
 

 همغږي ژوند ژغورلی شي
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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۱۴تر څخه  ۸ میاشتې له د جنوري کال د  ۲۰۱۸د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادراې  د بیځایه شویو د تعقیب کولو به سیستم 
کې چې د بیځایه شویو کومه شمیره ثبت شوې هغه دا په ګوته کوي چې د تیرې اونۍ په 

کال  ۲۰۱۷زیاتوالی راغلی . دا بیځایه کیدنه د  ۴۱۴۸شیمره کې پرتله د بیځایه شویو په 
 دپه پای کې رامنځ ته شوې خو د اوچا د تعقیب سیستم ته دا شمیره اوس پورته شوې ده. 

نیټې  ۱۴ترکال د جنورې ۲۰۱۸له لومړۍ نیټې څخه د  میاشتې دجنوري  د کال ۲۰۱۷
  دي پریښي کورونه خپل  امله له جګړو کسانود  ۴۵۲۵۲۹پورې 

د کال په دویمه اونۍ کې د ګاونډي والیت روزګان د ګیزاب له ولسوالۍ څخه : زون مرکزي

د دي. کز نیلي ته را کډه شوي رد دایکنډي مڅځه زیات وګړي د نا امني له ماله  ۱۰۰۰له 
 دي شوي بیځایه کې زون مرکزي په وګړي ۲۲۳۲۱ ټال تیر کال له پیل څخه تر اوسه ټول

 وي جوړه سلنه ۵ شویو بیځایه ټولو د چې

د کال په لومړیو دوو اونویو کې د پام وړ بیځایه کیدنې کوم  :  زون ختیځ شمال او شمال

تازه بیځایه شوي وګړي ، د  ۳۶۷۵راپور نده ترالسه شوی. په دواړو زنونو کې ټول ټال 
په کندز،  هندل شوي دي. د دوی لویه برخژارزونې په ترڅ د زیانمنو وګړو په توګه پی

و کال او د روان کې په لومړیو دوو اونوی ۲۰۱۷فاریاب او بدخشان کې بیځایه شوي دي. په 
 سلنه ۳۲ خلکو شویو ځایه بې ټولود  چې شوي، پېژندل بیځایه شوي وګړي  ۱۴۴۰۰۰کې 

 . جوړوي

د خاص کنړ او څوکۍ په وګړي  ۱۰۰۰د راپور له مخې شاوخوا  چارواکود   :زون ختیځ

 کې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو مخالفینو تر منځ د روان جنګ له امله بیځایه ولسوالیو
بیځایه  وګړي  ۱۴۱۰۴۰کال د جنوري څخه راپدیخوا په ختیځ زون  ۲۰۱۷د  شوي دي. 
 جوړي.سلنه  ۳۱ وګړود ټولو بې ځایه شویو چې شوي دي 

وګړي او  ۱۲۰۰دهلمند لشکرګاه ته  له سنګین څخه  سویل/سویل ختیځ زونونه:

د وګړي د روان تاوترخوالي او ماینونو د ویرې له امله را کډه ۲۱۰۰نادعلی/مارجې څخه 
په سویل او سویل ختیځو سیمو  وګړي ۷۵۰۲۹ ټول ټال د تیر کال له پیل  څخه ، . شوي

بې ځایه شوي دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو  څخه کې له خپلو استوګنځایونو
 .جوړه وي سلنه  ۱۷ټولټال 

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  ۶۹۶۰۰توګه څه ناڅه 
      .جوړه وي سلنه  ۱۵د بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

 راستنیدونکي او کډوال

وګړي افغانستان   ۱۱۹۹۳پورې شاوخوا نیټې  ۱۳تر د څخه  ۷د  جنوري د د روان کال 
بیرته افغانستان ته  خوښهپله راستنیدونکي په خ ۳۱۵ته راستانه شوي دي. له پاکستان څخه 

په خپله  وګړي ۶۴۱۶. په ورته مهال له ایران څخه دي شوي را شړل ۲۷او  راغلي دي
کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي شوي دي. د وګړي راشړل  ۵۲۶۲خوښه او 

 د ژمي له امله د راستنیدنې پروګرام ځنډولی ده. ( ادارې UNHCRکمیشنرۍ )

 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه
بې  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه  ۱۵۰۰۰ په ټول هیواد کې له د تیرې اوونۍ به بهیر کې

بشري مرستې شوي د ژمنیو مرستو په ګډون،   سرهاو کوربه کورنیو راستانه شویو کډوالو 
 . دي
 

بیځایه  ۲۵۰شاخو خوا  په غزني کې د پیښوپر وړاندې د چمتوالي ریاست   مرکزي زون:

توکې بستې ورکړي او په پکتیکا کې د پیښو پر وړاندې د چمتوالي  د خوراکيته  شویو وګړو
او  بیځایه شویو وګړو د خوراکي  ۷۰ریاست او دملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق 

وګړو ته د نغدو پیسو  SI ۵۲۵او   IRCپه خوست کې  غیر خوراکي توکو مرسته وکړه.
بیځایه  ۱۳۳تازه رارسیدلو   SCIاو   CAREاو حفظ الصحه مرستې وکړې. په کابل کې 

