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عمومي حالت

د افغانستان د 
وضعیت راپور

د معلوماتو ګرافیکي استازیتوب  د آی او ایم

$115,830,000322,115 

3,827

313,622

4,535 

635,737

8,362 

پــه دې مــوده کــې 28,385  بــې اســناده افغانــان بېرتــه افغانســتان تــه ســتانه شــوي 
ــه پاکســتانه  ــه ل ــران او 230 تن ــه ای ــه ل ــری، 28.155  تن دي. د دغــو کســانو ډې

افغانســتان تــه داخــل شــوي دي.
د ســپین بولــدک پولــه د 2021  کال د اکتوبــر لــه پنځمــې راهیســې تــړل شــوې ده. 
ــه 2021  کال کــې 1,045,220   بــې اســناده راســتانه شــوي  ــز ډول پ ــه ټولی پ

)1,031,757   لــه ایــران او 13,463   لــه پاکســتانه( هېــواد تــه راســتانه شــوي 
ــه زیاتیــدو دی،  ــواد کــې د بــې ځایــه شــویو کســانو شــمیر مــخ پ ــه ټــول هی دي. پ
چــې اټــکل کیــږي تــر 2021 کال پــورې 677.800  کســان د ناامنیــو لــه املــه 

پــه افغانســتان کــې دننــه بــې ځایــه شــوی دي.

د جنوري له 1 څخه تر اکتوبر 27 پورې د ګټه اخیستونکو شمیر 

د اکتوبر په 21-27  د ګټه اخیستونکو شمیر  
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د اکتوبر له 21 څخه تر 27 پورې

48% 52%

په کابل کې د  ای او ایم د سرپناه پروګرام لخوا کور په کور د اړتیاوو ارزونه

د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې  

1,045,220 بې اسناده افغانان راستانه 
شوي دي

په افغانستان کې 5.5 میلیونه  
خلک داخلي بې ځایه شوي

د اکتوبر د 21 او 27 ترمنځ

28,385 بې اسناده افغان راستنیدونکي 
راپور شوي

د جنوري له 1 څخه تر اکتوبر 20 پورې   
677,800 بې ځایه شوي 

)OCHA :سرچینه(

د مرستې لپاره اړین مقدار )دالر( 

تشهلپاره چمتو شوی مقدار )دالر(

$60,405,012 $55,424,988

افراد مستفید د مرستې لپاره اړین مقدار
د 2021 د 2021 

میرمنې

میرمنې

نارینه

نارینه
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د مهاجرت نړیوال سازمان مرستې  
ــه  ــې ځای ــي ب ــر د 635,737 داخل ــوال ســازمان د افغانســتان دفت د مهاجــرت نړی
شــویو خلکــو )322,115 ښــځینه؛ 313,622 نارینــه(، بــې اســناده راســتنیدونکي 
خطــر ســره مــخ او د کوربــه ســیمې اوســیدونکو د اړتیــاو پراســاس مرســتې چمتــو 
COVID- کــړي. د افغانســتان د ای او ایــم دفتــر د زیانونــو د ارزونــې، روغتیــا
ــه  ــې پ ــر بنســټ د بشــري مرســتو ســره د پول ــو پ ــړ خدمات ــوي او مالت 191مخنی
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 

منونکــو راســتنیدونکو اړتیــاوو تــه رســیدو لپــاره د هــرات، ننګرهــار، نیمــروز او 
کندهــار پــه ســرحدي والیتونــو کــې د مهاجــرت نړیــوال ســازمان )IOM( ترانزیتي 
مرکزونــو لــه الرې زمــوږ د قــوي عملیاتــي شــتون لــه املــه دی. برســېره پــر دې، 
د افغانســتان د ی او  ایــم دفتــر د ټولنــې د ټولنیز-اقتصــادي وضعیــت د ښــه کولــو 
ــو، او همدارنګــه د طبیعــي پیښــو د خطــر د  ــا یوځــای کول او د راســتنیدونکو د بی
کمولــو پــه ګــډون د ټولنــې انعطــاف پذیــرۍ لــه الرې د مهاجــرت فکتورونــو پــه 

نښــه کولــو تمرکــز کــوي.

