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د جنوري 1 څخه تر 20 پورې 
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IOM راخیستل شوی له

$55,424,988

راپور د اکتوبر له 14 څخه تر 20 پورې

عمومي حالت په افغانستان کې پنځه نیم ملیونه
داخلي بې ځایه شوي

د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې 1,016,835
افغانان بې اسنادو هیواد ته راستانه شوي دي

 د اکتوبر له 14 څخه تر 20 پورې 30,498  
بې اسناده افغان راستنیدونکي راپور شوي

د جنوري له لومړۍ څخه د اکتوبر تر 20 مې نیټې پورې 
67,7800 بې ځایه شوي

)OCHA :سرچینه(
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چھارشنبھ  د اکتوبر 13 شنبھ، د اګست 14 چھارشنبھ  د اکتوبر 6 چھارشنبھ  د اکتوبر 20چھارشنبھ د سپتمبر
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627,375

398,034

48%
تشه

تمویل شوی
52%

پــه دې مــوده کــې 30498 بــې اســناده افغانــان بېرته افغانســتان 
تــه ســتانه شــوي دي. د دغــو کســانو ډېــری، 30178  تنــه لــه 
ایــران او 320 تنــه لــه پاکســتانه افغانســتان تــه داخــل شــوي دي
د ســپین بولــدک پولــه د 2021  کال د اکتوبــر لــه پنځمــې 
راهیســې تــړل شــوې ده. پــه ټولیــز ډول پــه 2021  کال کــې 
لــه  بــې اســناده راســتانه شــوي )1003602   1016835
ــوي  ــتانه ش ــه راس ــواد ت ــتانه( هې ــه پاکس ــران او 13233 ل ای
دي. پــه ټــول هیــواد کــې د بــې ځایــه شــویو کســانو شــمیر مــخ 
ــورې  ــر 2021 کال پ ــږي ت ــکل کی ــې اټ ــدو دی، چ ــه زیاتی پ
677800  کســان د ناامنیــو لــه املــه پــه افغانســتان کــې دننــه 

ــه شــي. بــې ځای

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps


د ګټه 
اخیستونکو شمیر 

د مالتړ شویو کسانو شمیر 

ټول

د اګست له 15 څخه 99,136 

48,875 

5,929

ارزول شوي 
والیتونه

ارزول شوي 
ساحې

ارزول 
شوي کلي

د کډوالۍ نړیوال سازمان مرستې
د  ای او ایــم  افغانســتان دفتــر د 627,375 بــې ځایــه شــویو )318,288 ښــځینه 
او 309,087 نارینــه(، بــې اســنادو راســتنیدونکو او د کوربــه ټولنــې غــړو اړتیاوو 
ــو د  ــر د زیانون ــتان د  دفت ــم  افغانس ــړي1. د  ای او ای ــو ک ــتې چمت ــاس مرس پراس
ــر بنســټ د  ــو پ ــړ خدمات ــډ نولــس مخنیــوي او مالت ــا وده، د کووی ارزونــې، روغتی
ــر بنســټ  ــې پ ــي او د ټولن ــه اوږدو کــې بیړن ــې پ بشردوســتانه مرســتو ســره د پول

بیړنــي ســرپناه او غیــر خوراکــي مرســتې چمتــو کــړي.

د 13,093 خلکو )5,825 میرمنې او 7,268 نارینه( لپاره د بشري 
مرستو په شمول د بیرته راستنیدو مرستې، بیړني سرپناه، روغتیایی 

خدمتونه او مالتړ خدمتونه

د ای او ایم  دفتر لخوا د 27,953 کسانو لپاره د کورونا معاینه 

د 5,929 خلکو لپاره د بیړني سرپناه مالتړ چې د کورنۍ شخړې 
لخوا اغیزمن شوي

د ای او ایم د ترانزیت مرکزونو له الرې د 3,600 زیان منونکو 
مهاجرینو لپاره مالتړ په شمول: د ګرمو خواړو سره لنډمهاله 

استوګنځی

د کوویډ 19 سکرینینګپه سرحدونو کې مرسته

د ژمي مالتړبیړني سرپناه

. د ای او ایــم  دفتــر وړتیــا د مناســبو مرســتو لــه الرې د زیــان منونکو راســتنیدونکو 
ــاره د هــرات، ننګرهــار، نیمــروز او کندهــار پــه ســرحدي  ــاوو تــه رســیدو لپ اړتی
والیتونــو کــې د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان )IOM( اســتقبال او ترانزیتــي مرکزونــو 
لــه الرې زمــوږ د قــوي عملیاتــي شــتون لــه املــه دی. برســېره پــر دې، د افغانســتان 
د ی او ایــم  دفتــر د ناوریــن د خطــر کمولــو او انعطــاف، او د راســتنیدونکو د بیــا 

یوځــای کولــو فعالیتونــو لــه الرې د مهاجــرت عوامــل پــه نښــه کــوي.

