
 

 همغږي ژوند ژغورلی شي
  ماموریت دا دی تر څو له ملي او نړیوالو فعاالنو سره یو ځای اغیزمن او اصولي بشري مرستې سمبال او همغږي کړي. (OCHA)د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې 

http://afg.humanitarianresponse.info/ 

      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
د نومبر  ۵د اکتوبر څخه تر  ۳۰ میاشتې له کتوبر دکال د ا ۲۰۱۷د        

 ورې پ

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

خپل  د جګړې له امله کسانو ۳۱۸۲۹۵ پورې، مې نېټې ۵تر میاشتې دنومبر کال د  ۲۰۱۷د 
 ننګرهار. خلک پکې زیات شوي دي ۲۲۰۰۰په پرتله اوونۍ چې د تېرې ، کورونه پریښي

 کندز ورپسې ده کوربه شویووګړو بیځایه( ۵۰۴۸۱) یعني زیاتو د څخه ټولو د والیت
 . کوي توب کوربه وګړو (۱۸۸۹۳او بغالن ) (۲۵۴۱۱) بادغیس ،( ۳۱۲۹۵)

وګړي یا  ۷۸۴د جګړو اونا امني له امله کې  وصبریو او باک ولسوالیپه : زونمرکزي 

وګړي له  ۵۰۰کورنۍ د متون سیمې ته کډه شوي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا  ۱۱۲
 ۱۸۸۳۳کال کې ټول ټال  ۲۰۱۷په . ودرګو او ننګرهار څخه کابل ته راکډه شوي دي 

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

د کورنۍ(  ۳۰۲۵)وګړي  ۲۱۱۷۵دناتاید شویو راپورونو له مخې  : شمال او شمال ختیځ

 ۳۰۳۱په بغالن کې  شوي دي. بیځایه  کېمرکز پهاو کندزب په ولسوالي کندز د امام صاح
پلخمري او بورکه په ولسوالیو کې بیځایه شوي دی. د سمنګانووالیت  دکورنۍ(  ۴۳۳وګړي )

 سږکال کورنۍ ( پلخمري ته کډه شوي دي.  ۲۹وګړي ) ۲۰۳له روی دوآب ولسوالي څخه 
په توګه پېژندل  وګړو ختیځو سیمو کې د بې ځایه شویوشمال او شمال په  وګړي ۱۰۸۵۷۵

 سلنه جوړوي.  ۳۵ شویو خلکو په روان  زیږدیز کال کې د بې ځایهچې دا  ،شوي

 ۶۱۹۹۳ جنوري راپدېخواله  .په تیره اونۍ کې د پام وړ کډوالي نده شوې  :زون ختیځ

 وګړود ټولو بې ځایه شویو  کال کې ۲۰۱۷چې په بیځایه شوي دي په ختیځ زون کې  وګړي
 جوړي.سلنه  ۱۹

خلک په سویل او سویل ختیځو سیمو کې له  ۶۸۹۱۹ ټول ټال  سویل/سویل ختیځ زونونه:

بې ځایه شوي دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو ټولټال  څخه خپلو استوګنځایونو
 .جوړه وي سلنه  ۲۱

په ټولیزه توګه . کې د پام وړ کډوالی نده شوې لودیځ زون پدې اونۍ کې په  زون: یدیځلو

 زون کې بې ځایه شوي.  یځخلک اوس مهال په لود  ۵۹۹۷۵څه ناڅه 

 راستنیدونکي او کډوال

نیټې  ۲۹له اکتوبر د ( د معلوماتو له مخې د روان کال IOMد کډوالو د نړیوالې ادارې )
بیرته  خوښهپله راستنیدونکي په خ  ۸۶۲پورې له پاکستان څخه شاوخوا د نومبر ۴تر  څخه 

 ۹۴۷۸. په ورته مهال له ایران څخه دي شوي را شړل ۱۰۶او  افغانستان ته راغلي دي
کال کې  ۲۰۱۷ه شوي دي. په دې توګه پوګړي راشړل  ۸۶۰۵په خپله خوښه او  وګړي

  له ایران څخه  ۳۶۷۰۰۰ له پاکستان څخه او بې اسناده راستنیدونکي ۹۳۰۰۰ټولټال 
 .افغانستان ته راغلي دي

( د ادارې UNHCRکمیشنرۍ )همدا رنګه، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي 
افغانستان   له پاکستان څخهسند لرونکي کډوال  ۷۶۰په ورته وخت کې ، د موندنو له مخې

