
)DTM( د بېځایه کېدوونکو د تعقیب سیسټم
د بېځایـه کېدوونکـو د تعقیـب سیسـټم داسـې یو سیسـټم دی چـې د خلکـو د بېځایه کېدنې 
او تحـرک لـه بهیـر څخـه تعقیـب او څارنه کوي. دا سیسـټم په سیسـټامټیک ډول د معلوماتو 
راټولولـو، پراسـس کولـو او خپرولـو لپـاره جوړ شـوی ترڅو وکـوالی يش د تحرکاتو او په سـیمه 
او یـا الره کـې د بېځایـه شـویو خلکـو هغـه اړتیـاوو پـه هکلـه چې د بدلـون په حـال کې دي 
www.displacement. په اړه د ال زیاتو معلوماتـو لپاره DTM ښـه پوهـاوی منځ تـه راويل. د

iom.int/afghanistan څخـه کتنه وکړئ.

پـه افغانسـتان کـې، DTM د تحـرک د ارزونې بنسـټیزه وسـیله کاروي ترڅـو د تحرکاتو څخه 
څارنـه، د جـري بېځایـه شـویو کسـانو د نفـوس کچـه او موقعیـت تشـخیص، د بېځایـه کیـدو 
علـت، اصلـی سـیمې، د بېځایـه کېدو مهـال، لومـړين ډیموګرافیکـي معلومـات، زیامننتیاوې او 
د اړتیـاوو د لومړیتوبونـو څخـه څارنـه وکـړي. معلومـات د کلیـو پـه کچه د ډله ایـزو بحثونو، 

مخامـخ کتنـو او کلیـدي معلوماتـو ورکوونکـو رسه د مرکـې لـه الرې راټولېږي.

DTM پروګـرام، د کډوالـۍ نړیـوال سـازمان او ملګـري سـازمانونو تـه دا پیاوړتیـا ورکـوي چـې 
رسچینـې پـه اعظمـي توګـه لـوړې کـړي او لومړیتوبونـه وټاکـي ترڅـو د شـواهدو پـر بنسـټ 
هدفمند، دوامداره او د حرکت پر وړاندې د پایدارو او حساسـو برشدوسـتانه مرسـتو پروګرامونه 

وړانـدې کـړي او د ټولنـې د بیـا یوځـای کېدنـې، ثبـات او پراختیـا څخـه ډاډ ترالسـه يش.

۵ د موخې وړ جمعیتونه
DTM د تحرکاتـو بنسـټیزې ارزونې له الرې د الندې ۵ اسـايس جمعیتونـو کټګوریو موقعیت، 

نفـوس او څو سـکټوریزې اړتیاوې څاري: 

بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي. 1

هغه افغانان چې لږ تر لږه د ۶ میاشتو لپاره د هیواد څخه بهر اوسېديل وي او اوس راستانه شوي وي

بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان. 2

هغه افغانان چې بهرنیو هېوادونو ته تليل او یا کډه یې کړې وي

داخيل بېځایه شوي په الندې درېو کټګوريو وېشل شوي دي:

داخيل بېځایه شوي چې خپلې اصيل سیمې یې پرېښي. 3

د ارزول شـویو کلیـو څخـه هغـه افغانـان چـې د داخـيل بېځایه شـویو په توګه یې خپلې سـیمې 
پرېښـي ترڅـو د افغانسـتان دننـه پـه یوې بلې سـیمې کـې ژوند وکړي 

رارسېديل داخيل بېځایه شوي کسان. 4

د نورو سیمو څخه داخيل بېځایه شوي کسان چې اوسمهال په یوه ارزول شوي کيل کې ژوند کوي

راستانه شوي داخيل بېځایه شوي کسان. ۵

هغـه افغانـان چـې د ارزول شـویو کلیـو څخـه پخوا د داخـيل بېځایه شـویو په توګه تلـيل ول او 
اوسـمهال خپلـو کورونو ته بېرته سـتانه شـوي دي

