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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۱۸تر څخه  ۱۱ میاشتې له د دسامبرکال د  ۲۰۱۷د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

 خپل  امله له جګړو کسانود ۴۰۰۰۰ پورې، نېټې مې ۱۰تر میاشتې دسامبرد د کال ۲۰۱۷ د
 . دي شوي زیات پکې خلک ۱۲۳۵۰ پرتله په اوونۍ تېرې د چې پریښي، کورونه

روانو د غزني په اندړو ولسوالي کې د دولت او وسلوالو مخالیفونو تر منځ د : زون مرکزي

  ۳۵۰۰کې دننه بیځایه شوي دي او  ۍڅخه زیات وګړي په ولسوال ۲۴۵۰جګړوله امله له 
د پکتیا په څلورو لیروپروتو ولسوالیو کې د نظامې عملیاتو له امله د ګردیز ښار ته وګړي 

 شوي بیځایه کې زون مرکزي په وګړي ۲۱۰۵۰ ټال ټول کې کال ۲۰۱۷ په .را کډه شوي
 وي جوړه سلنه ۵ شویو بیځایه ټولو د چې دي

په سنګچارک ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله د تیبیر له  :  زون ختیځ شمال او شمال

ولسوالي مرکز ته را کډه شوي ډي . د راپورونو  وګړي نورو کلیو او د ۷۰۰۰کلي څخه  
اشکمش ته راکډه شوي دي. د  او وګړي فیض آباد او ښار ۴۳۰۰له مخې په بدخشان کې 

 ۲۰۰۰څخه تر ۱۵۰۰روانو نظامي عملیاتو له دنو پر بنسټ ، په کندزکې وپورالومړنیو ر
 کې سیمو ختیځو شمال او شمال په وګړي ۱۲۶۰۰۰  سږکالپورې وګړي بیځایه کړي دي. 

 ځایه بې د کې کال زیږدیز  روان په دا چې شوي، پېژندل توګه په وګړو شویو ځایه بې د
 . جوړوي سلنه ۳۱ خلکو شویو

د چارواکو او بشري فعاالنود راپورنو پر بنسټ ، په تیره اونۍ کې د کنړ او  :زون ختیځ

څخه  ۍخوګیاڼیوله ولسوال وګړي بیځایه شوي دي. د ۴۵۰۰ولسوالیو کې ۱۰ننګرهار په 
نورخلک هم تښتیدلي دي. د اکتوبر په نیمایی کې چې کله د وسلوالو ډلو خپل منځینۍ جګړو 

  وګړي کډې کولو ته اړایستلي دي.   ۶۱۵۲۳زور اخیستی تر اوسه یی له دې ولسوالي څخه 
 کال ۲۰۱۷چې په بیځایه شوي دي په ختیځ زون کې  وګړي ۱۱۵۱۱۷ جنوري راپدېخواه ل

 جوړي.سلنه  ۲۹ وګړود ټولو بې ځایه شویو  کې

 ټول ټال لي نده رامنځته شوې . اوړ کډوپه تیره اونۍ کې پام  سویل/سویل ختیځ زونونه:

بې ځایه  څخه په سویل او سویل ختیځو سیمو کې له خپلو استوګنځایونو وګړي ۷۳۱۸۲
 .جوړه وي سلنه  ۱۸شوي دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

په ټولیزه . په تیره اونۍ کې وضعیت نورمال وو او خلک ندي بیځایه شوي زون: یدیځلو

چې په هېواد کې  زون کې بې ځایه شوي یځخلک اوس مهال په لود  ۶۶۷۳۹توګه څه ناڅه 
      .جوړه وي سلنه  ۱۷د بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

 بعي پیښې طروغیتایی خبرداری او  

د  ۱۸په د کندهار د شاولي کوټ له ولسوالۍ څخه د ګوزڼ د پېښې راپور را رسیدلی ده. 
میلیونو ماشومانو د واکسین کولو کمپاین پیل شي. د  ۵.۵داسامبر به په ټول والیت کې د 

بشري چارو ناظم د یوه رسنیز پیغام له الرې د شاولي کوټ ولسوالۍ په چارواکو، قومي 
روغتیایی کارکوونکو  دکو غږ کړی چې د واکسین پلې کول اومشرانو اوبانفوذه خل

خوندیتوب یقیني کړي . په رستاق کې د زمکې ښویدنې له امله کورونه نړیدلي دي او 
وګړي اغیزمن  ۵۱۰۰۰وګړي بیځایه شوي دي. سږ کال د طبعي پیښو له امله  ۷۰۰شاوخوا 

ه کلني ډول اغیزمن څلورمه برخه جوړه وي چې پ وګړو۲۰۰،۰۰۰شوي دي چې د هغو 
  کیږي. 