د اکتوبــر د 14 او 20 ترمنــځ، پــه کنــړ او تخــار والیتونــو کــې د راپــور ورکولــو پــه پخوانیــو 
کورســونو کــې  د اړتیــاوو النــدې ارزونــې  پــه ګــډه ترســره شــوي. 

ــو  ــه شــویو کورنی ــې ځای ــه 312 ب ــه امل ــت کــې د جګــړو ل ــړ والی ــه کن ــر پ ــم دفت د  ای او ای
ــزې  ــو او لمری ــو وســایلو لکــه د پخلنځــي ســیټونو، کمپرون ــه( د کورنی ــږدې 2184 تن ــه )ن ت

ــر خوراکــي مرســتې  ــه ګــډون غی ــو پ څراغون
او پــه تخــار والیــت کــې د ناکراریــو لــه املــه بــې ځایــه شــوو 535  کورنیــو ) نــږدې 3745 
تنــو( تــه د بیړنیــو مرســتو لکــه د ســرپناه وســایل، خیمــې او ســرپناه ســره د خوراکــي توکــو 

مرســتې ویشــلی دې.
ــړ او  ــان، کن ــان، لغم ــل، بدخش ــار، زاب ــل، کنده ــد، کاب ــه هلمن ــه پ ــاوو ارزون ــي د اړتی د ژم
دایکنــدي والیتونــو کــې دوام لــري. د اړتیــاوو ارزونــه د کاپیســا، ننګرهــار، پکتیــا، غزنــي، 
ــه  ــو ت ــورو والیتون ــډون ۱۰ ن ــه ګ ــور پ ــس او غ ــاب، ارزګان، بادغی ــدز، فاری ــمنګان، کن س

ــوه. وغځــول ش

1. له هغه راهیسې چې د  ای او ایم  دفتر د دریو جال پروګرامونو له الرې د پولو په اوږدو کې د لوړ خطر سره راستنیدونکو لپاره مالتړ خدمتونه وړاندې کوي، ځینې دا کسان ممکن له یو ځل څخه زیات 
شمیرل شوي وي، او دا ممکن په وروستي ارقام لږ اغیز ولري. ځینې راستنیدونکي ممکن له یو څخه ډیرو پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي. برسېره پردې، د دغو راستنیدونکو څخه ځینې یې د بیرته راستنیدو 

وروسته د دوی د استوګنې په والیتونو کې د بیا یوځای کیدو لپاره د  ای او ام دفتر لخوا چمتو شوي خدماتو څخه ګټه پورته کړې .سره له دې چې دې تکراري شمیرو کې سمونونه رامینځته شوي ، الهم د ګټه 
اخیستونکو دقیق شمیر کې د غلطۍ سلنه امکان شتون لري.

ــور  ــب راپ ــي تعقی ــل وروســتي بیړن ــورې د خپ ــر 18 پ ــه 11 څخــه ت ــر ل د اکتوب
کــې، د  ای او ایــم  دفتــر پــدې اونــۍ کــې د 1,160 نــوي ســایټونو څخــه د 
معلوماتــو راټولولــو دوهــم پــړاو ترســره کــړ. د معلوماتــو راټولولــو د افغانســتان 

ــي دي. ــدې نیول ــښ الن ــر پوښ ــوالۍ ت ــې 88 ولس ــو ک ــه  25  والیتون پ
د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې پــه ارزول شــویو ســیمو کــې ټولټــال 24,998 
کورنــۍ، شــاوخوا 179,275 نــوي بــې ځایــه شــوي لیــدل شــوي. فــوکل پوائنټونــه 
د نــورو والیتونــو پــه پرتلــه کابــل، کنــړ او کندهــار والیتونــو تــه د بــې ځایــه شــویو 

پــه شــمیر کــې د زیاتوالــي خبــر ورکــوي.

