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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۲۸تر څخه  ۲۱ میاشتې له د جنوري کال د  ۲۰۱۷د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

ه سیستم کې پد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادراې  د بیځایه شویو د تعقیب 
کال په  ۲۰۱۷د چې ځینې یې  شمیره ثبت شوې ۱۷۰۰۰د بیځایه شویو په تیره اونۍ کې 

 بیځایه شوي . پای کې 

 ۱۰۰۰د لوګر په مرکز او محمداغې ولسوالیو کې  د پوځي عملیاتو له امله له : زون مرکزي

ته اړ شوي. سیمې ته  د ارزني کاري ډلې لیږدول شوې. په  وڅخه زیات وګړي کډې کول
د تیر  وګړي خوست ښار ته را کډه شوي دي. ۲۵۰خوست کې هم د پوځي عملیاتو له امله 

 وي جوړه سلنه ۵ شویو بیځایه ټولو د شوي بیځایه کې زون مرکزي پهکال له پیل څخه 

د دجنوري  ۲۳په چاردره ولسوالۍ کې ورستي پوځي عملیات په :  زون ختیځ شمال او شمال

څخه زیات وګړي کندزښار  ۱۰۰۰له چارواکو د مالوماتو له مخې د پای ته ورسیدل چې 
څخه زیاته  ۶۰۰۰کډوالو شمیره له ته را کډه شوو. بلخوا نور ناتاید شوي راپورونه د دې 

بشري کاري ډلې د دې بیځایه شویو د ارزونې چارې پر مخ  ېښیي. له یودرځن څخه زیات
وګړي بیځایه  ۱۰۰۰بیایي. د ناتاید شویو راپورو له مخې د پلخمري په ولسوالۍ کې شاوخوا 

سوالیو څخه زیات وګړي له ول ۲۳۰۰شوي دي. په بدخشان کې روانو شخړو له امله له 
 شویو ځایه بې ټولود  له پیل راهیسې  کال  ۲۰۱۷ د. څخه د فیض آباد ښار ته راکډه شوي

 په شمال او شمال ختیځ زون کې بیځایه شوي.  سلنه ۳۲ خلکو

د  . لورو والیتو کې د پام وړ بیځایه کیدنه نده رامنځته شوېڅد ختیځ زون په   :زون ختیځ

سلنه  ۳۰ وګړود ټولو بې ځایه شویو کال د جنوري څخه راپدیخوا په ختیځ زون  ۲۰۱۷
 وګړي ژوند کوي . 

په دواړو زنونو کې د پام وړ بیځایه کیدنه نده رامنځته شوې.  سویل/سویل ختیځ زونونه:

په ګوته څخه زیاتې کورنۍ د مرستو لپاره  ۸۰۰په کندهار کې د د ارزونې ګډې کمیټې له 
 ټول ټال د تیر کال له پیل  څخه ،  کړې چې ډیر ژر به بشري مرستې تر السه کړي. 

بې ځایه شوي څخه په سویل او سویل ختیځو سیمو کې له خپلو استوګنځایونو وګړي ۷۸۰۰۰
 .جوړه وي سلنه  ۱۶دي، چې په هېواد کې د بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

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

چې په هېواد کې  زون کې بې ځایه شوي یځخلک اوس مهال په لود  ۷۱۲۰۰توګه څه ناڅه 
  .جوړه وي سلنه  ۱۵د بې ځایه شویو وګړو ټولټال 

 راستنیدونکي او کډوال

د څخه  ۲۱د  جنوري د د روان کال د مالوماتو له مخې  (IOM)د کډوالو د نړیوالې ادارې 
وګړي افغانستان ته راستانه شوي دي. له پاکستان څخه   ۹۶۳۹پورې شاوخوا نیټې  ۲۸تر 

. دي شوي را شړل ۳۰او  بیرته افغانستان ته راغلي دي خوښهپله راستنیدونکي په خ ۳۷۰
شوي وګړي راشړل  ۳۹۸۲په خپله خوښه او  وګړي ۵۲۵۷په ورته مهال له ایران څخه 

د ژمي ( ادارې UNHCRکډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ )دي. د 
 له کډوال ۵۷۴۱۱ ټال ټول کې کال ۲۰۱۷ پهله امله د راستنیدنې پروګرام ځنډولی ده. 