۵ د موخـې وړ جمعیتونـو لپـاره د نفـوس د کچـې معلومـات د هغـوۍ د بېځایـه کېدنـې پـر 
مهـال د دې زمـاين جوړښـت پـر بنسـټ راټولېـږي: 2۰1۵-2۰12 . 2۰1۶ . 2۰1۷ . 2۰1۸

     www.displacement.iom.int/afghanistan  DTMAfghanistan@iom.int  :د ال زیاتو معلوماتو لپاره

8 ولسوالۍ وارزول شوې
47 کيل وارزول شول

277
کلیدي معلومات ورکوونکو رسه مرکه تررسه شوه

574
بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي ]2۰1۸-2۰12[

5٬915
داخيل بېځایه شوي کسان په کوربه ټولنو کې ژوند کوي ]2۰1۸-2۰12[

231
پخواين داخيل بېځایه شوي کسان اوس خپلو سیمو ته بېرته ستانه شوي]2۰1۸-2۰12[

53
کسان د هېواد څخه بهر ته کډوال شوي ]2۰1۸-2۰12[

11
کسان اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي )د ټولټال کډوالو له ډلې 2۰٪(

0
راستنیدونکي او داخيل بېځایه شوي په خېمو او یا آزاده فضا کې ژوند کوي 

5 څخه 4
نورستان والیت ته ٪۸3 رارسېديل داخيل بېځایه شوي کسان په پارون 

ولسوالۍ کې ژوند کوي

0
راستنېدونکي او داخيل بېځایه شوي پناه ځای، اوبه، بازار او روغتیایي 

خدمتونو ته اړتیا لري

11٬020
کسانو خپل کورونه د داخيل بېځایه شویو په توګه پرېښي – نورستان 

والیت د هېواد په کچه دهغو کسانو دوم تر ټولو لږ شمېر لري چې خپل 
کورونه یې د داخيل بېځایه شویو په توګه پرېښي 

2 څخه 1
د ټولو داخيل بېځایه شويو کسانو له ډلې چې خپل کورونه یې پرېښي 4۷٪ 

یې له کامدېش ولسوالۍ څخه تليل

 

0
هېڅ راستنېدونکي په 2۰1۷ او 2۰1۸ کلونو کې له بهرنیو هېوادونو څخه ندي راغيل

لنډه کتنه

د ځایـي ټولنـو د اوبـو اړتیـاوو پـوره کولـو رس بېـره په پارون سـیند کې د برېښـنا د تولید یو بند جوړ شـوی او د سـیمې خلکو لپاره برېښـنا 
2۰1۸ IOM © .تولیدوي

د تحرکاتو 
بنسټیزه ارزونه

نورستان
د پایلې لنډیز

اوم پړاو . اکټوبر - ډسمر 2۰1۸

http://www.instagram.com/iomafghanistan/
https://twitter.com/iomafghanistan
http://facebook.com/iomafghanistan
http://displacement.iom.int/afghanistan
mailto:DTMAfghanistan%40iom.int?subject=DTM%20Enquiry
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په ټولو ۵ د موخې وړ جمعیتونو کې بېځایه شوي کسان | د ولسوالیو په کچه لنډه کتنه

