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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۲۶څخه تر  ۲۰ میاشتې له د نومبرکال د  ۲۰۱۷د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

 له امله  ود جګړکسانو ۳۶۰۴۰۶ پورې، مې نېټې۲۶تر میاشتې دنومبر کال د  ۲۰۱۷د 
. خلک پکې زیات شوي دي ۱۶۶۴۶په پرتله اوونۍ چې د تېرې ، خپل کورونه پریښي

 ورپسې ده کوربه شویووګړو بیځایه( ۷۱۶۶۶) یعني زیاتو د څخه ټولو د والیت ننګرهار
 . کوي توب کوربه وګړو (۲۱۰۲۲) فاریاب او  (۲۵۷۲۳) بادغیس ،( ۳۵۶۵۸) کندز

، د پکتیکا له ارګون ولسوالۍ او غزني د  ۍد خوست له موسی خیلو ولسوال : زونمرکزي 

وګړي د خوست متون سیمې ته را کډه شوي دي. ۱۶۰۰قرباغ له ولسولۍ څخه شاوخوا 
ښه امنیت  د بیځایه شوي وګړي ورته ډیری خوست ښار یو له هغو لویو ښارونو څخه ده چې

لک د نظامي د لومړینوراپورو له مخې په وردګو کې خهواله امله پناه راوړي .  تودېاو 
کال کې ټول  ۲۰۱۷عملیاتو له امله بیځایه شوي دي خو کره شمیره تر اوسه نده معلومه. په 

سلنه  ۶وګړي په مرکزي زون کې بیځایه شوي دي چې د ټولو بیځایه شویو  ۲۰۴۱۵ټال 
 جوړه وي

 ۱۱۹۲۹۲ سږکال په دواړو زونو کې د پام وړ کډوالي نه شوې .  : شمال او شمال ختیځ

چې  ،په توګه پېژندل شوي وګړو ختیځو سیمو کې د بې ځایه شویوشمال او شمال په  وګړي
 سلنه جوړوي.  ۳۳ یز کال کې د بې ځایه شویو خلکودپه روان  زیږدا 

ګیاڼویو کې د ا په خوه دید لومړنیو راپورو له مخې ، د تیرو څو ورځورا پ :زون ختیځ

پورې وګړې بیځایه کړي چې ډیری یې  ۱۷۰۰۰راونې جګړې تر  مینځاعش او طالبانو تر
د اکتوبرد د ولسوالي مرکز، بهسودو، چمتلې، جالل آباد ښار او سره رود ته راغلي دي. 

بیځایه شوي وګړي د مرستو مستحق پیژندل شوي  ۳۹۰۰۰نیمایی څخه راپدیخوا ددې سیمې 
 جنوري راپدېخواه . لیې بشري مرستې ترالسه کړې دي ۲۴۰۰۰دي چې ددوی څخه 

د ټولو بې ځایه  کال کې ۲۰۱۷چې په بیځایه شوي دي په ختیځ زون کې  وګړي ۸۵۰۵۹
 جوړي.سلنه  ۲۴ وګړوشویو 

په تیره اونې کې له دې زون څخه د چارواکو او بشري فعاالنو   سویل/سویل ختیځ زونونه:

په سویل او  وګړي ۷۰۸۶۹ ټول ټال . لخوا د بیځایه کیدنې کوم راپور نده ورکړل شوی
بې ځایه شوي دي، چې په هېواد کې د  څخه سویل ختیځو سیمو کې له خپلو استوګنځایونو

 .جوړه وي سلنه  ۲۰بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

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

چې په هېواد کې د  زون کې بې ځایه شوي یځخلک اوس مهال په لود  ۶۴۹۶۹څه ناڅه 
      .جوړه وي سلنه  ۱۸بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

 راستنیدونکي او کډوال

څخه تر  ۱۹نومبر د د ( د معلوماتو له مخې د روان کال IOMد کډوالو د نړیوالې ادارې )
افغانستان  بیرته خوښهپله راستنیدونکي په خ  ۵۷۱پورې له پاکستان څخه شاوخوا نیټې  ۲۵

په خپله  وګړي ۸۴۲۶. په ورته مهال له ایران څخه دي شوي را شړل ۹۵او  ته راغلي دي
 ۹۵۶۲۳کال کې ټولټال  ۲۰۱۷ه شوي دي. په دې توګه پوګړي راشړل  ۵۴۱۶خوښه او 

افغانستان ته راغلي   له ایران څخه  ۴۰۷۶۶۶ له پاکستان څخه او بې اسناده راستنیدونکي
 .دي

