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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۱۲څخه تر  ۶ میاشتې له د نومبرکال د  ۲۰۱۷د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

 د جګړې له امله کسانو ۳۳۸۱۰۸ پورې، مې نېټې ۱۲تر میاشتې دنومبر کال د  ۲۰۱۷د 
. خلک پکې زیات شوي دي ۱۹۰۰۰په پرتله اوونۍ چې د تېرې ، خپل کورونه پریښي

 ورپسې ده کوربه شویووګړو بیځایه( ۶۵۸۵۹) یعني زیاتو د څخه ټولو د والیت ننګرهار
 . کوي توب کوربه وګړو (۱۹۱۳۸او بغالن ) (۲۴۴۱۱) بادغیس ،( ۳۲۹۹۸) کندز

لم ته د لوګر له نورو سیمو او کنړ او کندز عد لوګر والیت محمد آغې او پل : زونمرکزي 

زیات وګړي را کډه شوي دي. د پنچشیر دریو ولسوالیو ته له له بغالن  څخه۱۵۰۰څخه له 
کال کې  ۲۰۱۷په زیات وګړي راکډه شوي دي.  ۵۰۰، نورستان او لغمان والیت څخه له 

بیځایه شوي وګړي په مرکزي زون کې ثبت شوي دي چې د هیوادد ټولو  ۱۹۸۲۷ټول ټال 
 سلنه جوړه وي ۶بیځایه شویووګړو

او دشتې ارچي  بد امام صاح وګړي  ۷۶۰۰د راپورونو له مخې  : ختیځشمال او شمال 

له ولسوالیو څخه د کندز ښار ته را کډه شوي دي. همدا رنګه د بدخشان له څلورو ولسوالیو 
وګړي را کډه شوي دی. د لومړنیو راپورونو له  ۲۰۰۰څخه کشم او فیض آباد ته شاوخوا 

 ۸۲۰۰مخې د  جوزجان د درزاب ، قوشتپه او د سرپل او فاریاب له دریو ولسوالیو څخه 
شمال او شمال په  وګړي ۱۱۰۶۱۹ سږکال  شبرغان ښار ته را کډه شوي دي. وګړي د

په روان  زیږدیز کال چې دا  ،په توګه پېژندل شوي وګړو ختیځو سیمو کې د بې ځایه شویو
 سلنه جوړوي.  ۳۲ کې د بې ځایه شویو خلکو

وګړي د  ۱۳۳د ننګرهار والیت له چپرهار او کنړ والیت له بر کنړ څخه  :زون ختیځ

له خوګیاڼیو څخه د اکتوبر له .ننګرهار سره رود او بهسودو ولسوالیو ته را کډه شوي دي 
 د دې ولسوالينیمایی څخه را پدیخوا د نویو بیځایه شویو راپور نده تر السه شوی خو

 جنوري راپدېخواله  شویو په توګه ژوند تیره وي. وګړي ال تراوسه هم د بیځایه  ۲۴۰۰۰
د ټولو بې ځایه  کال کې ۲۰۱۷چې په بیځایه شوي دي په ختیځ زون کې  وګړي ۷۸۰۶۸

 جوړي.سلنه  ۲۳ وګړوشویو 

د سیمئیزو چارواکو د معلوماتو له مخې د هلمند، کندهار او  سویل/سویل ختیځ زونونه:

وګړي د کندهار والیت ډنډ ولسوالي ته  ۵۵۰۰ګان والیت له اغیزمنو ولسوالیو څخه روز
څخه زیات وګړي د ګریشک  ۷۵۰۰را کډه شوي دي. د لومړینو راپورنو له مخې له  

خلک په سویل او سویل ختیځو سیمو کې  ۶۸۹۱۹ ټول ټال ښارګوټي ته را کډه شوي دي . 
ي دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو بې ځایه شو څخه له خپلو استوګنځایونو

 .جوړه وي سلنه  ۲۰ټولټال 

له سیمي څخه د  .کې د پام وړ کډوالی نده شوې لودیځ زون پدې اونۍ کې په  زون: یدیځلو

وګړي چې د اګست په میاشت کې له باالمرغاب  ۱۲۰۰۰ترالسه شویو راپور له مخې هغه 
  ۶۰۶۷۵په ټولیزه توګه څه ناڅه  څخه بیځایه شوي وو، بیرته خپل ټاټوبي ته ستانه شوي. 

چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو  زون کې بې ځایه شوي یځخلک اوس مهال په لود
 .جوړه وي سلنه  ۱۸ټولټال 

 د تغذیی خبرداری 

ایکنډي کې د خوړو د کاري ډلې )کلستر ( لخوا ترسره شوې ارزونې د نړیوالي دپه 
خوارځواکۍ په  ېحاددې سلنه په ګوته کړې ده.  ۱۴.۸حادې خوارځواکۍ کچه  

د ارزونې د مخه ، هر ماشوم  –ې د لوړې کچې ناروغۍ رامنځته کړې ماشومانو ک

خورا د په ددو اونیو کې یو ځل ناروغه شوی کومه چې په سیمه کې د خوارځواکۍ 
    کوي.  يجدي کچې ښکارندوی

 راستنیدونکي او کډوال

څخه تر  ۵نومبر د د ( د معلوماتو له مخې د روان کال IOMد کډوالو د نړیوالې ادارې )
بیرته افغانستان  خوښهپله راستنیدونکي په خ  ۸۲۲پورې له پاکستان څخه شاوخوا نیټې  ۱۱

په خپله  وګړي ۶۰۳۷. په ورته مهال له ایران څخه دي شوي را شړل ۲۲او  ته راغلي دي
 ۹۴۱۰۷کال کې ټولټال  ۲۰۱۷ه شوي دي. په دې توګه پوګړي راشړل  ۶۲۸۲خوښه او 

افغانستان ته راغلي   له ایران څخه  ۳۸۰۰۸۴ له پاکستان څخه او بې اسناده راستنیدونکي
 .دي

( د ادارې UNHCRهمدا رنګه، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ )
افغانستان   له پاکستان څخهسند لرونکي کډوال  ۵۵۴په ورته وخت کې ، د موندنو له مخې

 له پاکستان څخه افغان کډوال ۵۵۵۷۱له جنوري میاشتې راپدېخوا، شاوخوا  .راغلي ديته 
کډوال راستانه شوي دي . سږ کال ټول  ۱۱اونۍ کې له ایران څخه  تیرهه . پراستانه شوي

  . وګړي راستانه شوي دي۱۱۰۳ټال 
 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه
زیاتو بې ځایه شویو او بې څخه  ۴۴۰۰۰ په ټول هیواد کې له د تیرې اوونۍ به بهیر کې

 . بشري مرستې شوي دي سرهاسناده بیرته راستانه شویو کډوالو 
 

نغده مرسته ورکړه   وګړوتهبیځایه شویو 360ې موسیس  DRC/DDGد  مرکزي زون:

دوی سره د غیر خوراکي توکو او حفظ الصحه مرستې  له DACAAR او CARE او
 وکړې.  

 
شري مرستې بوګړو ۲۲۰۰شاوخوا  بدخشان او تخار کې . په کندز شمال/ شمال ختیځ زون:

د   SCIاو Mission Eastپیسې ورکړې.  نغدې  NRCاو ACTEDتر السه کړې. 
بیړنیو کورني توکو مرستې وکړې. نړیوال خوراکي پروګرام خوراکي مرستې او د ډاکار 

  موسیسې د حفظ الصحه مرستې وکړې .
 

لخوبیړنیو  UNHCRد سره وګړو۲۶۰۰په جالل آباد کې د خوګیاڼویو له  ختیځ زون:

وګړو د خوړو د نړیوال سازمان لخوا د  ۲۳۰۰کورني توکو مرسته وشوه او شاوخوا 
په خوګیاڼیو او جالل آباد کې شاوخوا   NRCخوراکي توکو مرستې تر السه کړې. 

غیر خوراکي توکو  وګړوته د ۱۳۰۰بیځایه شویو وګړو ته نغدې مرستې او  ۲۰۰۰
بیځایه شویو وګړو ته  ۴۹۰د لغمان په مهترالم کې  DRC/DDGکڅوړې ورکړې. 

په ننګرهار کې شاوخوا  UNICEF او SCIنغدې پیسې ورکړې. په یو جال ویش کې 
د روغتیا د بیځایه شویو وګړو ته د ګرمو جامو او ژمني توکو مرستې ورکړې.  ۳۲۰۰

 ۱۶۲۷راستنوشویو وګړو ته روغتیایی مشورې وکړې او  ۹۷۲۱کاري ډلې د فعاالنو 
ماشومانو ته یې واکسین ورکړل. د خوړو نړیوال سازمان په ختیځ زون کې له 

 ۲۵۰۰له   SCIڅخه زیاتو بې سنده راستنیدونکو ته خوراکي توکي ورکړل او ۱۴۰۰۰
او نغدې پیسې ورکړې.  توکي نو ته غیر خوراکيراستنیدونکو او کوربه ټولڅخه زیاتو 

ZOA/SHPOUL  انجنو ته د  ۴۰۰د بهسودو ولسوالۍ کې د انجنو په ښوونځي کې

  حفظ الصحه زدکړې ورکړې. 