 راستانه ته افغانستان څخه هیوادو نورو له ۲۰۲ او څخه ایرانه له ۱۲۰۲ او څخه پاکستان
 .     دي شوي

 

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( فعالیتونهد روانو مرستو 
راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه  ۳۹۰۰۰ په ټول هیواد کې له د تیرې اوونۍ به بهیر کې

 . بشري مرستې شوي ديد ژمنیو مرستو په ګډون،   سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو 
 

او ګوالن پنډغالي کې د خوراک نړیوال سازمان له  ند خوست په متو  مرکزي زون:

او   DRC-DDGکډوالو سره د خوراکي بستو مرستو وکړه. په کابل ښار کې  ۲۲۴۰۰
IRC   وګړو سره نغده مرسته وکړه او    ۱۸۰لهDACAAR  هرې کورنۍ ته حفظ الحصه

ه بیځایه شویو ته خوراکي توکو لپار DRC-DDG  ۴۰۰ په غزني کېکڅوړې ورکړې. 
بیځایه شویو نغدې مرستې تر السه  ۲۹۰نغدې پیسې ورکړي او په پکتیکا کې شاوخوا 

وګړو ته خوراکي او غیرخوارکي  ۲۱۰۰هغو  د پیښوپر وړاندې د چمتوالي ریاستکړې. 
د بارانونو له امله زیامن شوي ه توکو مرسته ورکړه چې د تیرنومبرپه میاشت کې یې کورن

   .وو 

 بیځایه شوی وګړو سره  ۴۳۰ښار کې د دشت برچي له  دزنک. په زون:شمال/ شمال ختیځ 

ACTED  ، نغده مرسته وکړهDACAAR   ، ورته د حفظ الحصه کڅوړې ورکړې
UNHCR  ورته غیر خوراکي توکي او  WFP د د خوراکي توکې بستې ورکړي  هورت

لخوا نغده  ACTEDد  سره څخه زیاتو بیځایه شویو وګړو ۱۰۰۰تخار په تالوقانو کې له 
 Mission ورسره د حفظ الصحه کڅوړو مرسته وکړه ،  DACAARمرسته وشوه ، 

East  ورته غیر خوارکي توکي ورکړل اوWFP    .ورته خوراکي توکي ورکړل
UNHCR بیځایه شویو ته غیر خوراکي توکي ورکړل.   ۹۸تخار کې  په 

بیځایه شویو سره د غیر  ۷۰۰په ننګرهار او خوګیاڼو کې له   UNICEF  ختیځ زون:

خوراکي توکو، د کمپلو په ګډون د ژمنویو توکو او حفظ الحصه کڅوړو مرسته وکړه. 
له شاوخوا سره رود په ولسوالیو کې  دپه بهسودو، کامه ، هسکه مینه او  CWSاو 

بیځایه شوی وګړو سره د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره د نغدو پیسو دوهم قسط  ۱۲۰۰
د ځینو راستنو  Welthhungerhilfen مرسته وکړه. د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې 

اساسي سرپناوې جوړې کړې. د پېښوپروړاندې د چمتوالي  ۲۲۵شویو کورنیو لپاره 
کورنیوته لنډ مهاله  ۴۰ولسوالۍ کې په د سره رود ا لخو  Cordaidاو OHWریاست،

راستنوشویو او کوربه  ۱۶په همدې ولسوالي   OHWهمدارنګه  ې.کړسرپناوې برابرې 
له   PU-AMIد کنړ په چوکۍ ولسوالۍ کې کورنیوته کرایي لپاره نغدې پیسې ورکړې. 