( د ادارې UNHCRکډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ) همدا رنګه، د
له  ۱۴او  له پاکستان څخهسند لرونکي کډوال  ۶۲۴په ورته وخت کې ، د موندنو له مخې

افغان  ۵۷۹۵۲له جنوري میاشتې راپدېخوا، شاوخوا  .راغلي ديافغانستان ته  ایران څخه
 . راستانه شوي څخه، ایران او نورو هیوادو له پاکستان  کډوال

 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه
زیاتو بې ځایه شویو او بې څخه  ۱۱۵۰۰۰ په ټول هیواد کې له د تیرې اوونۍ به بهیر کې

 . بشري مرستې شوي دي سرهاسناده بیرته راستانه شویو کډوالو 
 

بیځایه شویو، بی سنده  ۶۰۰۰کې له  په غزني او پکتیا UNHCR  مرکزي زون:

 زیانمنووګړو سره ژمنۍ مرستې کړې.) د ژمنیو مرستوبرخه وګورۍ(راستانوشویواو
DRC/DDG  کابل ته راغلي او ه کورنیو سره نغدې مرستې وکړې چې تاز ۱۴۷له هغو
DACAAR .ورسره د حفظ الصحه کڅوړو مرسته وکړه 

  
شري بوګړو ۶۳۴۲ کې ټول ټال سرپلاو  بغالنبلخ . په کندز :شمال/ شمال ختیځ زون

د خوراک نړیوال پیسې ورکړې.  نغدې NRCاو  ACTED, PIN مرستې تر السه کړې.
مرستې  غیر خوراکي توکو د SCIاو UNHCRسازمان د خوراکي توکو مرسته وکړه . 

په کندز کې   UNHCRوکړې. او د ډاکار موسیسې د حفظ الصحه مرستې وکړې .
 بیځایه شویو کورنیو ته ژمنۍ مرستې وکړې. ) د ژمنیو مرستو برخه وګورۍ( ۱۴۰

 

و ا NRC ,بیځایه شویو وګړو له ۶۲۰۰کې  نږدې  کنړاو  ننګرهارپه  ختیځ زون:

PU-AMI  کړې  مرستې تر السهاو نغدې څخه د غیرخوارکي توکو. IMC شاوخوا 
اپالنې او چاپیلایر ساتنې زده کړې برابرې کړې. د روغتیا تیروغد وګړو ته  ۲۰۰۰

ماشومان  ۷۲۰راستنیدونکو درملنه وکړه اوپه سرحد کې یې  ۸۴۰۰کاري ډلې )کلستر( د 
  واکسین کړل  

نغدې   DRC-DDGبیځایه شویو وګړو ته  ۶۰۰ کې شاوخوا فراه په زون:  لودیځ 

 پیسې او د غیرخوراکي توکو مرسته ورکړه. 

 ۲۸۰په کندهار ښار کې   UNHCRاو DACAAR, NRC, WFP :سویلي زون

بیځایه شویو وګړو ته نغدې مرستې اود پخلنځې د وسایلو او حفظ الصحه کڅوړو په 
 ګډون د بیړنیو کورني توکو مرستې وکړي 

د نومبر پورې په غزني، وردګو، بامیانو،  ۲۳د نومبر څخه تر  ۱۳له : ژمنۍ مرستې

کورنیو ته  کمپلې او د سون د توکو  ۳۰۰۰لخوا   UNHCRبغالن ، کندز او پکتیاکې د 
د بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو د کاري ډلې د ،امریکایی ډالر مرسته  ۲۰۰لپاره 

کورنۍ بشري مرستو  ۷۸۰۰۰ل له مخې ژمنۍ مرستې د پالن له مخې ، ورکړه.  د اټک
 راتلونکې میاشتې ګرمې او په عزت کې تیرې کړي . ته اړتیا لري تر څو 

او  UNICEF د بیړنۍ سرپنا او غیر خوارکي توکو د کاري ډلې د مرستو سربیره 
SCI  په کورنیو سره د کمپلو او ګرمو جامو مرستې وکړې .  ۲۳۰۰والیتوکې  له  ۷په

کورنیو سره نغدې مرستې وکړي تر څو د نیمې  ۱۰۰۰له  NRCت کې ننګرهار او هرا
د سون توکي وپیري او یا یې د نور اړتیاوو لپاره وکاره وي. په پرې  میاشتې لپاره 

بي سنده راستنیدونکو سره د خوراکي  ۳۶۰۰۰شرقي زون د خوراک نړیوال سازمان له 
په شرقي او سویلي زون کې د خوراک نړیوال سازمان توکو مرسته وکړه. همدا رنګه 

میټرک ټنه خوارکي توکي ولیږل ترڅو  ۹۴۰وګړو سره د مرستې په موخه ۱۱۰۰۰۰له 
 دا یقیني شي چې د ژمي په مهال که الرې بندې هم شي نو د ویش لړۍ به جاري وي . 