 له پاکستان څخه افغان کډوال ۵۵۰۰۰له جنوري میاشتې راپدېخوا، شاوخوا  .راغلي ديته 
کډوال راستانه شوي دي . سږ کال ټول  ۳اونۍ کې له ایران څخه  ه تیره. پراستانه شوي

  . وګړي راستانه شوي دي۱۰۹۲ټال 
 

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

 
 ۲۶۰۰۰بیځایه شویو کورینو هرې کورنۍ ته  ۳۷ې د موسیس  DRCد  مرکزي زون:

له دوی سره د غیر خوراکي توکو  DACAAR او   CARE افغانۍ نغده مرسته ورکړه او
 او حفظ الصحه مرستې وکړې.  

 
بشري مرستې کورنیو(  ۶۱۸وګړو) ۴۷۶۷. په کندز او فاریاب کې شمال/ شمال ختیځ زون:

 ، چاردرېتر السه کړې. د ملګرو ملتونو دکډوالو عالي کمشنري د امام صاحب، دشت ارچي
نیو ( سره د غیر خوارکي توکو مرسته کور ۲۴۱بیځایه شویو وګړو)  ۱۶۸۷او خان آباد له 

کورنیو ( سره ۲۸۰بیځایه شویو وګړو)  ۱۹۶۰وکړه. د فاریاب والیت پ میمنه ښار کې له 
 ۱۶۰بیځایه شویو وګړو) ۱۱۲۰بشري مرستې وشوې. په همدې ښار کې  د قیصار له 

 کورنیو( سره بشري مرستې وشوې . 
 

کورنیو  ۳۳۰د افغاني سرې میاستې ټولنې په جالل آباد کې د خوګیاڼویو له  ختیځ زون:

 UNHCR. د وګړو ( سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه  ۲۳۱۰)
وګړو( سره د غیر خوراکي توکو مرسته ۳۹۲کورنیو) ۵۶له  په خوګیاڼیو کې  APAهمکار

 ۵۶۱وکړه. د خوراک نړیوال سازمان په خوګیاڼیو، جالل آباد، اسدآباد او مهترالم کې له 
 ۹۳وګړو)۶۵۱موسییې   DRCکورینو( سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د ۹۳وګړو)

ارنګه یې  دغیر خوراکي توکو کورینو( سره د خوراکي توکو لپاره نغده مرسته وکړه او همد
وګړو(  ۱۰۵۰کورینو ) ۱۵۰په جالل آباد او بهسودو کې  SCI/DRA ې هم ورکړې.ړکڅو

د ژمني مرستو کڅوړوپه  ۱۵۰افغانۍ او  ۶۰۰۰ته دخوراکي توکو لپاره هرې کورنۍ ته 
د ګڼو موخو لپاره په مهترالم  DRC/DDGد غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. یې ګډون 
افغانۍ  ۱۲۰۰۰وګړو( سره ګڼو موخو لپاره د هرې کورنۍ ته  ۳۵۷)کورینو  ۵۱کې له 

 ورکړه. نغده مرسته 
 

یر وګړو( سره د خوراکي/غ ۹۱کورنیو) ۱۲په هرات والیت کې له   DRCلودیځ زون: 

نغدې مرستې وکړې.  خوراکي توکو، سرپناه ، روغتیا اونورو لګښتونو د پوره کولو لپاره 
IRC د غیر خوراکي توکو او ښځینه حفظ الصحه کڅوړ د لګښت لپاره په نغدو مرستوکې  هم

حفظه  کڅوړې اود حفظ الصحه بادغیس په قلعه نو کې  د DACAARبرخه واخیسته. 
و ګړو( ته د دوو ۱۹۴۱کورنیو) ۳۵۳د خوراک نړیوال سازمان  الصحه پوهاوی ورکړ. 

ي ، د حفظ الصحه کڅوړې او ګرمې ورته غیر خوراکي توک  UNICEFمیاشتو راشن او 
  جامې ورکړې. 

 
بشري ټولنه له دولتي چارواکو سره په یو جامع ژمني پالن کار کوي. په ژمنۍ مرستې: 

 ۳۹۷۸۸زیاتې  کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا ولري. د  ۷۸۰۰۰یاشتو کي به له  راتلونکو م
 کورینو سره د مرستې لپاره بودیجه ترالسه شوې ده. 