 نــږدې ټولــو ســروې شــویو خلکــو ویلــي چــې د دوی ژونــد د خوراکــي توکــو د 
بیــو لوړیــدو )٪95( او د ژونــد د کمیــدو )٪94( لــه املــه ســخت اغیزمــن شــوی.

ــه  ــویو پ ــه ش ــې ځای ــم د ب ــه )٪77( اله ــي آفتون ــې روزګاري )٪88( او طبیع ب
وړانــدې ترټولــو لــوی ننګونــې دي. د راپورونــو لــه مخــې یــوازې پــه تېــره یــوه 
میاشــت کــې یــو پــر څلورمــه برخــه بــې ځایــه شــوې کورنــۍ لــه بهرنیــو مرســتو 

ــې شــوې دي. برخمن

بیړني سرپناه او غیر خوراکي مرستې

غیر خوراکي توکي

بیړني سرپناه او نغدي تادیه

48,875

37,985

نارینهښځې 

23,49025,385

د اکتوبر له 14 څخه تر 20 پورې مرستې د توکي

د بې ځایه کیدو تعقیبی میټرکس

ارزول
شوي کلي

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې

د اګست له 15 څخه تر اکتوبر 20 پورې

12,9691,16034 359 8,363

د افغانستان د وضعیت راپور | 14 اکتوبر - 20 اکتوبر 2021
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د طبیعــي پیښــو د خطــر کمولــو )DRM( زیربنــا پــه هــرات او ننګرهــار والیتونــو کــې 
دوام لــري. د اکتوبــر پــه 14  د هــرات پــه ګــذر ولســوالۍ کــې د ګبیــن دیــوال د جوړولــو 

کار بشــپړ شــو . 
محلــي  او همدارنګــه درې  او500 کورونــه  کورنــۍ   4500 شــاوخوا  بــه  دیــوال  د 
جوماتونــه، دوه ښــوونځي، دوه روغتونونــه او یــو بــازار خونــدي کــړي. د ګبیــن دیــوال 
د هــرات د قنــات وکیــل پــه دوغنــي کلــي کــې او د ودانــۍ د محافظــوي دیــوال د جوړولــو 

ــري. ــار دوام ل ــه ننګره کار پ
ــل  ــړ او کاب ــې د کن ــت )CBDRM( روزن ــو د مدیری ــي پیښ ــر بنســټ د طبیع ــې پ د ټولن

ــاکل شــویو ســیالب ســیمو کــې بشــپړې شــوې. ــورو ټ ــه څل ــو پ والیتون
او لــه هــرې ســیمې څخــه ۴۰ تنــه روزل شــوي دي. ټولټــال 240 نارینــه د لټــون، 

ژغورنــې او لومړنــۍ مرســتې پــه برخــه کــې روزل شــوي. 

د طبیعي پیښو خطرونه کم کول 

په سرحدونو کې د څو برخو مرستې

د طبیعي پیښو د خطر د کمولو لپاره د ساختماني فعالیتونو شمیر 
چې په لږه کچه ترسره شوي 

د هغو کسانو شمیر چې د ټولنې پر بنسټ د طبیعي پیښو مدیریت 
پروګرام د لوړ خطر سره په سیمو کې روزل شوي او سمبال 

شوي 

د ګټه 
د اګست له 15مې څخهاخیستونکو شمیر 

68,437

54,129

31,740

3,600

په سرحد کې د بشري مرستو سند پرته د 
مهاجرینو شمیر

خلک

د اګست له ۱۵مې څخه

18,103

خلکو لنډمهاله استوګنځي + ګرم خواړه ترالسه کړل

خلکو د ترانسپورت لپاره نغدې پیسې ترالسه کړې

خلکو د خوراکي توکو کڅوړې ترالسه کړې

18,103

6,915

15,266

ــران او پاکســتان څخــه  ــه ای ــوال ســازمان او د هغــه ملګــري ســازمانونه ل ــۍ نړی د کډوال
راســتنیدونکو بــې اســنادو افغانانــو تــه بیړنــۍ بشــري مرســتې برابــروي، دغــه مرســتې  
ــه پاکســتان ســره  ای او ایــم  د اتــو اســتقبال او ترانزیتــي مرکزونــو د شــبکې لــه الرې ل
ــران د  ــې د ای ــو ک ــه او ملخان ــه اســالم قلع ــو او پ ــي پول ــدک اصل ــپین بول ــم او س د تورخ
اســالمي جمهوریــت برابریــږي. د اکټوبــر لــه پنځمــي راهیســي د کندهــار د ســپین بولــدک 
پولــه تــر تــړل کیــدو وروســته پــه دغــه ســرحدي نقطــه کــي مرســتندویه عملیــات درول 

