومرستې وشوې. به کندز کې له 

لخوا مرستې وشوې.   DACAARاو  ACTED, UNHCR, WFPشویو وګړو سره د 
 Concernاو  ACTEDبیځایه شویو وګړو سره د ۴۹د تخار په رستاق ولسوالي کې 

Worldwide    له خوا نغدې او بیرنیو کورني توکو مرستې وکړي 
 

بیځایه شویو  ۵۰۰۰لخوا له   WFPاو  ACTED په ننګرهار کې دنږدې  ختیځ زون:

وګړوسره نغدي  ۱۸۹له   NRCوګړو سره د خوراکې توکو مرستې وکړې. په کنړکې
څخه زیاتو بیځایه شویو وګړو سره د غیر خوراکي  ۸۰۰له   UNICEFمرستې وکړې او 

بې سنده راستنیدونکو سره په  ۹۵۰لخوا له پاکستان څخه   IOMتوکو مرستې وکړې. د 
د روغتیا کلسټر د همکارانو په ګډه مرسته سرحد کې د غیر خوراکي توکو مرستې وشوې . 

ماشومانو یی  ۱۷۰۰ ې او نږدېل شومشورې ورکړ ې روغتیاییوګړو ته اړین ۸۸۰۰
 لغمان کنړ او ننګرهار کې په ښونځیو کې تشنابونه جوړ کړل.  په  NRCواکسین کړل. 

 
بیځایه شویو وګړوسره نغدې  ۳۷۹له   NRC  دغیس په قلعه نو کېباد  زون: لویدیځ

څوړې ورکړۍ او د خوراک کخوراکي توکې او د حفظ الصحه   UNHCRمرستې وکړي .
هغو کورنیو ته تشنابونه  IRCوګړو ته خوارکي توکي ورکړل.  ۳۸نړیوال سازمان 

 کې له باالمرغاب څخه بیځایه شوې وې.  وروستیوکړل چې په دې جوړ
 

  د السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

کورنیو ته تر اوسه هم د  ۳۰تروې او وړمامۍ هغو  پکتیکا والیت د د: زون مرکزی

پیښو پر وړاندې د چمتوالي د ادارې لخوا مرستې ندي شوې چې کورونه یې سیالبو 
خراب کړي وو. په لویه الره د ماینونو له امله نه بشري فعاالن ولسوالي ته تالی شي 

 او نه هم زیامنې کورنۍ د والیت مرکز ښرنې ته راتالی شي. 

له مخالیفیونو سره  تر میاشتو میاشتو خبرو نه ورسته ، بشري فعاالن  زون: ختیځ 

وګړو ته ،  ۳۲۰۰پدې وتوانیده چې د ننګرهار والیت په پچیراګام ولسوالي کې هغو 
 چې د جوالیی په میاشتې کې بیځایه شوي وو،  السرسی او مرسته وکړي. 

 

 

  

 

 :او نیټې یې  ناستېمهمې 

 ی شتر سره  ناسته کې د عملیاتي همغږي ټیمبه په وردګو نېټه  سمهلوپه اکتوبر د 
 یشتر سره ناسته  کي دعملیاتي همغږي ټیم  کاپیسا په د اکتوبر په اتلسمه ینټه به

 ناسته تر سره شي.  په بغالن کې د عملیاتي همغږي ټیم نېټه  به   اتلسمهپه  اکتوبرد 
 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲
 

  nپه میاشتو کې د کورني بېځایه شویو خلکو لپاره بشري مرستې سپتامبر او اکتوبرکال د  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 3,181    SCI, NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR, IRC, OHW

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

Cash for food 2,460    SCI, NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR, OHW

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

Cash 9,492    ACTED, NRC

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 2,966    NRC, IRC, ACF

NFI Kits (Complete) 3,013    UNHCR

FSAC Food Package 5,979    WFP

Other Unconditional cash 786        ACF

Hygiene kits 3,653    DOPH, UNICEF, IRC

Other 1,312    UNICEF

Water containers 786        UNICEF

Water treatment tablet 1,742    UNICEF

Blankets 756        UNHCR

Cash 5,864    NRC, ACF, DRC, UNHCR

NFI Kits (Complete) 5,777    UNHCR, UNICEF, IRC

Plastic Sheets 416        UNHCR

Tents 294        IRC

Other Unconditional cash 511        IRC

Cash for food 6,396    WFP, NRC, ACF, DRC

Food Package 2,645    WFP

Health Other 1,378    NRC, ACF

Other Unconditional cash 10,383  NRC, ACF, DRC

Chlorine 2,659    DACAAR, IRC

Emergency latrines 560        IRC

Female hygiene kits 125        UNHCR

Hygiene education 3,263    ACF, UNHCR, DACAAR, IRC

Hygiene kits 6,818    ACF, UNHCR, DACAAR, IRC, UNICEF

Water provision (bottled or trucking) 672        DACAAR

Water treatment tablet 533        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in July and 

August 2017

Capital ESNFI

North Eastern

780                 11,588    

FSAC

Eastern ESNFI 3,857             36,389    

FSAC

12,112           58,775    

7,679             29,385    

8,585             40,629    

Western 12,344           27,826    ESNFI

WASH

FSAC

WASH

ESNFI

ESNFI

ESNFISouthern

Northern

 

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)د ډنمارکۍ کمېټې مرستې  سره

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

د خوړو  | (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 
  .(WFP)نړیوال پروګرام 

 

 

مې نېټې پورې دي، ۲۲کال د اګسټ  ۲۰۱۷دا معلومات د د بې ځایه کېدو د تعقیب سیستم )په یاد ولری چې:  (OCHA)د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې  د ارقامو سرچینه:

ړو شمېر مو محاسبه کړی وي، نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو غړو اوسط شمېره چې د نورو معلوماتو په تر السه کولو سره ښایې په شمېرو کې بدلون رامنځته شي(. د دې لپاره چې د هرې کورنۍ د غ
 مو کارولې ده.

 

 

 

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