په سرحدونو کې مرستې  
د 6,006 خلکــو )2,685 میرمنــې او 3,321 نارینــه( لپــاره 
د بشــري مرســتو پــه شــمول د بیرتــه راســتنیدو وروســته 
مالتــړ  او  خدمتونــه  روغتیایــی  ســرپناه،  بیړنــي  مرســتې، 

خدمتونــه

د کرونا معاینات    
د  ای او ایــم دفتــر لــه خــوا  13,843کســانو د کرونــا معاینــات 

ــره کړ ترس

بیړني سرپناه 
د کورنیــو شــخړو لــه املــه اغیزمــن شــوي 2,331 خلکــو 

ــته ــې مرس ــرپناه ک ــي س ــه بیړن ــاره پ لپ

د ژمي مرستې 
ــې د  ــوي چ ــاره ارزول ش ــاوو لپ ــي د اړتی ــه د ژم 21 والیتون
ژمنیــو بیړنیــو مرســتو پــه ګــډون د جمپرونــو، تودوخــې مــوادو 

او د تودوخــې اړو کســانو تــه وویشــل شــي.

د اکتوبر له 27 څخه تر 21 پورې  د مرستې توکي

په زابل والیت کې د ژمي اړتیاوو ارزونه

د بې ځایه کیدونکو د  تعقیب سیستم 
د اکتوبــر لــه 12 څخــه تــر 26 پــورې ای او ایــم دفتــر  د خپــل وروســتي بیړنــي 
تعقیــب راپــور کــې، د 3,701 نــوي ســایټونو څخــه د معلوماتــو راټولولــو دوهــم 
ــې  ــو ک ــه 29 والیتون ــتان پ ــو د افغانس ــو راټولول ــړ. دا د معلومات ــره ک ــړاو ترس پ

ــي دي. ــدې نیول 184 ولســوالۍ تــر پوښــښ الن

ــی  ــه پیژندل ــه توګ ــت پ ــي والی ــی د لومړن ــد ی ــزو همغــږي کوونکــو هلمن ســیمه یی
ــې  ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــي، پ ــک وځ ــوي خل ــه ش ــې ځای ــه ب ــه ځای ــه هغ ــې ل چ
کابــل د داخلــي بــې ځایــه شــویو لپــاره د لومړنــي والیــت پــه توګــه پیژنــدل شــوی. 
برســېره پــردې، دوی د کابــل ولســوالۍ د بــې ځایــه شــویو لپــاره د اصلــي ســرچینې 
ــه  ــا پ ــو د وین ــږي کوونک ــزو همغ ــیمه یی ــړ. د س ــه وک ــه یادون ــه توګ ــزل پ او من
اســاس، ګاونــډي هیوادونــه د افغانانــو او هــم هغــه هیــواد چــې لــه کــوم ځایــه کــډوال 

ــه دي. ــي ځایون راســتنیږي، دواړه اصل

همدارنګــه،  د ســیمه ایــز همغــږي کونکوڅخــه  هــم وغوښــتل شــول چــې د دوی 
ــاوې درجــه بنــدي کــړي نغــدي پیســي او خــواړه د  خــورا عاجــل ســیمه ایــز اړتی
لومــړي اړتیــاو پــه توګــه پیژنــدل شــوي، کــوم چــې تیــره میاشــت د ټولنــې لخــوا 
راپــور شــوي ننګونــو ســره ســمون لــري. پــه دې کــې د عوایــدو کمیــدل )٪95(، د 
کار لــه الســه ورکــول )٪97( او د خوراکــي توکــو د بیــو لوړیــدل )٪96( شــامل 
ــه  ــاو پ ــوب اړتی ــم د لومړیت ــه ه ــی پاملرن ــۍ روغتیای ــه او بیړن ــاک اوب دي. د څښ
ــور  ــه د راپ ــه امل ــو )٪59( ل ــر صحــي اوب ــدل شــوي، کــوم چــې د غی توګــه پیژن
شــوي او  بــې ځایــه کیــدو خطرونــو)٪72( پــه ســیمې پرتــه لــه روغتیایــی کلینیــک 

یــا روغتــون کــې منعکــس کیــږي.