  د السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

جانیخیلو ولسوالي مرکز او شاوخوا ملي امنیتي قواوو د پکتیا والیت د  زون: مرکزي

سیمې  په پوره توګه تر خپلې ولکې الندې راوستلې او سربازانو د کلینک ودانۍ بیرته 
خوشې کړه . په پایله کې هغې موسیسې چې د عامې روغتیا وزارت لپاره په ولسوالي 

وي ،  خپل کارکونکي بیرته ولسوالي ته راوغوښتل او ه اسانتاوې برابر يایتیکې روغ
 خپل کار په نورماله توګه په مخ بیایی. 

په فاریاب کې د یوي وسلوالي ډالې غړو او محلي خلکو د اندخوی او شمالي زون: 

میمنې تر مینځ غزیدلی سړک د لنډ مهال لپاره وتاړه. په دې الره بې امنیتي د هغو  
      بشري فعاالنو لپاره یوه غټه ستونزه ده چې په سیمه کې فعالیت کوي. 
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲
 مرستې بشري لپاره خلکو شویو بېځایه کورني د کې میاشتو په نومبر او اکتوبر د کال ۲۰۱۷ د    

 

 

Oct - Nov 

2017

2017

Cash 1,848    DRC

Family kits 3,710    ARCS, DORRD

NFI Kits (Complete) 2,366    CARE, UNHCR

Cash for food 2,947    DRC

Food Package 4,704    ANDMA, ARCS, WFP

WASH Hygiene kits 1,526    DACAAR

Central Highland ESNFI Cash 164        ACF 352          

Cash 4,779    NRC, PU-AMI, SCI, IRC, DRC

NFI Kits (Complete) 4,941    IRC, WFP

Food Package 2,357    NRC, PU-AMI, SCI, DRC

Cash for food 7,363    UNHCR, WFP

Cash 5,747    NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 5,747    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 9,058    WFP

WASH Hygiene kits 5,747    DACAAR

Blankets 614        SCI

Clothing 614        SCI

NFI Kits (Complete) 8,456    SCI, CARE, UNHCR

Other 616        SCI

Tarpaulins 614        SCI

FSAC Food Package 9,070    WFP

Other Unconditional cash 9,070    NRC, ACTED, CARE, PIN

WASH Hygiene kits 1,230    SCI, DACAAR

FSAC Food Package 1,666    OHD

Other Unconditional cash 3,024    IRC, SI, PIN

Cash 7,587    NRC, ACF, SCI, IRC

Clothing 697        SCI

Family kits 242        SCI

Kitchen sets 1,200    NRC, UNHCR

NFI Kits (Complete) 3,713    NRC, UNHCR

FSAC Cash for food 9,825    SCI, WFP

Other Unconditional cash 3,382    NRC, ACF

Emergency latrines 42          DACAAR

Hygiene kits 6,156    ACF, IRC, DACAAR, UNICEF

Water treatment tablet 1,421    UNICEF

Blankets 1,941    UNICEF

Cash 6,923    NRC, ACF, IRC, DRC

Clothing 1,941    UNICEF

Kitchen sets 1,941    UNICEF

NFI Kits (Complete) 6,072    UNHCR, UNICEF

Plastic Sheets 1,941    UNICEF

Tents 1,941    IRC

Cash for food 3,642    NRC, ACF, DRC

Food Package 5,812    WFP

Other Unconditional cash 27,897  NRC, ACF, DRC

Chlorine 1,061    IRC, DACAAR

Emergency latrines 2,764    IRC

Female hygiene kits 2,879    UNHCR

Hygiene education 2,331    IRC, DACAAR, UNHCR

Hygiene kits 3,177    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

5,943             20,063    

Eastern 44,301           85,059    

ESNFI 7,945             73,490    

ESNFI

FSAC

FSAC

ESNFI

Western 10,152           

Southern

Northern

Souther Eastern 616                 

4,601             

5,479             

ESNFI

FSAC

WASH

ESNFI

WASH

53,439    

64,969    

17,430    

45,802    ESNFI

 
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)همغږۍ د چارو د ادارې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د  د ارقامو سرچینه:

اوسط شمېره وي، نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو غړو  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 کړی
 مو کارولې ده

 

 

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

سکن  odec-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د  https://goo.gl/zmKg3mد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 
   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/zmKg3m
https://goo.gl/zmKg3m
https://goo.gl/zmKg3m

