د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ
د  ۲۰۱۷کال د دسامبر د میاشتې له  ۴څخه تر  ۱۰نېټې پورې

همدا رنګه ،د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ( )UNHCRد ادارې
د موندنو له مخې ،په ورته وخت کې  ۶۳سند لرونکي کډوال له پاکستان څخه او  ۱۵له
ایران څخه افغانستان ته راغلي دي .د جنوري میاشتې راپدېخوا شاوخوا  ۵۸۷۳۵افغان
کډوال له پاکستان  ،ایران او نوروهیوادو څخه راستانه شوي.

د روانو مرستو فعالیتونه (مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ)
د تیرې اوونۍ به بهیر کې په ټول هیواد کې له  ۱۱۰۰۰۰څخه زیاتو بې ځایه شویو  ،بې
اسناده بیرته راستانه شویو کډوالو او کوربه کورنیو سره د ژمنیو مرستو په ګډون ،بشري
مرستې شوي دي.
مرکزي زون :په غزني کې د پیښوپر وړاندې د چمتوالي ریاست او او چارواکوله شاخو
خوا  ۳۵۰۰تازه بیځایه شویو وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه.د
خوراک نړیوال سازمان په پکتیکا کې شاوخوا  ۲۴۵۰پاکستاني کډوالو ته د غیرخوراکي
توکواو ژمنیو کڅوړو مرسته ورکړه .د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري
په لوګر ،کاپیسا ،پنجشیر ،پروان او وردګو کې له  ۳۳۰۰څخه زیاتو کورنیو ته د سون د
توکو لپاره نغدې مرسته ورکړه .پاملرنې په کا بل کې  ۱۲۵بیځایه شویو کورنیو ته د
خوراکي  ،غیرخوراکي او سون توکو لپاره نغده مرسته ورکړه.

په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه
د  ۲۰۱۷کال د دسامبرد میاشتې تر ۱۰مې نېټې پورې ۳۹۰۴۹۰ ،کسانود جګړو له امله
خپل کورونه پریښي ،چې د تېرې اوونۍ په پرتله  ۱۸۰۰۰خلک پکې زیات شوي دي .په
خیتځ زون کې د بیځایو شویو وګړو شمیره  ۱۱۰۰۰۰ته رسیږی چې له  ۹۳۰۰۰څخه
زیات وګړي په ننګرهار کې دي .ورپسې کندز ( )۳۵۰۰۰او بادغیس د شاوخوا()۲۶۰۰۰
وګړو کوربه توب کوي.
مرکزي زون :د غزني په اندړو ولسوالي کې د دولت او وسلوالو مخالیفونو تر مینځ د سختو
جګړوله امله له  ۳۵۰۰څخه زیات وګړي په ولسوالي کې دننه بیځایه شوي دي او ۲۸۰۰
وګړي د غزني ښار ته کډه شوي دي  .په  ۲۰۱۷کال کې ټول ټال  ۲۱۰۰۰وګړي په مرکزي
زون کې بیځایه شوي دي چې د ټولو بیځایه شویو  ۵سلنه جوړه وي
شمال او شمال ختیځ زون  :دلومړنیو نا تاید شویو راپورونه پر بنسټ په تیره اونۍ کې له
 ۱۰۰۰۰څخه زیات وګړي په سیمه کې د روانو نظامي عملیاتو له امله د امام صاحب،
دشت ارچې او خان آباد له وسلوالیو څخه د کندز ښار ته را کډه شوي دي .شاوخوا ۳۴۰۰
وګړي د صیاد او کوهستاناتوله ولسوالیو او د سرپل ښار له نا امنه سیمو څخه د سرپل ښار
ته راکډه شوي دي .سږکال  ۱۲۱۰۰۰وګړي په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د بې ځایه
شویو وګړو په توګه پېژندل شوي ،چې دا په روان زیږدیز کال کې د بې ځایه شویو خلکو
 ۳۱سلنه جوړوي.
ختیځ زون :د بشري فعاالنو د راپور له مخې تیره اونۍ شاوخوا  ۱۵۰۰وګړي د لغمان
والیت د الینګار له ولسوالي څخه د مهترالم ښار ته را کډه شوي دي .دا کډوالي د وسلوالو
ډلو د خپل منځي شخړو ،ګواښونو او او ویرې له امله رامنځته شوې ده .له جنوري راپدېخوا
 ۲۱۵۲۵وګړي په ختیځ زون کې بیځایه شوي دي چې په  ۲۰۱۷کال کې د ټولو بې ځایه
شویو وګړو  ۳۱سلنه جوړي.
سویل/سویل ختیځ زونونه :په تیره اونۍ کې پام وړ کډاولي نده رامینځته شوې  .په کوچنۍ
پیمانه نظامي عملیاتي روان دي خو خلک ندي بیځایه شوي .ټول ټال  ۷۳۰۰۰وګړي په
سویل او سویل ختیځو سیمو کې له خپلو استوګنځایونوڅخه بې ځایه شوي دي ،چې په هېواد
کې د بې ځایه شویو وګړو ټولټال  ۱۹سلنه جوړه وي .

