د افغانستان د
وضعیت راپور
د نومبر له  4څخه تر  10پورې

د ژمي د اړتیاوو د ارزونې لپاره د لرې پرتو سیمو لیدنه په  23والیتونو کې دوام لري ،لکه دلته په دایکنډي کی

د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې

په افغانستان کې  5.5میلیونه

1,107,766

خلک داخلي بې ځایه شوي

شوي دي

د نومبر د 4او د نومبر  10ترمنځ

د جنوري له  1څخه تر نومبر  10پورې

682,900

بې اسناده افغانان راستانه

30,150

خلک بې ځایه شوي

بې اسناده افغانان راستنیدونکي

راپور شوي.

(سرچینه)OCHA :

عمومي حالت
پــه دې مــوده کــې  30,150بــې اســناده افغانــان بېرتــه افغانســتان تــه ســتانه شــوي
دي .د دغــو کســانو ډېــری 27,609 ،تنــه لــه ایــران او  2,541تنــه لــه پاکســتان
څخــه افغانســتان تــه داخــل شــوي دي.
پــه ټولیــز ډول پــه  2021کال کــې  1,107,766بــې اســناده راســتانه شــوي

( 1,091,002لــه ایــران او  16,764لــه پاکســتان) هېــواد تــه راســتانه شــوي
دي .پــه ټــول هیــواد کــې د بــې ځایــه شــویو کســانو شــمیر مــخ پــه زیاتیــدو دی،
چــې اټــکل کیــږي تــر  2021کال پــورې  682,900کســان د ناامنیــو لــه املــه پــه
افغانســتان کــې دننــه بــې ځایــه شــوی دي.

د مرستې لپاره اړین مقدار

افراد مستفید
د 2021

د 2021

د جنوري له  1څخه تر ا نومبر10پورې د ګټه اخیستونکو شمیر
ښځې
نارینه

د مرستې لپاره اړین مقدار (دالر)

52%

تمویل شوی

675,017

1

$115,830,000

48%
تشه

لپاره چمتو شوی مقدار (دالر)

$60,405,012

332,737

342,280

د ټولو هغو کسانو شمیر چې د نومبر له  4څخه تر نومبر 10
پورې یې ګټه اخیستې
ښځې
نارینه

تشه

6,871

$55,424,988

2,838

4,033

د مهاجرت نړیوال سازمان (  ) IOMمرستی

د اګست له  15څخه
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675,017
627,375

398,034

ﺷﻧﺑﮫ 14

492,588

ﺳﭘﺗﻣﺑر 29

512,814

اﮐﺗوﺑر 6

635,737

668,146

533,458

اﮐﺗوﺑر 13

اﮐﺗوﺑر 20

اﮐﺗوﺑر 27

ﻧوﻣﺑر 3

342,280
332,737

ﻧوﻣﺑر 10

 .1لــه هغــه راهیســې چــې د ای او ایــم دفتــر د دریــو جــا پروګرامونــو لــه الرې د پولــو پــه اوږدو کــې د لــوړ خطــر ســره راســتنیدونکو لپــاره مالتــړ خدمتونــه وړانــدې کــوي ،ځینــې دا کســان ممکــن لــه یــو ځــل څخــه زیــات شــمیرل
شــوي وي ،او دا ممکــن پــه وروســتي ارقــام لــږ اغیــز ولــري .ځینــې راســتنیدونکي ممکــن لــه یــو څخــه ډیــرو پروګرامونــو څخــه ګټــه پورتــه کــړي .برســېره پــردې ،د دغــو راســتنیدونکو څخــه ځینــې یــې د بیرتــه راســتنیدو وروســته د دوی
د اســتوګنې پــه والیتونــو کــې د بیــا یوځــای کیــدو لپــاره د ای او ام دفتــر لخــوا چمتــو شــوي خدماتــو څخــه ګټــه پورتــه کــړې .ســره لــه دې چــې دې تکــراري شــمیرو کــې ســمونونه رامینځتــه شــوي  ،الهــم د ګټــه اخیســتونکو دقیــق شــمیر
کــې د غلطــۍ ســلنه امــکان شــتون لــري
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د افغانستان د وضعیت راپور د نومبر له  4څخه تر  10پورې