شــوي دي. 
پــه ټولیــز ډول  3600 کســانو )830 تنــه ښــځې، 2770 تنــه نارینــه( پــه نیمــروز کــې 
) 1921تنــه(، هــرات ) 139 تنــه( او ننګرهــار )320تنــه( د موقتــې اســتوګنې، ګرمــو 

خــوړو، ترانســپورت او خوراکــي توکــو پــه برخــو کــې مرســتې ترالســه کــړې. 

روغتیایی خدمتونه

127,0572,975

د هغو خلکو شمیر چې روغتیایی پاملرنه یې ترالسه کړې
د اګست له ۱۵مې څخه

د بهر ناروغانو لپاره مشوره ورکول

د کرونا ازموینه

د زیږون روغتیایی خدمتونه

خلک د کوویډ 19 په اړه روغتیایی پیغامونه ترالسه کړي. 

رواني ټولنیز خدمتونه

18,103

456,566

264,303 

2,357  

1,169 

د کرونا د ناروغۍ اړوند خدمتونه
د اګست له ۱۵مې څخه

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې

د ګټه 
اخیستونکو شمیر 

د ګټه 
اخیستونکو شمیر 

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې

د ای او ایــم  دفتــر روغتیــا څانګــه د هغــو خلکــو لپــاره بیړنــي روغتیایــی خدمتونــه 
وړانــدې کــوي چــې مهاجــرت کــوي یــا پــه ســختو ځایونــو کــې ژونــد کــوي.

ــه  ــره پ ــت س ــه اســالمي جمهوری ــتان ل ــران او پاکس ــې د ای ــو ک ــو خدمتون ــه دغ پ
ــاره د اســتقبال او  ــه او مرســتې او د راســتنیدونکو لپ ــا ارزون ــې د روغتی ــو ک پول
ترانزیــت پــه مرکزونــو کــې او د بیړنیــو روغتیایــي خدمتونــو د وړانــدې کولــو او 
 )MHT( د کوویــډ۱۹- معایناتــو ترســره کولــو لپــاره د ګرځنــده روغتیایــی ټیمونــو

جــوړول شــامل دي.
ــروز  ــار او نیم ــار، ننګره ــرات، کنده ــه ه ــې، پ ــوده ک ــه م ــو پ ــور ورکول د راپ
والیتونــو کــې ټولټــال 2975 کســانو ) 1817ښــځې او 1185  نارینــه( لومړنــي 
روغتیایــي خدمتونــه لکــه د بهــر ناروغانــو )OPD( او د والدت روغتیایــی 
ــې څخــه، 122 )108 ښــځینه، 14  ــه دې جمل ــر الســه کــړي دي . ل ــه ت خدمتون
نارینــه( د روانــي روغتیــا او روانــي مالتــړ خدمتونــه )MHPSS( ترالســه 
کــړي. و  340ســخت ناروغــان ) 275ښــځینه، 65 نارینــه( نیمــروز، ننګرهــار 
او هــرات والیتونــو تــه د بیړنــۍ پاملرنــې لپــاره لیــږدول شــوي. ســربیره پــردې،د 
مهاجــرت نړیــوال کډوالــۍ ســازمان )ای او ایــم ( دفتــر پــه هــرات، کندهــار، 
ننګرهــار، غــور او نیمــروز کــې د 27953  کســانو د کوویــډ۱۹- معاینات ترســره 

کــړل.
او همدارنګــه د ګرځنــده روغتیایــی ټیــم ســره یوځــای، دا د 8,781 خلکــو 
ــاری  ــورو س ــۍ او ن ــا ناروغ ــاره د کرون ــه( لپ ــې، 4,129 نارین )4,652 میرمن
ــه  ــو پیغامون ــا اعالنات ــه اړه د روغتی ــو پ ــوي اقدامات ــدې د مخنی ــو پروړان ناروغی