شمال /شمال ختیځ زون .:په فاریاب  ،کدنز او جوزجان کې له  ۵۷۰۰ځخه زیاتو بیځایه
شویو وګړو بشري مرستې تر السه کړې  ACTED .نغده مرسته وکړه ،UNHCR ،
 SCIاو سرې میاشتې د بیړنیو کورني توکو مرسته وکړه .د خوراک نړیوال سازمان ورسره
د خوراکي توکو مرسته وکړهUNICEF .او DACAARورسره اوبو پاکوالي او حفظ
الصحه کڅوړو مرسته وکړه.
ختیځ زون DACAAR :په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې هغو  ۲۴۹بیځایه شویو کورنیو ته
په دوامداره توګه د ټانکرونو له الرې د څښاک اوبوبرابره وی چې د ولسوالي په مرکز
کې تر شنه اسمان الندې شپې صبا کوي او هغوی ته یې  ۳۳بیړني تشنابونه هم جوړکړل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوګیاڼیوله  ۷۶۰څخه زیاتو
بیځایه شویو ته غیر خوارکي توکي او کمپلې ورکړې او  UNICEFدهمدې ولسوالۍ
او کنړ د دوو ولسوالیو  ۱۲۰۰بیځایه شویو ته کمپلې ،ژمنۍ اود حفظ الصحه کڅوړې
ورکړې .د خوراک نړیوال سازمان په سره رود کې د خوګیاڼیو ولسوالي له ۵۷۰۰
بیځایه شویو وګړو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه  .همدارنګه یې له  ۱۲۰۰بی سنده
راستنیدونکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه او په کنړ ،لغمان او ننګرهار کي
 ۱۰۰۰۰وګړو ته دخوراکي توکو لپاره نغدې پیسې ورکړېNRC, PU-AMI .او
 OHWله  ۹۰۰څخه زیاتو بیځایه شویو ته نغده مرسته ورکړه .د روغتیا د کاري ډلې
فعاالنود  ۷۶۰۰بیځایه شویو او راستنوشویووګړو درملنه وکړه او  ۱۰۰ماشومان یې
واکسین کړل.
لودیځ زون DRC-DDG :د فراه په ښار کې له  ۴۰۰بیځایه شویو وګړو سره د ګڼ
مخې نغدي مرسته وکړه .د بیړنۍ سرپنا/غیرخوارکي توکو د کاري ډلې فعاالنو له دوی
سره د بیړنیو کورني توکو مرسته وکړه .دا کورنۍ له کندزڅخه فراه ته راغلي او هم په
فراه کې د ننه بیځایه شوې وې.
سویلي زون :د هلمند په ګریشک او نهرسراج ولسوالیو کې له  ۲۳۰۰څخه زیاتو بیځایه
شویو ته د خوراک نړیوال سازمان د خوراکي توکو لپاره نغده مرسته ورکړهUNHCR .
او UNICEFورته د غیرخوارکي توکو او حفظ الصحه کڅوړو مرسته ورکړه.