د ټولنې مهمې ننګونې  چی په تیره میاشتی کی  راپور شوي

د لومړیتوب له مخې راپور شوي اړتیاوې )درجه بندي(

د کار له السه د عوایدو کمښت 
ورکول 

د خوراکي توکو په بیو 
کې زیاتوالی 

د څښلو اوبه نغدي  پیسي 
عاجل روغتیایي 

پاملرنه

95%98%96%
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بیړني سرپناه او غیر خوراکي مرستې  
د ای او ایــم دفتــر د بیړنــي ســرپناه ټیــم د راتلونکــي ژمــي لپــاره چمتووالــي تــه دوام 
ــدي،  ــړ، دایکن ــل، بدخشــان، لغمــان، کن ــل، کندهــار، زاب ــد، کاب ــه هلمن ورکــوي. پ
ــا، غزنــي، ســمنګان، کنــدز، فاریــاب، ارزګان، بادغیــس  کاپیســا، ننګرهــار، پکتی
ــو  ــه ده. د راپــور ورکول ــه روان ــاوو ارزون ــو کــې د ژمــي د اړتی او غــور والیتون
پــه مــوده کــې، پــه هــرات، پــروان او میــدان وردګــو والیتونــو کــې هــم د اړتیــاوو 
ــه  ــو شــمېر 21 ت ــه دې ســره د ارزول شــویو والیتون ــل شــوې، چــې پ ــه پی ارزون

ورســېد.

ــه  ــر ســره پ ــر، د یونیســف دفت ــم دفت ــه مــوده کــې، د ای او ای ــو پ ــور ورکول د راپ
هلمنــد والیــت کــې د جګــړو لــه املــه بــې ځایــه شــویو )شــاوخوا   2,331 خلــک( 
313 کورنیــو تــه د لومړنیــو اړتیــاوو، خیمــو او ترپالونــو پــه ګــډون پــه ســرپناه 

کــې د غیــر خوراکــي توکــو مرســتې او د ســرپناه کڅــوړې ویشــلی دی.

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 اســالم کال کــې د ایــران د اســالمي 
ــم  ــه دغــه مرســتې د ای او ای ــته ب ــو وروس ــه ننوتل ــو ل ــي پول ــه اصل ــت ل جمهوری
ــه الرې  ــوې شــبکې ل ــه ګــډون د ی ــو پ ــو دفترون ــي مرکزون ــو ترانزیت ــر د ات د دفت
ورکــړل شــي. د اکټوبــر لــه پنځمــې راهیســې د کندهــار د ســپین بولــدک پولــه لــه 
تــړل کېــدو وروســته پــه دغــه پولــه کــې د مرســتو رســولو چــارې ټکنــۍ شــوې دي.

پــه ټولیــز ډول 2520 تنــو ) 599تنــه ښــځې، 1921 تنــه نارینــه(، پــه نیمــروز 
والیــت کــې )  1491تنــه(، پــه هــرات والیــت کــې )799 تنــه( او پــه ننګرهــار 
والیــت کــې )230 تنــه( د موقتــې اســتوګنې، ګرمــو خوړو، ترانســپورتي آســانتیاوو 

پــه ګــډون د بیرتــه راتــګ مرســتې پــه توګــه ترالســه کــړي دي. 

د طبیعي پیښو خطرونه کم کول
پــه هــرات او ننګرهــار کــې د طبیعــي پیښــو د خطــر 
د کمولــو )د ناوریــن خطــر کمــول( زیربنــاوو، لکــه د 
دوغنــي پــه کلــي کــې د ګبیــون دیــوال، د قنــات وکیــل، 
او پــه کان دیــګان کــې د ودانــۍ د محافظــوي دیــوال 

او کــراس د جوړولــو چــارې روانــې دي.