ــړي. ــو ک چمت

  د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې، پــه بلــخ، کنــړ، لغمــان او ننګرهــار والیتونــو 
کــې د روانــي روغتیایــي خدمتونــو او روانــي مالتــړ پــه اړه د پوهــاوي کمپاینونــه 
ــه  ــه( پ ــې، 95 نارین ــان راســتنیدونکو )30 میرمن ــال 125 افغ بشــپړ شــول. ټولټ
کمپاینونــو کــې برخــه اخیســتې چــې د ســیمه ایــزو ارګانونــو ســره پــه همغــږۍ کــې 
ــه  ــاوي کچ ــځ د پوه ــو ترمن ــه اړه د ګډونوال ــو پ ــوي، د دې ډول خدمات ــره ش ترس

لــوړه شــوې. 
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د مالتړ خدمتونه

1,041

د اګست له ۱۵مې څخه

د اګست له ۱۵مې څخه

IOM 2021/روغتیایی مرسته په هرات، افغانستان کې | © برونستین IOM د

د بې سنده راستنیدونکو شمیر د رسیدو 
سره سم محافظتي مرستې ترالسه کړې

د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې، د ایــران ســره پــه ســرحدي والیتونــو )نیمــروز 
ــځینه  ــه او ښ ــې نارین ــو ک ــه مرکزون ــت پ ــتوګنې او ترانزی ــې د اس ــرات( ک او ه
کارمندانــو مهاجرینــو تــه لــه راســتنیدو وروســته مرســتې چمتــو کــړې. ټــول 
ــاره ارزول شــوي، چــې  ــې لپ ــاو ارزون ــې اســناده راســتنیدونکي د اړتی 1,757 ب
ــړ  ــاو مالت ــړو اړتی ــه( د ځانګ ــځینه او 81 نارین ــه 162 )81 ښ ــزه توګ ــه ټولی پ
ــو،  ــو، راجــع کول ــه د السرســي معلومات ــو ت ــي خدمات مرســتې ســره، لکــه لومړن
ــا یوځــای کیــدل، او نــورو برخــو کــی  ګټــورو مرســتو کــې د کورنــۍ تعقیــب، بی

ترالســه کــړ. 
د مالتــړ قضیــې مدیریــت  پــه 11 والیتونــو کــې چــې د IOM دفتــر مالتــړ ټیمونــه 

شــتون لــري پــه حضــوری ډول یــا د لیــرې الړی څخــه اداره شــوي. 
ــو  ــه اوو والیتون ــې پ ــی چ ــر توانیدل ــم  دفت ــه دی، د  ای او ای ــته  ل ــو وروس اونی
بلــخ، فاریــاب، غــور، هــرات، کابــل، نیمــروز او ســرپل کــې د مرســتې 44 نــوې 
قضیــې ترالســه کــړي.  هــرات، کندهــار، نیمــروز او ســرپل کــې 429 بــې اســنادو 
راســتنیدونکو )200 ښــځې، 229 نارینــه( تــه نغــدي مرســتې ورکــړل شــوې او 

100 دوســیې تــړل شــوي دي.
ــو  ــه الری ، همــدی والیت ــو ل ــزو ګمارل ــه، د ټولنی ــردې، مالتــړي څارن برســېره پ
ــې،  ــه مــوده کــې 160 کســان )49 میرمن ــو پ ــور ورکول ــري او د راپ کــې دوام ل

ــه توګــه ښــکیل شــوي. 111 نارینــه( پــه فعال
 پولــو د تړلــو ســره ســره، پــه لــوی شــمیر کــې بــې اســناده افغانــان اوس هــم لــه 
پولــې څخــه د تیریــدو پــه لټــه کــې دي. د اګســت لــه میاشــتې راهیســې، بهــر تــه د 
تــګ لپــاره د ځــواب ویونکــو لیوالتیــا زیاتــه شــوې ده. برســېره پــردې، میرمنــې 
د لــږ خوندیتــوب احســاس کــوي او پــه زیاتیدونکــې توګــه د تبعیــض، نــاوړه ګټــه 

اخیســتنې، او جبــري واده ســره مــخ دي. د وســله والــو شــخړو ســربیره، اقتصــادي 
عوامــل لکــه غــال او د پــور پــورې اړونــد ځورونــې اکثــرا د خوندیتــوب اندیښــنې 
پــه توګــه راپــور شــوي، چــې پــه ټولنــه کــې د ناکــرارۍ د زیاتوالــي المــل کیــږي.