م د تورخ د خوراک نړیوال سازمان بیځایه شویو وګړو سره نغده مرسته وکړه.  ۸۶۰
راستنوشویو سره دخوراکي  ۱۸۶۵د لیږد په مرکز کې له  IOMد  پولې سره نږدې 

وګړو سره د کمپلو  ۲۹۴له پاکستان خڅه راستنوشویو UNICEFتوکو مرسته وکړه. 
په د روغتیا د کاري ډلې فعاالنو په ګډون د ژمنویو او حفظ الصحه کڅوړو مرسته وکړه.

ماشومان  ۶۹۱او   درمنله وکړه  بیځایه شویو او راستنوشویووګړو ۴۰۰۰د تیره اونۍ کې 
    یې واکسین کړل. 

له  WFPاو   ACF, UNHCR, UNICEFد هلمند په لشکرګاه کې  :سویلي زون

بیځایه شویو وګړو سره د خوراکي توکو، د پخلنځي د بستو په ګډون د غیر  ۱۰۰۰
خوراکي توکو، د ابو د پاکولو د ټابلیټو په ګډون د حفظ الصحه کڅوړو، د ماشومانو د 
بستو او همدارنګه )چیرې چې اړتیا لیدل کیده هلته ( د خیمو مرستې وکړي . د نیمروز 

  ایه شویو وګړو سره د نغدو پیسو مرسته وکړه. بیځ ۸۰له   ACFپه زرنج کې 

راستنیدونکو  ۱۵۵   الرېد خپلو ګرځنده روغتیایی ټیمونو له  UNFPAلودیځ زون: 

او بیځایه شویو ته د روغتیا اسانتاوې برابرې کړې او همدارنګه یې  د کورنۍ دخوندیتوب 
 . السرسی کړیپیښو  ۴۶په مرکز کې د جنست پر بنسټ د تاوتریخوالي 

یو لوړ شمیر د خاکریز ولسوالۍ کې د ترسره شوې ارزونې له مخې :  تشې /کمښت

بیځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې ندې رسیدلې . ولسوالۍ ته د بشري فعاالنو 
السرسی ستونزمن ده او اوس مهال مرستې د محلي ګمارل شویو خلک له الرې ترسره 

 کیږي. 

  او امنیتي پیښې یالسرس

د جنوري ، د جالل آباد په ښار کې د ماشومانو د مالتړ د نړیوالې موسیسې په  ۲۴په 
او دې ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول اداره باندې د پیچلي یرغل په پایله کې  د 

ډیر نور ټپیان شول اوپه نتیجه کې یې ، یادې موسیسې په ټول هیواد کې خپل کارونه د 
څنګ کې یې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې د دفتر ودانۍ لنډ مهال لپاره ودرول. په 

 اور واخست ، چې له امله یې ددې ادارې سیمه ایز دفتر د یو څه وخت لپاره بند شوی. 
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 مرستې بشري لپارهوګړو  شویو بېځایه کورني د کال د جنوري په میاشتوکې ۲۰۱۸دسامبر او  د کال ۲۰۱۷ د                                              

 

 

Dec 2017 

and Jan 

2018

Sine Jan 

2017

Cash 2,275    IRC, DRC, PIN

Family kits 1,281    UNHCR

NFI Kits (Complete) 595        DRC, SCI

Cash for food 2,331    DRC, CARE, PIN

Food Package 1,281    WFP

WASH Hygiene kits 336        DACAAR

Central Highland 352          

Blankets 2,976    UNICEF

Cash 8,969    NRC, IRC, PU-AMI

Family kits 1,400    UNICEF

NFI Kits (Complete) 18,676  APA, ARCS, IR, SCI, UNHCR, UNICEF

Tents 3,073    NRC, IRC, DRC

Winter Kit 4,872    UNICEF

Cash for food 5,735    NRC, NCRO, PU-AMI

Food Package 8,211    ARCS, MADERA, WFP

Other Unconditional cash 6,776    NRC, DRC

WASH Hygiene kits 8,757    DACAAR, SHPOUL, ZOA

Blankets 301        UNHCR

Cash 8,015    NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 7,413    SCI, UNHCR