د نفوس 
سلنه

بهرنیو هېوادونو 
ته کډوال شوي 

کسان
د نفوس 

سلنه

راستانه شوي 
داخيل بېځایه 

شوي کسان
د نفوس 

سلنه

رارسېديل داخيل 
بېځایه شوي 

کسان
د نفوس 

سلنه

داخيل بېځایه شوي 
چې خپلې اصيل 
سیمې یې پرېښي

د نفوس 
سلنه

له بهرنیو 
هېوادونو څخه 

راستنېدونکي
د نفوس 

سلنه

ټولټال راغيل کسان 
)راستنېدونکي + 
رارسېديل داخيل 

بېځایه شوي( * مجموعي نفوس ولسوالۍ

٪۰ ۷ ٪۰ 14 ٪2۵ 4,۹۰۷ ٪۰ ۰ ٪۰ ۰ ٪2۵ 4,۹۰۷ 14,۷۵۵ پارون

٪۰ ۰ ٪۰ ۷۷ ٪۰ ۵۶ ٪4 ۸2۶ ٪۰ ۰ ٪۰ ۵۶ 21,۵۵۷ مندول

٪۰ ۰ ٪۰ 21 ٪1 ۹1 ٪۶ ۵4۶ ٪۰ 42 ٪2 133 ۸,۵۹۸ دواب

٪۰ ۰ ٪۰ ۰ ٪1 23۸ ٪2 ۷۷۷ ٪1 32۹ ٪2 ۵۶۷ 3۵,2۸۶ نورګرام

٪۰ 4 ٪1 11۹ ٪2 21۷ ٪۰ 3۵ ٪۰ ۰ ٪2 21۷ 12,۰۶1 واما

٪۰ 3۵ ٪۰ ۰ ٪۰ 2۸ ٪11 2,3۷۰ ٪1 2۰3 ٪1 231 21,42۹ وایګل

٪۰ ۷ ٪۰ ۰ ٪1 14۰ ٪1۹ ۵,2۰۸ ٪۰ ۰ ٪1 14۰ 2۷,۵۸۸ کامدیش

٪۰ ۰ ٪۰ ۰ ٪1 23۸ ٪۷ 1,2۶۰ ٪۰ ۰ ٪1 23۸ 1۶,۹3۷ برګ متال

٪۰ ۵3 ٪۰ 231 ٪4 ۵,۹1۵ ٪۷ 11,۰22 ٪۰ ۵۷4 ٪4 ۶,4۸۹ 1۵۸,211 مجموعه

* * د نفوسو معلومايت رسچینه: د 1۳9۷ )۲018 – ۲019( کال په اړه د احصائې او معلوماتو ميل ادارې )NSIA( اټکل  سیمبولوجي: د موخې وړ جمعیت ≤ ۲00,000  د نفوس سلنه ≤ ۲۵٪

ځينـې داخـيل بېځایـه شـوی راسـتانه شـوي دي ترڅـو خپـل کورونـه او ملکیتونـه چـې ویجـاړ او یـا غـا شـوي پیـدا کړي، لکـه دا کور پـه نورسـتان والیت کې چـې د دولـت او د دولت مخالفو وسـله والـو ډلو د 
جګـړو پـه تـرڅ کـې ویجـاړ شـوی. دا پېښـې پـه داسـې حـال کـې چـې د نومـوړو خلکو عایـد ډېر لـږ ده او د بېځایـه کېدنې په تـرڅ کې ډېر پـوروړي شـوي ټولنـې رسه د دوۍ د بیا یوځـای کېدلو لپـاره خنډونه 

2۰1۸ IOM ©.رامنـځ ته کـوي
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د DTM سـاحوي کارکوونکـي د کلیـو پـه کچـه معلومات لـه کلیدي معلومـات ورکوونکو څخه 
د ډلـه ایـزو بحثونـو لـه الرې راټولوي. سـاحوي کارکونکي د ټولنـې د ارزونې پر مهـال د ژوندانه 
رشایـط او د څـو سـکټوریزو خدمتونـو شـتون هـم ارزوي. پـه لږو مـواردو کې داسـې کېږي چې 
د امنیتـي اندېښـنو او یـا د دولـت د مخالفینـو ډلـو د بریدونـو لـه املـه، د DTM سـیمه ایـز 
کارکوونکـي نـي کـوالی سـیمې تـه والړ يش نو هغـوي غونډې او ډلـه ایز بحثونـه د کلیو څخه 

بهـر یـا پـه خونديـو سـیمو کې تررسه کـوي او یـا هم ارزونـې د موبایـل له الرې مخکـې وړي.