د مرستې لپاره اړین مقدار
د ای او ایــم افغانســتان دفتــر د  675,017بــې ځایــه شــویو ( 342,280ښــځینه
او  332,737نارینــه) 2بــې اســنادو راســتنیدونکو او د کوربــه ټولنــې غــړو
اړتیــاوو پراســاس مرســتې چمتــو کــړي د ای او ایــم افغانســتان د دفتــر د زیانونــو
د ارزونــې ،روغتیــا وده ،د کوویــډ 19-مخنیــوي او مالتــړ خدماتــو پــر بنســټ د
بشردوســتانه مرســتو ســره د پولــې پــه اوږدو کــې بیړنــي او د ټولنــې پــر بنســټ
بیړنــي ســرپناه او غیــر خوراکــي مرســتې چمتــو کــړي .د ای او ایــم دفتــر وړتیــا
د مناســبو مرســتو لــه الرې د زیــان منــو راســتنیدونکو اړتیــاوو تــه رســیدو لپــاره

د هــرات ،ننګرهــار ،نیمــروز او کندهــار پــه ســرحدي والیتونــو کــې د کډوالــۍ
نړیــوال ســازمان ( )IOMاســتقبال 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 کډوالــۍ نړیــوال ســازمان
پــه  27والیتونــو کــې خپــل فعالیتونــه ترســره کــوي.

د نومبر له  4څخه تر نومبر  10پورې د مرستې توکي
په سرحدونو کې مرستې
د  3,674خلکــو ( 1,971میرمنــې او  1,703نارینــه)
لپــاره د بشــري مرســتو پــه شــمول د بیرتــه راســتنیدو وروســته
مرســتې ،بیړنــي ســرپناه ،روغتیایــی خدمتونــه او مالتــړ
خدمتونــه

د کوویډ 19-د واکسین تطبیق
د ای او ایــم دفتــر لــه خــوا  3,582کســانو د کرونــا معاینــات
ترســره کــړل

معیشت
 60تنه د زده کړو له پروګرام څخه فارغ شول.

د ژمي کمکونه
 23والیتونــه د ژمــي د اړتیــاوو لپــاره ارزول شــوي چــې
د ژمنیــو بیړنیــو مرســتو پــه ګــډون د جمپرونــو ،تودوخــې
مــوادو او تودوخــې اړو کســانو تــه وویشــل شــي

د سيمې اوسېدونکي په کندهار کې د اړتياوو د ارزونې پر مهال د سرپناه اړتيا څرګندوي

 .2مراجعه وکړئ ()1

2

د افغانستان د وضعیت راپور د نومبر له  4څخه تر  10پورې

د تمکرز د ډلی په دايکنډي کې د ژمي د ارزونې په اړه بحث

بیړني سرپناه او غیر خوراکي مرستې

ارزول
شوي کلي 105,996

د جنوري له  1څخه تر
نومبر 10

د ای او ایــم دفتــر د بیړنــي ســرپناه ټیــم د راتلونکــي ژمــي لپــاره چمتووالــي تــه
دوام ورکــوي .د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې پــه تخــار او بامیــان والیتونــو کــې
د ژمــي د اړتیــاوو ارزونــه پیــل شــوه .پــه  23والیتونــو کــې د ژمــي د اړتیــاوو
ارزونــه :تخــار ،بامیــان ،هلمنــد ،کابــل ،کندهــار ،زابــل ،بدخشــان ،لغمــان ،کنــړ،
دایکنــدي ،کاپیســا ،ننګرهــار ،پکتیــا ،غزنــي ،ســمنګان ،کنــدز ،فاریــاب ،ارزګان،
بادغیــس ،غــور ،هــرات ،پــروان او میــدان وردګ او پــه راتلونکــي ژمــي کــې د
مرســتو د ویــش لپــاره چمتووالــی روان دی.
پــه دایکنــدي او بادغیــس کــې د جګــړو لــه املــه بــې ځایــه شــویو کورنیــو تــه د غیــر
خوراکــي توکــو د ویشــلو لپــاره چمتووالــی روان دی ،چــې د کورنیــو توکــی لکــه
د پخلنځــي ســیټونه ،کمپلــی او د ســولر تختــي ویشــل کیــږي.