Winter Kit 2,401    SCI

FSAC Food Package 6,097    WFP

WASH Hygiene kits 8,015    DACAAR

Clothing 742        UNICEF

NFI Kits (Complete) 6,188    SCI, UNICEF

FSAC Food Package 12,866  WFP

Other Unconditional cash 3,969    ACTED, PIN

WASH Hygiene kits 9,037    DACAAR, UNICEF

Other Unconditional cash 2,856    IRC, DRC, OHD, SI

WASH Hygiene kits 1,204    DRC, SI

Blankets 1,218    UNICEF

Cash 119        IRC

Clothing 455        UNICEF

NFI Kits (Complete) 4,283    HRDA, SCI, UNHCR

Tarpaulins 574        UNICEF

Tents 168        NRC, IRC

Winter Kit 3,773    UNICEF

FSAC Cash for food 4,834    NRC, HRDA, WFP

Other Unconditional cash 1,940    NRC, ACF

Emergency latrines 140        DACAAR

Hygiene education 4,356    UNICEF

Hygiene kits 4,331    NRC, DACAAR, UNICEF

Other 3,523    UNICEF

Water containers 3,712    UNICEF

Water treatment tablet 3,712    UNICEF

Cash 3,800    NRC, IRC, DRC, ACF

Emergency shelter kits 73          IRC

NFI Kits (Complete) 3,887    ACF, UNHCR, UNICEF

Unconditional cash 1,740    NRC, DRC

Winter Kit 1,208    NRC, UNICEF

Cash for food 4,960    NRC, DRC, ACF

Food Package 1,007    WFP

Other Unconditional cash 14,862  NRC, DRC, ACF

Chlorine 2,336    IRC, DACAAR

Emergency latrines 11          IRC

Female hygiene kits 976        IRC, UNHCR

Hygiene education 3,310    IRC, DACAAR

Hygiene kits 3,443    IRC, DACAAR, ACF, UNICEF

Water treatment tablet 530        IRC

ESNFI

ESNFI

ESNFI

FSAC

WASH

18,781    South Eastern

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Dec 2017 

and Jan 2018

Eastern

Capital

ESNFI

FSAC

ESNFI

FSAC

1,874             31,422    

6,356             87,896    

1,129             141,420  

59,268    

71,251    

65,046    

Western 4,708             

Southern

Northern

1,956             

9,773             

ESNFI

WASH

North Eastern

 
د افغاني  | (ANSF)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:

له افغان کډوالو سره د ډنمارکۍ کمېټې مرستې  | (BPHS)د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه کڅوړه  | (DAC)د ولسوالۍ ادارې مرکز  | (CWSA)د اسیا د کلي او نړۍ خدمات  | (ARCS)سرې میاشتې عالي ټولنه 
(DACAAR) |  د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست (DoRR) |  د هالنډ خیریه ایتالف(DRA) |  د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ  –د ډنمارک د کډوالو شورا(DRC-DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   | 

 | (OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  | (NSAG)غیر دولتي وسله وال ځواکونه  | (NRC)د ناروي د کډوالو شورا  | (NFI)غیرخوراکي توکي  | (IRC)نړیواله ژغورندویه کمېټه  | (IOM)د کډوالو نړیواله موسسه 
د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)سالم بشري، شراکتي او سازماني تعالي  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک 

(SVA) |  د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره(UNHCR) |  د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق(UNICEF) |  د خوړو نړیوال پروګرام(WFP).  

 

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.

سکن  odec-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د   https://goo.gl/bnV8byد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 
   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/bnV8by
https://goo.gl/bnV8by