DTM پروګـرام پـه فعالـه توګـه وکـوالی شـو د ښـځینه کارکونکـو له ګامرلـو رسه په ډلـه ایزو 
بحثونـو کـې د جنـډر د شـمولیت د ال ښـه کولـو لپـاره لـوی ګام واخـيل، کـه څـه هـم دا یـو 
ننګونکـی کار وه. رسه لـه دې اوس هـم پرمختـګ تـه اړتیـا شـته. کـه څـه هـم پـه نورسـتان 
والیـت کـې DTM ونشـو کوالی ښـځینه کلیـدي معلومـات ورکوونکو ته الرسسـی ولري ځکه 

چـې نورسـتان یـو دودایـز والیـت دی او هلتـه فرهنګـي حساسـیتونه شـتون لري.

47 
کلیدي معلومات ورکوونکي یا 

راستنیدونکي دي او یا هم داخيل 
بېځایه شوي )1۷٪(

277
کلیدي معلومات ورکوونکو رسه 

مرکه تررسه شوه

77
له کوربه ټولنو څخه کلیدي 
معلومات ورکوونکي )2۸٪(

0
ښځینه کلیدي معلومات 

ورکوونکي 

62
څو سکټوریز او ټولنیزو خدماتو څخه 

کلیدي معلومات ورکوونکي )23٪(
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نارینه کلیدي معلومات 

ورکوونکي )1۰۰٪(

73
له سیمه ایزو چارواکو څخه کلیدي 

معلومات ورکوونکي )2۶٪( 

5.9
په هرې ډله ایزې مرکې کې د کلیدي 

معلومات ورکوونکو اوسط شمېر
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نورستان| د ډول پر بنسټ کلیدي معلومات ورکوونکي 

قبیله اي استازي/ ټولنیز

د ټولنې انکشافي شورا استازي

د بېځایه شویو ډلو استازي

د ښوونیزو څانګو استازي

د روغتیایي څانګو استازي

ټولنیز سازمان/ بشردوستانه
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نورستان| د ډول او جنسیت پر بنسټ کلیدي معلومات ورکوونکي 

د ټولنې انکشافي شورا استازي

قبیله اي استازي/ ټولنیز

د ولسوالۍ مقام څخه نور چارواکي

د بېځایه شویو ډلو استازي

د ښوونیزو څانګو استازي

د روغتیایي څانګو استازي

ټولنیز سازمان/ بشردوستانه

نور

  تګار  کلیدي معلومات ورکوونکي
پـه  موخـه  اصـيل  ارزونـې  بنسـټیزې  تحرکاتـو  د  سیسـټم  تعقیـب  د  کېدوونکـو  بېځایـه  د 
افغانسـتان کـې د تحرکاتـو او بېځایه کېدنې تعقیب ده ترڅو وکـوالی يش د بېځایه کېدوونکو، 
راسـتنېدونکو، کډوالـو، پنـاه غوښـتونکو، مـرزي قبیله وي ډلـو، کوچیانو او نړیوالـو کارګرانو د 
 DTM نفـوس، موقعیـت او جغرافیـاوي تقسـیامتو پـه هکلـه اټکلونـه وکـړي. رسبېره پـر دې
د تحرکاتـو پـه اړه نـور معلومـات هـم راټولـوي چـې پـه دې معلوماتـو کـې د بېځایـه کېدنـې 
او راسـتنېدو الملونـه، اصـيل او د موخـې سـیمې، د بېځایـه کېدنې او راسـتنېدو مهـال، بیاځيل 

بېځایـه کېدنـه، د جمعیتونـو شـمېر، د زیامننتیـا کچـه او اولیـه اړتیاوې شـاملېږي.