ارزول
شوي کلي

282

نارینه

28,871

ښځې

26,864

د بار چارټ شمیره ښیې

55,735

بیړني سرپناه او نغدي تادی

44,845

د جنوري له  1څخه تر نومبر 10

د نومبر له  4څخه تر

88,991

0

د اګست له  15څخه

6

0

د اګست له  15څخه

55,735

د مالتړ شویو کسانو شمیر
د بیړني سرپناه او غیر
خوراکي توکو څخه

د نومبر له 4
څخه تر

د طبیعي پیښو د خطر کمولو لپاره ملکي عملیات چې په کوچنۍ کچه ترسره
شوي

د طبیعي پیښو خطرونه کم کول
د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې ،د هــرات والیــت د
دوغنــي قنــات وکیــل پــه کلــي کــې د ګبیــن دیــوال کــې
د طبیعــي پیښــو د خطــر د کمولــو لپــاره زیربنایــي
پــروژې دوام لــري .پــه دې مــوده کــې  65کســان
پــه دې پــروژه کــې د کار لپــاره وګمــارل شــول .پــه
همــدی وخــت کــی دوی د ټولنــې پــر بنســټ د طبیعــي
پیښــو د خطــر مدیریــت روزنــه ترالســه کــړه.

د ټولنې پر بنسټ د طبیعي پیښو د خطر مدیریت پروګرام له مخې د طبیعي
پیښو د لوړ خطر په سیمو کې خلک روزل شوي او سمبال شوي

په سرحدونو کې د څو برخو مرستې
د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان او د هغــه ملګــري ســازمانونه لــه ایــران او پاکســتان
څخــه راســتنیدونکو بــې اســنادو افغانانــو تــه بیړنــۍ بشــري مرســتې برابــروي.
لــه پاکســتان ســره د تورخــم او ســپین بولــدک او پــه اســام قلعــه کــې د ایــران د
اســامي جمهوریــت لــه اصلــي پولــو لــه ننوتلــو وروســته بــه دغــه مرســتې د ای
او ایــم د دفتــر د اتــو ترانزیتــي مرکزونــو دفترونــو پــه ګــډون او د دغــو شــبکو لــه
الرې ورکــړل شــي.
پــه ټولیــز ډول  1056تنــو (  253تنــه ښــځې 2803 ،تنــه نارینــه) ،پــه نیمــروز
والیــت کــې (  706تنــه) ،پــه هــرات والیــت کــې (273تنــه) او پــه ننګرهــار
والیــت کــې ( 77تنــه) د موقتــې اســتوګنې ،ګرمــو خــوړو ،ترانســپورتي آســانتیاوو
پــه ګــډون د بیرتــه راتــګ مرســتې ترالســه کــړي دي .پــه هیــواد کــې د نغــدو پیســو
نشــتوالي پــه ســرحدي عملیاتــو اغیــزه کــړې پــه ځانګــړې توګــه پــه کندهــار کــې
پــه  1983غیــر قانــون کډوالــو وکــوالی شــول چــې د خــوړو نړیــوال پروګــرام
( )WFPڅخــه خوراکــي توکــي ترالســه کــړي  ،مګــر د ای او ایــم دفتــر او د هغــې
کارمنــدان ونــه توانیــدل چــې د اســتوګنې ځــای ،ګــرم خــواړه یــا نغــدي مرســتې
چمتــو کــړي.

ارزول
شوي کلي 61,051

د جنوري له  1څخه
تر نومبر 10

هرات والیت په دوغني قنات کلي کې د طبیعي پېښو د خطرونو د کمولو په موخه د ګبین
دیوال جوړول