شویو وګړو ته دخوراکي او غیر خوارکي توکو لپاره نغدې پیسې ورکړې. په لوګر کې 
IRC   اوPIN   بیځایه شویو وګړو سره د نغدو پیسو مرسته وکړه.  ۲۹۴له  

  
بیځایه شویو وګړو بشري  ۱۶۹۴کې له  والیتونوکدنز بلخ او . په شمال/ شمال ختیځ زون:

په  UNHCRاو   NRCبیځایه شویو وګړو سره  ۶۰۰له شاوخوا مرستې تر السه کړې .
 بیځایه شویو وګړو سره  ۱۰۰۰شریکه د نغدو پیسو مرسته وکړه او په کندز کې  له 

ACTED هوکړ همرست نغده  ،UNHCR   ورسره د غیر خوراکي توکو مرسته وکړ، 
SCI  او مرسته وکړه بیا رغولود بستو دورته د سرپناه DACAAR  فظ حد  ورسره

 الصحه کڅوړو مرسته وکړه. 
 

بیځایه شویو  ۹۱۶۳د خوراک نړیوال سازمان په ننګرهار او کنړ کې له  ختیځ زون:

 ۳۱۵په بهسودو او روداتو ولسوالیو کې له   NRCسره د خوراکي توکو مرسته وکړه. 
بیځایه شویو وګړو سره د نغدو پیسو مرسته وکړه. ډاکار د خوګیاڼیو ولسوالۍ بیځایه 

په ننګرهار   ZOA/SHPOULله الرې اوبه رسوي ، او  وم د ټانکرونشویو ته اوس ه
ت کې کڅوړې ورکړي. په همدې والی ۱۰۰۰کې بیځایه شویو کورنیو ته د حفظ الصحه 

څخه زیاتو وګړو له یونیسیف څخه کمپلې او ژمني توکي تر السه کړل.  ۴۵۰۰له 
OHW  زیامنو کورنیو سره د کورو د کرایې په موخه نغده مرسته وکړه او  ۲۵له

CWSA   د روغتیا د . کورنیوسره د خوراکي توکو لپاره نغده مرسته وکړه.  ۱۸۰له
 روغتیایی مشورې وکړي  بیځایه شویو او راستنوشویووګړو ۶۷۰۰کاري ډلې فعاالنود 

    ماشومان یې واکسین کړل.  ۵۰۰او 

څخه زیاتو بیځایه شویو وګړو چې د قندهارد ډنډ سیمې ته د تیر  ۴۵۰له  :سویلي زون

لخوا ورته نغدې پیسې او د حفظ الصحه   NRCکال په وروستویو کې راغلي وو، د 
 UNICEFاو  ورته غیر خوراکي توکي ورکړل   UNHCR، کڅوړې ورکړل شوې 

    .او حفظ الصحه کڅوړو مرسته ورکړهکمپلې ، ترپالونه ، ګرمې جامې ورته 

په  د بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو د کاري ډلې د ژمنۍ مرستې: ژمنۍ مرستې

له لومړۍ سره سمې روانې دي اود جنوري د پالن  بې له کوم خنډ څخه  کې هم  نوې کال
کورنیو د سون د توکو د رانیولو لپاره نغدې مرستې  او همدارنګه  ۱۴۰۰۰ه خنیټې څ

کورنیو مرستې تر السه  ۴۳۰۰۰پدې ژمي کې  . کمپلې تر السه کړې دي ۵۵۸۰۰یې 
   کړي چې د ژمې درۍ ډیرې یخې میاشتې ګرمې تیرې کړي. 

وګړو  ۴۲۰۰۰له ازمان د خوراک نړیوال سد خپل موسمي مالتړ د پروګرام له مخې 
 . سویلي زون ته لیږلي دي  میټرک ټنه خوارکي توکي ۳۰۰سره د مرستې په موخه 

  د السرسي په وړاندې خنډونه او امنیتي پیښې

کورنیو څخه هغه پیسې اخیستې  ۲۵د پکتیکا په ډیله وسلوالۍ کې وسلوالو مخالیفونو له 
او سوځوالې یې دي چې دوی ته د پیښوپروړاندې د چمتوالي ریاست لخوا، د نومبر په 
میاشت کې د سختو بارانونو له امله د دوی د کورنو د ورانیدو یا ویجاړیدو له امله، 

الیفونو قومي مشرانو او د ټولنو استاذو ته خبرداری وکړی ورکړل شوې وې. وسلوالو مخ
 چې د دولت څخه هیڅ راز مرسته تر السه نه کړي. 

د خوګیاڼیو ولسوالي په یو کلینک کې د ماین د چاودنې له امله یو ترکاڼ او ماشوم وو 
دنومبر په میاشت کې دجګړو له امله پس له هغه څخه چې ،  ژل شول. په کلینک کې 

وی وو ، د بیارغوني کار روان وو. دا په سیمه کې دریمه پیښه ده کومه چې دا تړل ش
له خطر سر  دپه ګوته کوي چې سیمه په ناچاوده توکو او مینونو ککړه ده او د خلکو ژون

  مخ کوي 
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲
          

 مرستې بشري لپاره خلکو شویو بېځایه کورني دڅخه تر جنوري پورې نومبر 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) |  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) 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:

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.
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