DTM پـه عمـده ډول د یـوې سـیمې د ارزونـې لپـاره د هامغـې سـیمې وګـړي د سـیمه ایزو 
کارکوونکـو پـه توګـه پـه کار ګـامري. دا کارکوونکـي لـه کلیـدي معلومـات ورکوونکـو رسه د 
ډلـه ایـزو بحثونـو لـه الرې د کلیـو په کچـه کمیتـي معلومات راټولوي. سـیمه ایـز کارکوونکي 
د مسـتقیمو کتنـو لـه الرې هـم د ژونـد رشایـط، لومـړين خدمـات، امنیـت او ټولنیز-اقتصادي 

حالـت پـه اړه کیفـي معلومـات راټولوي.

د امنیتـي خطرونـو لـه املـه سـیمه ایـز کارکوونکـي ني کوالی سـیمې تـه سـامرټ ټلیفونونه 
یـا ټابلیټونـه انتقـال کـړي لـه همـدې املـه دوۍ هـره ورځ د یـوې کاغـذي فورمـې په وسـیله 
معلومـات راټولـوي. پـه دې فورمـه کـې د تېـر پـړاو راټـول شـوي معلومـات هـم شـتون لـري 
ترڅـو د موجـود معلوماتـو لـه شـتون څخـه تایید ويش او د ارزونې پروسـه پـه ګړندیتوب رسه 
پـر مـخ والړه يش. بشـپړې شـوې فورمـې هـره اونـۍ د DTM والیتـي دفـر تـه سـپارل کېـږي 
ترڅـو د ټیـم مـرش او د معلوماتـو راجسـټر کوونکـي له لوري تـرې کتنه او تصویـب ويش. کله 
چـې دا فورمـې تاییـد شـوې نو د موبایلونو په مرسـته پـه الکرونکي توګه د کوبـو فورمونو له 
کارولـو رسه پـه مسـتقیم ډول د DTM مرکـزي SQL کـې چـې پـه کابـل کـې ده ځـای پرځای 
کېـږي. وروسـته بیـا دا ډېټـا یـا معلومـات هـم پـه اتومات او هـم په انفـرادي توګه هـره ورځ 
تصفیـه او تاییـد کېـږي. دا دقیقـه بیاکتنـه ډاډ ترالسـه کـوي چـې د DTM ډېټـا ترټولـو لـوړ 

کیفیـت، دقـت او صداقـت ولري.

کلـه چـې DTM د لومـړي ځـل لپـاره پـه یـو والیـت کـې ارزونـه تـررسه کـوي نـو سـاحوي 
کارکوونکـي معلومـات یـا ډېټـا پـه دوه پړاونـو کـې چـې دوه دوه برخـې لـري راټولـوي:

د ولسـوالۍ پـه کچـه ارزونـه )B1(: د دې ارزونـې موخـه د هغـو کلیـو پېژندنه ده چې . 1
ترټولـو زیـات افغـان وګـړي ورتـه تلـيل او یـا تـرې وتـيل وي او د موخـې وړ جمعیتونـو 

شـمېر پـه هکله اټـکل کوي.

د کلیـو پـه کچـه ارزونـه )B2(: دا ارزونـه د B1 ارزونـې د پایلـو پـر بنسـټ د راغلیو او . 2
وتليـو افغـان وګـړو پـه اړه د موخـې وړ جمعیتونـو لپـاره پـه هغـو کليو کـې معلومات 
راټولـوي چـې د B1 پـه ارزونـه کـې پېژندل شـوي ول. د کلیـدي معلومـات ورکوونکو د 

راجـع کولـو وروسـته نـوي کيل هـم تشـخیص او ارزول کېږي.