د نومبر له 4
څخه تر

1,056
د اګست له  15څخه

د اګست له  15څخه

25,025

په سرحد کې د بشردوستانه مرستو ترالسه کولو بی اسناده
مهاجرین

3

د افغانستان د وضعیت راپور د نومبر له  4څخه تر  10پورې

خلکو لنډمهاله استوګنځي  +ګرم خواړه ترالسه کړل

25,025

کسانو د ترانسپورت لپاره نغدې پیسې ترالسه کړې او

12,539

خلکو د خوراکي توکو کڅوړې ترالسه کړې

22,534

روغتیایی خدمتونه
د آی او ایــم دفتــر روغتیــا څانګــه د هغــو خلکــو لپــاره بیړنــي روغتیایــی خدمتونــه
وړانــدې کــوي چــې مهاجــرت کــوي یــا پــه ســختو ځایونــو کــې ژونــد کــوي .د ای
او ایــم ګرځنــده روغتیایــی ټیــم د دې اشــخاصو لپــاره لومړنــي روغتیایــی خدمتونــه
او راجــع کــول چمتــو کــوي .هغــه کســان چــې د ای او ایــم ګرځنــده روغتیایــی ټیــم
لخــوا د کرونــا لپــاره مالتــړ شــوي ،درملنــه او معاینــه شــوي د کرونــا د مخنیــوي
پــه اړه معلومــات هــم ترالســه کــړي .د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان د ایــران او
پاکســتان د اســامي جمهوریــت ســره پــه پولــو او د راســتنیدونکو لپــاره د اســتوګنې
 /ترانزیــت مرکزونــو کــې درملنــه او روغتیایــی پاملرنــې معاینــه او ارزونــه اســانه
کو ي.
د نومبر د 4څخه تر  10پورې ،په ټولیز ډول  5,081کسانو (3,187میرمنې؛
 1,894نارینــه) پــه بدخشــان ،بادغیــس ،بلــخ ،غــور ،هــرات ،کندهــار ،ننګرهــار
او نیمــروز والیتونــو کــې لومړنــي روغتیایــی خدمتونــه لکــه د بهــر ناروغانــو
خدمتونــه ( )OPDاو د زیږونــی روغتیایــی خدمتونــه ترالســه کــړي .لــه دې
شــمیر څخــه 317( 371 ،ښــځینه 54 ،نارینــه) روانــي اجتماعــی خدمتونــه او
روانــي اجتماعــی مالتــړ ( )MHPSSترالســه کــړي او پــه نیمــروز ،ننګرهــار،
هــرات او قندهــار والیتونــو کــې  463ســخت ناروغــان ( 262ښــځینه201 ،
نارینــه) بیړنــۍ پاملرنــې تــه راجــع شــوي دي.
د دې ترڅنــګ د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان پــه هــرات ،کندهــار ،ننګرهــار،
غــور او نیمــروز کــې د  33,237کســانو د کوویــډ 19-معاینــات ترســره کــړل.
همدارنګــه ،د ګرځنــده روغتیایــی ټیــم ســره پــه ګــډه 15,176 ،خلکــو لپــاره د
کرونــا د ناروغــۍ او نوروســاری ناروغیــو پــه وړانــدې د مخنیــوي اقداماتــو پــه
برخــه کــې د روغتیایــی پیغامونــه چمتــو کــړي .د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې
پــه  6والیتونــو بدخشــان ،بلــخ ،بادغیــس ،غــور ،کندهــار ،نیمــروز او ننګرهــار

کــې د کوویــډ 19-واکســین ټولټــال  3582کســانو تــه ورکــړل شــوي دي .د راپــور
ورکولــو پــه مــوده کــې ،د کوویــډ  19-لپــاره د واکســین ټولټــال  3582دوزونــه
ورکــړل شــوي او  561کســانو د کرونــا معاینــات کــړي .پــه دغــو فعاليتونــو کــې
د بدخشــان ،بادغيــس ،بلــخ ،غــور ،هــرات ،کندهــار ،ننګرهــار ،نيمــروز او تخــار
واليتونــه شــامل وو.