 

  السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښېد 

د زابل په قالت کې بشري مرستندویانو خپلې ارزونې او غبرګون د دولت : زون لودیځ

. د السوهنې له امله په ټپه درولی ده  

کلیو ته الس رسی ستونزمن ده او له دې  ۶په خوګیاڼیو کې اوس هم زون:  ختځ ختیځ

 امله په هغو سیمو کې چې خلک بیځایه شوي ، د ارزونې پروسه له خنډ سره مخ ده. 

په وردګو والیت کې اوس هم شخړې روانې دي. کورنۍ میدان ښار ته مرکزي زون:

راکډه شوې خو د روانو شخړو له امله بشري فعاالن هغوی ته محدود السرسی 
   لري. 

  

 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

 

 
 
 
 

           

 په شمال کې د غورماچ په اړه د بین االداري ناسته ترسه شي. نېټه  هپنځمپه نومبر د 
  نیټه به په کندهار کې د والیتي بشري ټیم ناسته ترسره شي .  ۶نومبر په او د 
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مرستې بشري لپاره خلکو شویو بېځایه کورني د کې میاشتو په اکتوبر او سپتامبر د کال ۲۰۱۷ د  
 

 

Sep - Oct 

2017

2017

Cash 2,495    DRC, IRC

Family kits 3,710    Other, DORRD

NFI Kits (Complete) 1,099    CARE

Cash for food 1,711    DRC

Food Package 4,494    ANDMA, Other, WFP

WASH Hygiene kits 1,099    DACAAR

Central Highland ESNFI Cash 164        ACF 164                 352          

Cash 1,865    NRC, DRC, PU-AMI, SCI

Food Package 6,458    UNHCR, WFP

Cash for food 1,865    NRC, DRC, PU-AMI, SCI

NFI Kits (Complete) 6,458    IRC, WFP

Cash 1,701    NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 2,604    UNHCR

FSAC Food Package 7,756    WFP

Other Unconditional cash 903        ACTED

WASH Hygiene kits 1,701    DACAAR

ESNFI NFI Kits (Complete) 4,515    DACAAR, PIN, SCI, UNHCR

FSAC Food Package 5,425    DACAAR, PIN, SCI, WFP

Cash 511        NRC

Unconditional cash 4,214    ACTED, PIN

WASH Hygiene kits 910        DACAAR

FSAC Food Package 2,646    OHD

Other Unconditional cash 7,567    IRC, PIN, SI

Cash 6,191    NRC, ACF, IRC

Family kits 242        SCI

NFI Kits (Complete) 5,026    UNHCR

Cash for food 5,887    ACF, WFP

Food Package 3,855    WFP

Other Unconditional cash 368        NRC, ACF

Hygiene kits 4,348    IRC, UNICEF

Other 3,855    UNICEF

Water treatment tablet 1,421    UNICEF

Emergency shelter kits 28          IRC

NFI Kits (Complete) 5,100    UNHCR

Tents 28          IRC

Unconditional cash 300        NRC, ACF

Cash for food 2,048    NRC

Food Package 742        WFP

Other Unconditional cash 12,534  NRC, ACF, DRC, ANDMA

Chlorine 1,293    IRC, DACAAR

Emergency latrines 38          IRC

Female hygiene kits 637        UNHCR

Hygiene education 1,752    IRC, DACAAR

Hygiene kits 4,001    IRC, DACAAR, UNHCR

Soap 175        IRC

Water treatment tablet 175        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Sep and Oct 

2017

Capital

North Eastern

5,281             18,222    

Eastern 7,008             46,733    

ESNFI 3,612             67,015    

ESNFI

ESNFI

FSAC

Western 10,225           

Southern

Northern

Souther Eastern 2,030             

ESNFI

2,686             

1,001             

WASH

Other

49,925    

56,962    

FSAC

FSAC

ESNFI

FSAC

WASH

16,814    

39,294    

 

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) | ارې مرکز د ولسوالۍ اد(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 وال
سالم بشري،  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (PU-AMI) لي طبي مرستې نړیوا –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:

و غړو اوسط شمېره کولو سره ښایې په 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 اوچې د نورو معلوماتو په تر السه 
 مو کارولې ده.

 

 

 

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

سکن  code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د  https://goo.gl/1waezK د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 
   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/1waezK
https://goo.gl/1waezK