 

 راستنیدونکي کډوال

( د ادارې د موندنو له UNHCRد کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ )
او  له پاکستان څخهسند لرونکي کډوال  ۵نیټې پورې  ۱۶د سامبر څخه تر  ۱۰له ، مخې
 ۵۸۷۵۲جنوري میاشتې راپدېخوا شاوخوا  د .راغلي ديافغانستان ته  له ایران څخه ۱۲

 . راستانه شويله پاکستان ، ایران او نوروهیوادو څخه  افغان کډوال
 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه
بې  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه  ۹۰۰۰۰ په ټول هیواد کې له د تیرې اوونۍ به بهیر کې

 . بشري مرستې شوي دي سرهاو کوربه کورنیو اسناده بیرته راستانه شویو کډوالو 
 

بیځایه شویو وګړو سره نغده مرسته  ۴۸۳له  DRC-DDG پروان کېپه   مرکزي زون:

راستنوشویو  ۲۱۰۰۰اوکړه او د کډوالو په چاروکې د کډوالوعالي کمشنري له پاکستان څخه 
    سون توکو مرسته وکړه.کډوالوسره د ژمنی توکو او د 

  
او  ACTED, DACAAR, NRC, PIN, SCI, UNICEF. شمال/ شمال ختیځ زون:

WFP  ځخه زیاتو بیځایه شویو  ۷۸۶۸او جوزجان کې له  ، بلخ ، بدخشانزند، کفاریاب په
وګړو ته ژمنۍ  ۱۸۰۰۰په دواړو زونو کې  UNHCR وکړې. بشري مرستې سره وګړو

 مرستې ورکړې. 

بیځایه شویوسره دنغدو،خوراکي او  ۷۹۰۰له په کنړو او ننګر هار کې  زون:ختیځ 

وکو مرسته وشوه چې اکثره یې د خوګیاڼیوبیځایه شوي وو. مرسته کوونکې غیرخوراکي ت
   . ېو WFPاو  Afghanaid, DRC-DDG, NCRO, PU-AMI,SCIادارې 

UNICEF و ګړو ته ورکړې. د خوراک نړیوال ۱۴۰۰کورنۍ ژمنۍ کڅوړې او کمپلي
بی سنده راستنیدونکو سره د  ۲۰۰۰۰سازمان دخیتځ زون په دریو والیتونو کې له 

 DRC-DDGخوراکي توکو یا د خوراکي توکو د رانیولو لپاره نغده مرسته وکړه او 
د روغتیا نغده مرسته وکړه.  بې سنده راستنیدونکو سره د خوراکي توکو لپاره ۱۶۰۰له 

 ۹۹۰بیځایه شویو او راستنوشویووګړو درملنه وکړه او  ۷۲۰۰د کاري ډلې فعاالنود 
فعاالنو د مالوماتو له د د خوړو د خوندیتوب د کاري ډلې  ماشومان یې واکسین کړل.

بیځایه شوي ماشومان په جدي  ۲۲۰مخې د خوګیاڼیو په ولسوالۍ کې شاوخوا 
     ه دي او د درملنې لپاره د تغذي معالجوي مرکز ته ورپیژندل شوي ديخوارځواکۍ اخت

بیځایه شویو وګړونغدې، خوراکي او  ۹۵۰په لودیځ زون کې شاوخوا زون: لودیځ 

 ,ACFغیرخوراکي مرستې تر السه کړې. مرسته کونکې ادارې 
WFP,UNICEF,DRC-DDG اوNRC  .وېUNICEF  بیځایه شویو  ۳۸۰۰په

 .    کورنیود ژمنیو کڅوړو ویشل پیل کړي دی. 

د بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو د کاري د دسامبر پورې  ۱۴تر : ژمنۍ مرستې

 ۲۶۶۹۷والیتونو کې له  ۳۲په  UNHCRډلې د ژمنۍ مرستې د پالن له مخې 
میلیونه ډالره مرسته کړې ده. سربیره  ۵کورنیوسره د سون د توکو د رانیولو په خاطر 

      کورنیوسره د کمپلو اوګرمو جامو مرسته وکړه.  ۴۵۵۰له SCIاو  UNICEFپردې 
NRC  کورنیو سره د ګرمو جامو او کمپلو  ۱۲۳کورنیوسره او پاملرنې له  ۹۹۱ له
   ه وکړه. مرست

د خپل موسمي مالتړد  د خوراک نړیوال سازمان پورې ۱۶څخه تر  دسامبرد ۱۰له 
 ټنه خوارکي توکي ۹۶۰وګړو سره د مرستې په موخه  ۱۱۲۷۰۰له  پروګرام له مخې 

 . زون ته لیږلي دي  کابل ، مزار شریف ، هرات او جالل آباد 

 د السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

موسیسي چې په روزګان کې د روغتیا وزارت سره د شوي قرارداد له د هغې 
اووسلوالومخالیفینوترمنځ له اوږد  اسانتیاوې برابره وي مخې روغتیایی
تړل شوي روغتیایي مرکزونه پس له دریو  ۳۰کې  دې والیتپه خبرواترو پس، 

  میاشتو بیرته خپل فعالیت پیل کړ. 

د دسامبر د بادغیس په والیت کې یوسړي چې په موټرسایکل سور وو هغه موټر  ۱۴په 
ته السي بم ور وغورځاوو چې د یوې نړیواله موسسې دوه ښځینه کارکوونکي پکې 
سورې وې او دواړه ټپي شوې. موسیسې په هغه سیمه کې د لنډ وخت لپاره خپل فعالیت 

 وځنډاوو. 
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  2 |اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲  
     

مرستې بشري لپاره خلکو شویو بېځایه کورني د کې میاشتو په نومبراو دسمبر د کال ۲۰۱۷ د  
 

 

Nov - Dec 

2017

2017

Cash 973        DRC

NFI Kits (Complete) 994        UNHCR

Cash for food 973        DRC

Food Package 994        WFP

WASH Hygiene kits 154        DACAAR

Central Highland 352          

Cash 21,509  IRC, NRC, PU-AMI, SCI

NFI Kits (Complete) 17,983  APA, ARCS, SCI, UNHCR

Cash for food 17,729  NCRO, NRC, PU-AMI, SCI, WFP

Food Package 18,928  ARCS, WFP

Cash 6,321    ACTED, NRC

NFI Kits (Complete) 6,524    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 4,907    WFP

WASH Hygiene kits 6,321    DACAAR

NFI Kits (Complete) 5,684    DACAAR, CARE, PIN, SCI, UNHCR

Other 616        SCI

FSAC Food Package 6,391    WFP

Other Unconditional cash 3,773    ACTED, NRC

WASH Hygiene kits 616        DACAAR

Souther Eastern 17,430    

Cash 848        IRC

Clothing 879        SCI, UNHCR

Kitchen sets 276        NRC

NFI Kits (Complete) 4,683    NRC, UNHCR

Tents 182        UNHCR

Winter Kit 2,391    UNICEF

FSAC Cash for food 5,634    WFP

Other Unconditional cash 3,243    ACF, NRC

Emergency latrines 42          DACAAR

Hygiene education 2,494    UNICEF

Hygiene kits 4,552    ACF, DACAAR, UNICEF

Other 2,494    UNICEF

Water containers 2,494    UNICEF

Water treatment tablet 2,494    UNICEF

Blankets 3,964    DRC, ACF, IRC, NRC

Cash 1,670    UNHCR

Clothing 1,941    IRC

Kitchen sets 2,429    DRC, NRC

NFI Kits (Complete) 1,118    WFP

Other Plastic Sheets 10,149  DRC, ACF, NRC

Tents 581        IRC

Cash for food 2,333    IRC

Food Package 1,231    IRC, UNHCR

Unconditional cash 378        IRC

Chlorine 203        IRC

ESNFI

ESNFI

FSAC

56,396    

66,739    

50,072    

Western 3,237             

Southern

Northern

3,138             

602                 

ESNFI

FSAC

WASH

WASH

ESNFI

North Eastern

1,519             21,050    

ESNFI 7,154             76,185    

FSAC

ESNFI 25,207           115,117  Eastern

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Nov and Dec 

2017

Capital

 
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  QR-codeیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د   https://goo.gl/aS1aNk د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ:
   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/aS1aNk