لویدیځ زون :په تیره اونۍ کې وضعیت نورمال وو او خلک ندي بیځایه شوي .په ټولیزه
توګه څه ناڅه  ۶۶۰۰۰خلک اوس مهال په لودیځ زون کې بې ځایه شوي چې په هېواد کې
د بې ځایه شویو وګړو ټولټال  ۱۷سلنه جوړه وي .

ژمنۍ مرستې :په تیره اونۍ کې د بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو د کاري ډلې د
ژمنۍ مرستې د پالن له مخې له  ۱۰۰۰۰کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړې  .همدارانګه
 UNHCRتراوسه پورې  ۹۵۰۰۰کمپلې او  ۱۳۰۰۰جوړه جامې هم وېشلې دي .د
اټکل له مخې  ۷۸۰۰۰کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري تر څو راتلونکې میاشتې ګرمې
او په عزت کې تیرې کړي .

د کډوالو د نړیوالې ادارې ( )IOMد معلوماتو له مخې د روان کال د دسامبر د  ۳څخه د
تر  ۹نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا  ۴۲۶راستنیدونکي په خپله خوښه بیرته افغانستان
ته راغلي دي او  ۳۱را شړل شوي دي .په ورته مهال له ایران څخه  ۵۴۳۹وګړي په خپله
خوښه او  ۴۶۸۴وګړي راشړل شوي دي .په دې توګه په  ۲۰۱۷کال کې ټولټال ۹۶۸۰۷
بې اسناده راستنیدونکي له پاکستان څخه او  ۴۲۸۰۵۴له ایران څخه افغانستان ته راغلي
دي.

له  ۳د دسامبر څخه تر  ۹پورې د خوراک نړیوال سازمان له  ۴۷۰۰۰وګړو سره د
مرستې په موخه  ۴۰۳میټرک ټنه خوارکي توکي مرکزي ،ختیځ او سویلي زون ته
لیږلي دي .

راستنیدونکي او کډوال
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د  ۲۰۱۷کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د کورني بېځایه شویو خلکو لپاره بشري مرستې

مخففات :د لوږې پر وړاندې د غبرګون اداره ) | (ACFافغان ایډ ) | (AAافغان افغانۍ ) | (AFNد طبیعي پیښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت ) | (ANDMAافغان ملي امنیتي ځواکونه
) | (ANSFد افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه ) | (ARCSد اسیا د کلي او نړۍ خدمات ) | (CWSAد ولسوالۍ ادارې مرکز ) | (DACد روغتیایي خدمتونو بنسټیزه کڅوړه ) | (BPHSله افغان کډوالو
سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې ) | (DACAARد کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ) | (DoRRد هالنډ خیریه ایتالف ) | (DRAد ډنمارک د کډوالو شورا – د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ (DRC-
) | DDGکورني بېځایه شوي وګړي  | IDPد کډوالو نړیواله موسسه ) | (IOMنړیواله ژغورندویه کمېټه ) | (IRCغیرخوراکي توکي ) | (NFIد ناروي د کډوالو شورا ) | (NRCغیر دولتي وسله وال
ځواکونه ) | (NSAGد عملیاتو د همغږۍ ټیم ) | (OCTاړمن خلک ) | (PINلومړنۍ بېړنۍ مرستې – نړیوالي طبي مرستې ) | (PU-AMIد ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه ) | (SCIسالم بشري،
شراکتي او سازماني تعالي ) | (SHPOULد شانټي داوطلبه ټولنه ) | (SVAد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره ) | (UNHCRد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ) | (UNICEFد خوړو
نړیوال پروګرام ).(WFP
ارقامو سرچینه :د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې ) (OCHAد بې ځایه کېدو د تعقیب سیستم (په یاد ولری چې :دا معلومات د  ۲۰۱۷کال د اګسټ ۲۲مې نېټې پورې دي،
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 وي ،نو د هرې کورنۍ لپاره د اوو غړو اوسط شمېره
مو کارولې ده
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