د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې د ننګرهــار والیــت 
پــه 1۵ ځایونــو کــې تخنیکــي ارزونــې ترســره شــوې 
ترڅــو د راتلونکــو زیربنایــي پرمختیایــي پــروژو 
ــوو  ــې د ن ــړل شــي. دا ارزون ــات ورک ــه اړه معلوم پ
فعالیتونــو او اســتنادي دیوالونــو، پلچکونــو او کانالونو 

ــي برخــه ده. ــاره د چمتووال ــم لپ ترمی

51,206
د مالتړ شویو کسانو شمیر

د بیړني سرپناه او غیر
خوراکي توکو څخه

101,467

56,649

68,437

6

255 

20,623

2,331

 2,520

10

د اکتوبر 27-21 

د اکتوبر 27-21 

د اکتوبر 27-21 

د جنوري له 1 څخه تر 
اکتوبر 27 

د جنوري له 1 څخه 
تر اکتوبر 27 

د جنوري له 1 څخه تر اکتوبر 27 

د اګست له 15 څخه

د اګست له 15 څخه
د اګست له 15 څخه

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

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 سرحد کې د بشردوستانه مرستو ترالسه کولو بی اسناده 
مهاجرین 

ارزول
شوي کلي

ارزول
شوي کلي

ارزول
شوي کلي

د اګست له 15 څخه

24,625 26,581

20,623 

 9,295

17,280

51,206

40,316

1.د ناورین د خطر کمول )DRR( فعالیتونه لکه د زیربنا جوړول د راپور ورکولو په ټوله دوره کې دوام لري، کله چې عملیات بشپړ شي د برخه اخیستونکو شمیر شمیرل کیږي.

په زابل والیت کې د ژمي اړتیاوو ارزونه

ښځې  نارینه

غیر خوراکي کڅوړې

بیړني سرپناه

خلکو لنډمهاله استوګنځي + ګرم خواړه ترالسه کړل

کسانو د ترانسپورت لپاره نغدې پیسې ترالسه کړې او

خلکو د خوراکي توکو کڅوړې ترالسه کړې
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روغتیایی خدمتونه 
د ای او ایــم  دفتــر روغتیایــي څانګــه د هغــو خلکــو لپــاره بیړنــي روغتیایــی 
ــد  ــو کــې ژون ــه ســختو ځایون ــا پ ــدې کــوي چــې مهاجــرت کــوي ی ــه وړان خدمتون
کــوي. د ای او ایــم  ګرځنــده روغتیایــی ټیــم د دې خلکــو لپــاره لومړنــي روغتیایــی 
ــده  ــم  ګرځن ــې د ای او ای ــان چ ــه کس ــوي. هغ ــو ک ــه چمت ــه او ارجاعتون خدمتون
ــوي د  ــه ش ــه او معاین ــوي، درملن ــړ ش ــاره مالت ــا لپ ــوا د کرون ــم لخ ــی ټی روغتیای
کرونــا د مخنیــوي پــه اړه  معلومــات هــم ترالســه کــړي. د کډوالــۍ نړیوال ســازمان  
د ایــران او پاکســتان د اســالمي جمهوریــت ســره پــه پولــو او د راســتنیدونکو لپــاره 
د اســتوګنې / ترانزیــت مرکزونــو کــې د معالجیــن او روغتیایــي پاملرنــې معاینــه 

او ارزونــه اســانه کــوي.
د اکتوبــر د 21 او 27 ترمینــځ، پــه ټولیــز ډول 3,201 کســانو )1,995 میرمنــې؛ 
1,206 نارینــه( پــه هــرات، کندهــار، ننګرهــار او نیمــروز والیتونــو کــې لومړنــي 
روغتیایــی خدمتونــه لکــه د بهــر ناروغانــو خدمتونــه )OPD( او د زیــږون 
ــځینه، 1  ــه، 36 )35 ښ ــمیر څخ ــه دې ش ــړي. ل ــه ک ــه ترالس ــی خدمتون روغتیای
نارینــه( روانــي ټولنیــز خدمتونــه او روانــي ټولنیــز مالتــړ )MHPSS( ترالســه 
کــړي او پــه نیمــروز، ننګرهــار او هــرات والیتونــو کــې 463 ســخت ناروغــان ) 
378ښــځینه، 76 نارینــه( بیړنــۍ پاملرنــې تــه راجــع شــوي دي. د دې ترڅنــګ د 
کډوالــۍ نړیــوال ســازمان پــه هــرات، کندهــار، ننګرهــار، غــور او نیمــروز کــې د 
13843 کســانو د کوویــډ19- معاینــات ترســره کــړل. ســربیره پــردې ، د ګرځنــده 
ــورو  ــۍ او ن ــا ناروغ ــه د کرون ــو ت ــای ، 8,601 خلک ــره یوځ ــم س ــی ټی روغتیای
ــه  ــي پیغامون ــه اړه د روغتیای ــو پ ــوي اقدامات ــدې د مخنی ــو پروړان ــاری ناروغی س

چمتــو کــړي.  