ځکـه چـې DTM ټـول 34 والیتونـه ارزويل دي پـه راتلونکـي کـې بـه یـوازې د کلیـو پـه کچه 
ارزونـې تـررسه يش. DTM پـه پـام کـې لري چـې په کال کې بـه دوه ځلې د هېـواد په کچه د 

تحرکاتـو بنسـټیزې ارزونـې تـررسه کـړي چـې دا کار د بودجې د دوام پـورې اړوند دی.
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۷۷%
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۲۳%
۱۳۳
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۰

۰%
۰

۰%
۰

۰%
۰

نور آسیایی منځنۍ آسیاترکیه+ اروپا ایرانپاکستان
هېوادونه

نور
۰
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۳۵۰
۴۰۰
۴۵۰
۵۰۰

ان
کس

نورستان| بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي 

  بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي
راسـتنېدونکي هغـه افغانـان دي چـې پـه بهرنیـو هېوادونـو کـې لږترلـږه د شـپږو میاشـتو تېرولو 
وروسـته بېرته افغانسـتان ته سـتانه شـوي او په ارزول شـویو سـیمو کې ځای پر ځای شـوي وي. 
راسـتنېدونکي دوه ډولـه دي: اسـناد لرونکي راسـتنېدونکي )هغـه کډوال چې پـه کوربه هیوادونو 
کـې راجسـټر شـوي وي او وروسـته بیـا UNHCR او اړوند حکومتـي چارواکو ته یـي د رضاکارانه 
راسـتنېدلو غوښـتنه کړې وي( او اسـناد نلرونکي راسـتنېدونکي )هغه افغانان چې په خپله خوښـه 
راسـتانه شـوي او یـا شـړل شـوي دي، پرتـه لـه دې چـې دا پـه پام کـې ولرو چـې لـه UNHCR او 

اړونـد حکومتـی چارواکـو رسه ثبـت ول او که نه(. 

بهرنیـو هېوادونـو څخـه نورسـتان والیت تـه د راسـتنېدونکو شـمېر د 2۰12-2۰1۵ دورې په پرتله 
پـه 2۰1۶ کال کـې ٪۸۶ کموالـی ښـیي خـو پـه راتلونکي دوه کلونـو کې نورسـتان والیت ته بهرنیو 

هېوادونـو څخه هېڅ راسـتنېدونکي موجـود نه ول.

441
پاکستان څخه راستنېدونکي 

)۷۷٪(

574
بهرنيو هېوادونو څخه 

راستنیدونکي

133
ایران څخه راستنیدونکي )23٪( 

385
له ایران + پاکستان څخه اسناد 

نلرونکي راستنیدونکي )۶۷٪(

0
غیر ګاونډیو هیوادونو څخه 

راستنیدونکي 

189
له ایران + پاکستان څخه اسناد 

لرونکي راستنیدونکي )33٪(

۳۲۹

۲۰۳

۴۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰۵۰۱۰۰۱۵۰۲۰۰۲۵۰۳۰۰۳۵۰

نورګرام

وایګل

دواب

پارون

واما

منډول

برګ مټال

کامدېش

کسان

نورستان| د ولسوالۍ پر بنسټ بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

۵۰۴

۷۰
۰۰

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

نورستان| کلنی بهیر | بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي 

۳۷۱

۷۰

۰۰
۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

نورستان| کلنی بهیر | پاکستان څخه راستنېدونکي 

اسناد نلرونکي اسناد لرونکي

۱۳۳

۰۰۰
۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

نورستان| کلنی بهیر | ایران څخه راستنېدونکي 

اسناد نلرونکي اسناد لرونکي
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۴,۹۰۷

۲۳۸

۲۳۸

۲۱۷

۱۴۰

۹۱

۵۶

۲۸

۰۵۰۰۱,۰۰۰۱,۵۰۰۲,۰۰۰۲,۵۰۰۳,۰۰۰۳,۵۰۰۴,۰۰۰۴,۵۰۰۵,۰۰۰

پارون

نورګرام

برګ مټال

واما

کامدېش

دواب

منډول

وایګل

کسان

نورستان| د ولسوالی پر بنسټ رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

  رارسېديل داخيل بېځایه شوي کسان 
دا کسـان هغـه افغانـان دي چـې د نـا امنـۍ یـا وسـله والـو جګـړو، تاوتریخوالـی، د بـرشي 
حقونـو رسغړونـې، د خوندیتـوب اندیښـنې او د طبیعـی پیښـو یـا د انسـان پـه الس جـوړې 
شـويو پیښـو څخـه د خونديتـوب پـه موخـه خپلـو سـیمو څخـه بېځایـه شـوي دي او ارزول 

شـوېو/ کوربـه ټولنـو تـه تلـيل او هلتـه ژونـد کـوي.