ارزول
شوي کلي 5,578 139,716
د نومبر له 4
څخه تر

د جنوري له  1څخه
تر نومبر 10

د اګست له  15څخه

خلکو روغتيايي خدمتونه تر السه کړل
29,460

د بهر ناروغانو لپاره مشوره ورکول
د زیږونه روغتیایی خدمتونه

3,631

رواني اجتماعی خدمتونه

1,645

د کرونا د ناروغۍ اړوند خدمتونه
کسانو څخه د کرونا ازموینه اخیستل شوې

519,475

کسانو د کرونا اړوند روغتیایی پیغامونه ترالسه کړي دي او د کرونا
واکسین

318,492

3,630

8,906

کسانو د کرونا پی
سی آر معاینات
کړي

دوزونه تطبیق
شوي دي

د مالتړ خدمتونه
د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې ،د ایــران ســره پــه ســرحدي والیتونــو (نیمــروز او هــرات) کــې د اســتوګنې او ترانزیتــي مرکزونــو نارینــه او ښــځینه کارمنــدان مهاجرینــو
تــه لــه راســتنیدو وروســته مرســتې چمتــو کــړې .ټولټــال  717بــې اســناده راســتنیدونکي د اړتیــاو د ارزونــې لپــاره ارزول شــوي ،چــې پــه ټولیــزه توګــه 139( 219
ښــځینه او  160نارینــه) د مالتــړ مرســتې لپــاره ځانګــړي اړتیــاوې لــري ،لکــه لومړنــي خدماتــو تــه د السرســي معلومــات ،راجــع کــول ،غیــر نغــدی مرســتې او کورنــۍ
ســره بیــا یوځــای کیدل/تعقیــب مرســتې وشــوي.
د څــو اونیــو پراخــو کارونــو وروســته د بیرتــه راســتنیدو او خبــرو اتــرو سیســتم د
فعالولــو لپــاره ،د ای او ایــم دفتــر وتوانیــدو چــی د بدخشــان ،بلــخ ،فاریــاب ،غــور،
هــرات ،کابــل ،کندهــار ،ننګرهــار ،نیمــروز ،ســرپل او تخــار پــه  11والیتونــو
کــې  135نــوې پېښــې ثبــت کــړي ،پــه داســې حــال کــې چــې د ای او ایــم دفتــر د
مالتــړ ټیــم نارینــه او ښــځینه غــړي پــه  11والیتونــو کــې السرســی لــري ،ښــځینه
کارکوونکــو تــه السرســی د محــرم او ځانګــړي کالی(حجــاب) لــه شــتون ســره
مشــروط دی .پــه هــرات ،کندهــار ،ننګرهــار او نیمــروز والیتونــو کــې د قضیــې د
مدیریــت لــه لیــرې الرې شــتون لــري چیــرې چــې کارمنــدان ســاحه تــه السرســی
خونــدي/آرام احســاس نــه کــوي .د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان د نارینــه او ښــځینه
کارمندانــو لپــاره د خونــدي او مســاوي السرســي پــه اړه خبــرو اتــرو تــه دوام
ورکــوي.
برســېره پــر دې ،مالتــړي څارنــه ،د ټولنیــزو مشــورو پــه بڼــه ،پــه دې والیتونــو
کــې دوام لــري او د راپــور ورکولــو پــه دوره کــې  177کســان ( 16ښــځینه؛ 116
نارینــه) پــه فعالــه توګــه ښــکیل شــوي .د اکتوبــر پــه میاشــت کــې ،نــږدې درې پــر
څلورمــه برخــه بــې اســنادو راســتنیدونکی د روانــي ناروغــۍ تجربــه کــړې ،چــې
اصلــي المــل یــې د کار نشــتوالی منــل شــوی .پــه هــرو دریــو راســتنیدونکو کــې یــو
یــې خدماتــو تــه الس رســی نــه لــري ،چــې  ٪94یــې د ژونــد مالتــړ نــه ترالســه
کــوي .برســېره پــردې ،د قضیــې د مدیریــت ارزونــه پروســې  ،د بازارونــو
د فعالیــت تــر څنــګ ،خــواړو تــه د السرســي کمښــت هــم ښــایی .د ســرچینو د
السرســي محدودیتونــو پــه اړه د راپــور ورکولــو معلوماتــو ســره (د  ٪76ځــواب
ورکوونکــي شــامل دي چــې د وچکالــۍ لــه املــه اغیزمــن شــوي) مطابقــت لــري.
دا مــخ پــر ځــوړ ټولنیــز او اقتصــادي وضعیــت د جرمونــو د زیاتوالــي ،د پورونــو
ځورونــې او د ټولنیــز یووالــي د خرابیــدو المــل شــوی دی .او زیــات شــمیر افغانــان
مجبــوروي چــې پرتــه لــه اســنادو د پولــې څخــه تیرشــي.
4