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 کارمندانــو مهاجرینــو 
تــه لــه راســتنیدو وروســته مرســتې چمتــو کــړې. ټولټــال 929 بــې اســناده راســتنیدونکي د اړتیــاو د ارزونــې لپــاره ارزول شــوي، چــې پــه ټولیــزه توګــه 154 )75 
ښــځینه او 79 نارینــه( د مالتــړ مرســتې لپــاره ځانګــړي اړتیــاوې لــري، لکــه لومړنــي خدماتــو تــه د السرســي معلوماتــو، راجــع کولــو او غیــر نغــدي مرســتې، کورنــۍ  

ســره بیــا یوځــای کیــدل او تعقیــب مرســتې وشــوي.

د مالتــړ قضیــې مدیریــت  پــه 11 والیتونــو کــې چــې د نړیــوال مهاجــرت ســازمان 
دفتــر مالتــړ ټیمونــه شــتون لــري پــه شــخصي یــا لیــرې توګــه اداره شــوي . اونیــو 
وروســته  لــه دی، د  ای او ایــم  دفتــر توانیدلــی چــې پــه  نهــو والیتونــو بدخشــان، 
بلــخ، فاریــاب، غــور، هــرات، کابــل، قندهــار ،ننګرهــار  او ســرپل کــې د مرســتې 
62 نــوې قضیــې ترالســه کــړي. هــرات، کندهــار، نیمــروز او ســرپل کــې 429 
بــې اســنادو راســتنیدونکو )200 ښــځې، 229 نارینــه( تــه نغــدي مرســتې ورکــړل 
ــار،  ــرات، کنده ــور، ه ــان، غ ــه بدخش ــوي دي.پ ــړل ش ــیې ت ــوې او 100 دوس ش
نیمــروز، ســرپل او تخــار کــې لــه 139 بــې اســنادو راســتنېدونکو )69 ښــځې، 70 

نارینــه( ســره نغــدي مرســتې وشــوې او 135 قضیــې وتــړل شــوې.
برســېره پــر دې، مالتــړي څارنــه، د ټولنیــزو مشــورو پــه بڼــه، پــه دې والیتونــو 
کــې دوام لــري او د راپــور ورکولــو پــه دوره کــې 146 کســان )22 ښــځینه؛ 124 
نارینــه( پــه فعالــه توګــه ښــکیل شــوي.د پولــې لــه تــړل کېــدو ســره پــه لویــه کچــه 
ــې  ــو ک ــه 11 والیتون ــې دي. پ ــه ک ــه لټ ــدو پ ــې د تېرې ــه پول ــان ل ــې اســناده افغان ب
چــې ســروې شــوې ده ، خدماتــو تــه د الس رســی کموالــی - پــه ځانګــړې توګــه د 

ماشــومانو او ښــځو مالتــړ خدماتــو - دوام لــري.
ــل کــې د  ای او  ــخ او کاب ــه بدخشــان، بل ــه دې مــوده کــې، پ ــو پ ــور ورکول  د راپ
ــی  ــه الس رس ــو ت ــو خلک ــو اړمن ــځینه کارکوونک ــه او ښ ــم نارین ــړ ټی ــم  د مالت ای
درلــود. 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 

د السرســي د پراخولــو لپــاره خبــرو اتــرو تــه دوام ورکــوي. 