د راپــور ورکولــو پــه دې مــوده کــې، پــه بدخشــان، بلــخ او کابــل کــې د IOM د 
ــود.  ــه الس رســی درل ــو خلکــو ت ــه او ښــځینه کارکوونکــو اړمن ــم نارین ــړ ټی مالت
پــه نــورو والیتونــو کــې، یــوازې نارینــه کارکونکــي پــه ســیمه کــې شــتون لــري، 
او د قضیــې مدیریــت او د ښــځینه کارمندانــو لخــوا د مالتــړ څارنــه پــه غیــر 
حاضــرۍ کــې ترســره کیــږي . د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان د ښــځو خوندیتــوب تــه 

ــه دوام ورکــوي.  ــاره خبــرو اتــرو ت ــو لپ د السرســي د پراخول

86

973

پای چارټ ښکاره کوي چې 
# تیورم خالص شوی

د تړل شوی قضیې 
شمیر

د ګټه 
42,104751اخیستونکو شمیر 

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې
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تثبیت، بیا یوځای کیدل او مقاومت
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بسپنه ورکوونکي )دونر( 

Email. prd@iom.int   |  drd@iom.it    Web. www.afghanistan.iom.int    Tell. +41 22 717 92 71
د چمتووالي او ځواب څانګه | د تمویل کوونکو د اړیکو څانګه

د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان د ثبــات، بیــا پیوســتون او مقاومــت هراړخیــز او ســیمه 
ــو کــوي ترڅــو د سمدســتي ځــواب څخــه د تلپاتــې حــل، تلپاتــې  ــزه مرســته چمت ای
ســولې، او تلپاتــې پراختیــا پــه ســیمو کــې د ډیــرو راســتنیدونکو ســیمو لکــه بغــالن، 
بلــخ، هــرات، کابــل څخــه د لیــږد بهیــر اســانه کــړي. پــه کندهــار، کنــړ، لغمــان او 

ننګرهــار کــې پروســه دوام لــري.
ــو درې  ــو د جوړول ــو د کانالون ــو لګول ــې د اوب ــوده ک ــه دې م ــو پ ــور ورکول د راپ
ــو )۳۴۹۳۷  ــه ســیمه کــې د 4991 کورنی ــدزګان پ ــروژې بشــپړې شــوې. د اخن پ
کســانو( او د کــوز باســول پــه ســیمه کــې 1300 کورنــۍ )9100 تنــه( د ننګرهــار 
والیــت او د لغمــان والیــت پــه نیلــي کلــی ســیمه کــې 721 کورنــۍ )5047 تنــه( د 
اوبــو لګولــو کانالونــه ګټــه اخلــي.  دغــو ودانیــو پــه موقــت ډول پــه ســیمه کــې 43 

کســانو تــه د کار زمینــه برابــره کــړې ده.
همدارنګــه د ای او ایــم دفتــر د وړو او متوســطو تشــبثاتو لپــاره د حرفــوي زده 
کــړو )TVET(، د کار زدکــړه او مالتــړ پــه ورکولــو ســره د زیــان منونکــو 
خلکــو ټولنیز-اقتصــادي انعطــاف پیــاوړی کــوي. د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې، 
ــو کــې 413 کســانو )178  ــل، ننګرهــار او هــرات والیتون ــخ، کاب ــه کندهــار، بل پ
ښــځې، 235 نارینــه( تــه د کار زده کــړې دوام ورکــړی. پــر دې ســربېره پــه کابــل، 
هــرات، کندهــار، ننګرهــار، کنــړ، لغمــان او بغــالن والیتونــو کــې 255 تنــو )105 
ښــځې، 150 نارینــه( د خیاطــۍ، د موبایلونــو د ترمیــم، د هایدرولیــک ترمیــم او د 

ســولر تختــې د نصبولــو د زده کــړو پــه برخــه کــې ثبــت نــام کــړې دي.

د اګست له ۱۵مې څخه

د بشپړو شویو پروژو 
شمیر

د هغو خلکو شمیر چې د سوداګرۍ 
میکانیزمونو لخوا مالتړ کیږي
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د ګټه 
49,084 239,119اخیستونکو شمیر 

د جنوري له 1 میاشتې څخه 
تر اکتوبر پورې 20 میاشتې

د اکتوبر له 14 څخه 
تر 20 پورې

د افغانستان د وضعیت راپور | 14 اکتوبر - 20 اکتوبر 2021
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