د افغانستان د وضعیت راپور د نومبر له  4څخه تر  10پورې

ارزول
شوي کلي 43,158

د نومبر له 4
څخه تر

د جنوري له  1څخه
تر نومبر 10

299

د اګست له  15څخه

1,159

بې سنده راستنیدونکي نغدي مرستی ترالسه
کړې

148

د خالصې شویو قضیو مدیریت

1,533

بې سنده راستنیدونکي د رارسیدو په وخت
کې د خوندیتوب مرستې ترالسه کرې

1

د بند شوی قضیه مدیریت

ارزول
شوي کلي 60 239,204
د جنوري له  1څخه
تر نومبر 10

د نومبر له 4
څخه تر

د اګست له  15څخه
د ټولنې پراختیایي پروژې

تثبیت ،بیا یوځای کیدل او مقاومت
د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان د ثبــات ،بیــا بیایوځــای کیدلــو او مقاومــت هراړخیــز
او ســیمه ایــزه مرســته چمتــو کــوي ترڅــو د سمدســتي ځــواب څخــه د تلپاتــې حــل،
تلپاتــې ســولې ،او تلپاتــې پراختیــا پــه ســیمو کــې د ډیــرو راســتنیدونکو ســیمو لکــه
بغــان ،بلــخ ،هــرات ،کابــل ،قندهــار ،کنــر ،لغمــان او ننګرهــار تــه دوام ورکــری.
د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې 13 ،ټولنیــز پرمختیایــي پــروژې چــې هــدف یــې
ســتراتیژیکو او بنســټیزو خدماتــو زیربنــاوو تــه د السرســي ښــه کــول دي ،پرتــه
لــه بغــان څخــه پــه ټولــو د موخــی والیتونــو کــې تــر کار النــدې دي .د نومبــر لــه
 10څخــه ،دې پــروژو د یــادو ســیمو  214کســانو تــه د پــروژې پــه ســاختماني
برخــو کــې لنــډ مهالــه کاري فرصتونــه برابــر کــړل

د معیشت پروژې

9

6

60

د بشپړو شویو پروژو
شمیر

د هغو خلکو شمیر چې
د سوداګرۍ میکانیزمونو
لخوا مالتړ شوی

فارغین د کارآموزی برخه
څخه

د ای او ایــم دفتــر همدارنګــه د وړو او متوســطو تشــبثاتو لپــاره د حرفــوي زده
کــړو ( ،)TVETکارآمــوزی او مالتــړ پــه ورکولــو ســره د زیــان منــو خلکــو
ټولنیز-اقتصــادي انعطــاف پیــاوړی کــوي .د راپــور ورکولــو پــه دوره کــې60 ،
ګــډون کوونکــي پــه بلــخ کــې د خیاطــی د زده کــړې لــه پروګــرام څخــه فــارغ
شــول ( 35ښــځې 25 ،نارینــه) .پــه کابــل ،ننګرهــار او هــرات والیتونــو کــې د
 328کســانو (136ښــځې 192 ،نارینــه) لپــاره زده کــړی دوام لــري .پــه کندهــار
والیــت کــې  25تنــه ( 7ښــځي او  18نارینــه) د زده کــړو لــه پروګــرام څخــه فــارغ
شــول .ســره د دی پــه کابــل ،هــرات ،کندهــار ،ننګرهــار ،کنــړ ،لغمــان او بغــان
والیتونــو کــې  255کســان ( 105ښــځې 150 ،نارینــه) د ګنډلــو ،موبایــل ترمیــم،
هایدرولیــک ترمیــم او د ســولر تختــو د زده کــړې پــه برخــه کــې نــوم لیکنــه کــړی
دی .د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې ،پــدې اونــۍ کــې ،دوه کوچنــي او متوســط
شــرکتونه ،پــه بلــخ والیــت کــې د پنبــې پروســس کولــو شــرکت او پــه کابــل کــې
د خوراکــي توکــو شــرکت ،د ای او ایــم د ســوداګرۍ پیــل کولــو پروګــرام لپــاره
مالتــړ ترالســه کــړ ،چــې هــر یــو یــې تــر څلــورو پــورې نارینــه کســان وګومــارل.

بسپنه ورکوونکي (دونر)

CONTACT
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e. drd@iom.int

e. prd@iom.int

t. +41 22 717 92 71

w. www.afghanistan.iom.int

د افغانستان د وضعیت راپور د نومبر له  4څخه تر  10پورې
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