20,907

2,726

1,205

د اګست له 15 څخه

د اګست له 15 څخه

470,409

272,912

خلکو روغتیایي خدمتونه تر السه کړل

د کرونا د ناروغۍ اړوند خدمتونه

1,159

1,108

1,195

148

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

د بند شوی قضیه مدیریت 

بې سنده راستنیدونکي نغدي مرستی ترالسه 
کړې  

د خالصې شویو قضیو مدیریت 

130,258

42,543 

3,201

439

د اکتوبر 27-21 

د اکتوبر 27-21 

د جنوري له 1 څخه 
تر اکتوبر 27 

د جنوري له 1 څخه 
تر اکتوبر 27 

ارزول
شوي کلي

ارزول
شوي کلي

د بهر ناروغانو لپاره مشوره ورکول

د زیږونه روغتیایی خدمتونه

رواني اجتماعی خدمتونه

کسانو څخه د کرونا ازموینه اخیستل شوې

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

Preparedness and Response 
Division

Donor Relations Division

e. prd@iom.int

w. www.afghanistan.iom.int

e. drd@iom.int 

t. +41 22 717 92 71

تثبیت، بیا یوځای کیدل او مقاومت 
د کډوالــۍ نړیــوال ســازمان د ثبــات، بیــا پیوســتون او مقاومــت هــر اړخیــز 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 بغــالن، 

بلــخ، هــرات، کابــل، قندهــار، کنــر، لغمــان  او ننګرهــار تــه دوام ورکــری.
ــو پــه مــوده کــې څلــور نــوې پرمختیایــي پــروژې پیــل شــوې. د  د راپــور ورکول
کندهــار والیــت د ســپین بولــدک ولســوالۍ پــه عبدالســالم کلــي کــي د اوبــو رســولو 
د سیســټم او همــدا راز پــه ســپین بولــدک ولســوالۍ کــي د اوبــو رســولو د سیســټم، 
ســیپټیک ټانــک او بنــد د جوړولــو کار پیــل شــو. پــه ننګرهــار والیــت کــې د دره 
نــور ولســوالۍ د قلعــه شــاهي کلــي لپــاره د یــوې زیرمــې، د اوبــو د دوو ټانکونــو 
او د اوبــو لګولــو د یــوه کانــال د جوړولــو چــارې پیــل شــوې.د لغمــان والیــت پــه 
ــو د اســتخراج او د  ــروژې، د اوب ــال پ ــو د کان ــو لګول ــي کــې د اوب ــګل کل شــاه من
ســاتنې دیــوال د جوړولــو چــارې پیــل شــوې. د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې، د 
بیالبیلــو ســیمو څخــه 66 نارینــه پــه لنډمهالــه توګــه پــه دې ودانیــو کــې کار کولــو 

لپــاره اســتخدام شــوي.
ای او ایــم همدارنګــه د وړو او متوســطو تشــبثاتو لپــاره د حرفــوي زده کــړو 
ــز- ــو ټولنی ــو خلک ــان منونک ــره د زی ــو س ــه ورکول ــړ پ ــتاژ او مالت )TVET(، س
اقتصــادي انعطــاف پیــاوړی کــوي. د راپــور ورکولــو پــه مــوده کــې پــه بلــخ، کابــل، 
ــه(  ــځې، 217 نارین ــانو )171ښ ــې د  388کس ــو ک ــرات والیتون ــار او ه ننګره
لپــاره د زده کــړو لــړۍ دوام لــري. پــه کندهــار والیــت کــې 25 تنــه )7 ښــځي او 
18 نارینــه( د زده کــړو لــه پروګــرام څخــه فــارغ شــول.پر دې ســربېره پــه کابــل، 
ــو کــې 255 کســانو  ــړ، لغمــان او بغــالن والیتون هــرات، کندهــار، ننګرهــار، کن
ــم او د  ــک ترمی ــم، هایدرولی ــل ترمی ــو، موبای ــه( د ګنډل )105 ښــځې، 150 نارین

ســولر تختــو نښــلول پــه برخــه کــې زده کــړې کــړې دي.

د اګست له 15 څخه

د معیشت پروژې د ټولنې پراختیایي پروژې

239,20460

د اکتوبر 27-21  د جنوري له 1 څخه 
تر اکتوبر 27  ارزول

شوي کلي

96
د هغو خلکو شمیر چې د سوداګرۍ د بشپړو شویو پروژو شمیر

میکانیزمونو لخوا مالتړ شوی

بسپنه ورکوونکي )دونر( 
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