تازه بیځایه شویو وګړو ته د خوړو د  ۱۰۰۰په روزګان په ترینکوټ کې زون:  سویلي

قیده نغدې مرستې  بی  NRCې. وشونغدې مرستې  د خوړولپاره نړویوال سازمان لخوا
د حفظ الصحه مرستې ورکړې.   UNICEFد غیرخوراکي توکو او UNHCRورکړي .

له خوا دغه رنګه   NRCاو   WFPبیځایه شویو وګړو د  ۷۰۰په کندهار کي شاوخوا 
   ورسره د حفظ الصحه مرستې وکړې.   DACAARاو  SCIمرستې وشوې او 

  امنیتي پیښېد السرسي په وړاندې خنډونه او 

د روانو شخړو له امله  لریز ولسوالیو کېجچک، جغتو، نرخ او په مرکزي زون:

    هغو بیځایه شویو ته السرسی نه لري چې هلته بیځایه شوي دي.  بشري فعاالن
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 خوست کې د پښو په وړاندې د چمتوالي د والیتي کمیټي ناسته په نېټه ۱۴په نومبر د 
  نیټه په دایکنډي کې د والیتي بشري ټیم ناسته  ۱۵د نومبر په 

 په تخار کې د پښو په وړاندې د چمتوالي د والیتي کمیټي ناسته نېټه ۱۴په نومبر د 
 نیټه د بغالن  بیځایه شویو ته غبرګون  ۱۵د نومبر په 

 .  
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مرستې بشري لپاره خلکو شویو بېځایه کورني د کې میاشتو په اکتوبر او سپتامبر د کال ۲۰۱۷ د  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې 

DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیواله موسسه(IOM) | یواله ژغورندویه کمېټه نړ(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  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:

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

 

 

 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/nGX27s د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 
   کړئ:

Oct - Nov 

2017

2017

Cash 1,316    DRC

Family kits 3,710    Other, DORRD

NFI Kits (Complete) 1,113    CARE

Cash for food 2,415    DRC

Food Package 3,710    ANDMA, Other

WASH Hygiene kits 1,113    DACAAR

Central Highland ESNFI Cash 164        ACF 352          

Cash 4,361    IRC, DRC, NRC, SCI

Food Package 4,941    IRC, WFP

NFI Kits (Complete) 1,939    DRC, NRC, SCI

FSAC Cash for food 7,363    UNHCR, WFP

Cash 2,863    ACTED, NRC

NFI Kits (Complete) 2,863    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 6,174    WFP

WASH Hygiene kits 2,863    DACAAR

Blankets 614        SCI

Clothing 614        SCI

NFI Kits (Complete) 1,673    SCI, UNHCR

Tarpaulins 614        SCI

FSAC Food Package 2,287    WFP

Other Unconditional cash 2,287    ACTED, CARE, NRC, PIN

WASH Hygiene kits 614        SCI

FSAC Food Package 1,666    OHD

Other Unconditional cash 3,024    IRC, PIN, SI

Cash 6,739    ACF, IRC, NRC, SCI

Clothing 697        SCI

Family kits 242        SCI

Kitchen sets 924        UNHCR

NFI Kits (Complete) 3,200    UNHCR

FSAC Cash for food 8,464    SCI, WFP

Other Unconditional cash 2,021    NRC

Hygiene kits 4,795    IRC, DACAAR, UNICEF

Water treatment tablet 1,421    UNICEF

Blankets 1,941    UNICEF

Cash 3,786    ACF, IRC, DRC, NRC

Clothing 1,941    UNICEF

Kitchen sets 1,941    UNICEF

NFI Kits (Complete) 4,820    UNHCR, UNICEF

Plastic Sheets 1,941    UNICEF

Tents 1,941    IRC

Cash for food 1,834    ACF, DRC, NRC

Food Package 4,694    WFP

Other Unconditional cash 19,620  ACF, DRC, NRC

Chlorine 683        DACAAR

Emergency latrines 2,386    IRC

Female hygiene kits 2,879    UNHCR

Hygiene education 1,303    IRC, DACAAR

Hygiene kits 2,799    IRC, DACAAR, UNICEF

Soap 175        IRC

Water treatment tablet 582        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Oct and Nov 

2017

Capital

North Eastern

4,872             19,475    

Eastern 30,870           78,068    

ESNFI 4,935             70,480    

ESNFI

FSAC

ESNFI

Western 6,312             

Southern

Northern

Souther Eastern

4,115             

614                 

ESNFI

FSAC

WASH

ESNFI

WASH

52,105    

60,675    

16,814    

40,139    ESNFI

http://afg.humanitarianresponse.info/
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