100٪
د کړګېچ له امله بېځایه شوي

 5٬915
په کوربه ټولنو کې مېشت 
داخلی بېځایه شوي کسان 

0٪
د طبیعی پېښو له امله بېځایه 

شوي

4٬907
پارون ولسوالۍ کې مېشت 

داخيل بېځایه شوي کسان – د 
والیت په کچه تر ټولو لوړ شمېر

99٪
په خپل اصيل والیت کې بېځایه 

شوي

0
داخيل بېځایه شوی په غیر رسمي 

سیمو کې مېشت دی 

۵,۸۴۵
۹۹%

۷۰
۱%

نورستان| د اصلي والیت پر بنسټ رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

عین والیت نور والیات

۱,۵۶۱

۲,۷۷۹

۱,۲۶۷

۳۰۸ ۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰

۳,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸
ان

کس

نورستان| کلنی بهیر | رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

۰%

۸۳%

۱۷%
۰%

۰%

نورستان| پناه ځای | رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

خپل کور

کرایي کور

د کوربه کور

خیمه

آزاده فضاء
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 +   ټولټال راغيل کسان )راستنېدونکي + رارسېديل داخيل بېځایه شوي(

۴,۹۰۷

۵۶۷

۲۳۸

۲۳۱

۲۱۷

۱۴۰

۱۳۳

۵۶

۰۵۰۰۱,۰۰۰۱,۵۰۰۲,۰۰۰۲,۵۰۰۳,۰۰۰۳,۵۰۰۴,۰۰۰۴,۵۰۰۵,۰۰۰

پارون

نورګرام

برګ مټال

وایګل

واما

کامدېش

دواب

منډول

نورستان| ( داخلي بېځایه شوي+ راستنېدونکي )ټولټال راغلي کسان 

بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان

پـه عمومـي توګه نورسـتان والیت لـه ټولټال ۶٬4۸۹ راسـتنېدونکو او داخيل بېځایه شـویو 
څخـه کوربـه تـوب کـوي چـې ٪۹ )۵۷4 کسـان( راسـتنېدونکي او ٪۹1 )۵,۹1۵ کسـان( 
داخـيل بېځایـه شـوي دي. پـه النـدې جـدول کې د نورسـتان والیت 2۰ کيل ښـودل شـوي 
چـې ترټولـو زیاتـو بېځایـه شـویو او راسـتنېدونکو راتـګ څخـه اغیزمـن شـوي. دا 2۰ کيل 
)د نورسـتان والیت 4۷ ارزول شـویو کلیو څخه ٪4۶( د ټول والیت ٪۹۵ راسـتنېدونکو او 
داخـيل بېځایـه شـویو څخـه کوربـه توب کـوي. دا کيل د ټولنـو بې ثباتۍ پـر وړاندې چې 
د راسـتنېدونکو او داخـيل بېځایـه شـویو لـوړ شـمېر راتـګ رسه رامنـځ ته شـوې حسـاس 
او زیامنـن دي او دا کار لـه پخـوا نـه محـدودې شـوې رسچینـې او کاري فرصتونـو ال نـور 

هـم محـدود کوي.

2۰ لومړين کيل چې تر ټولو زیات راستنېدونکي او داخلی بېځایه شوي لري

وګړيولسوالۍکيلرده بندی

2,۰3۷پارونپش کی1

1,2۹۵پارونمندهی2

۸12پارونپارون3

۷14پارونپارون مرکز4

31۵نورگرامنورګرام۵

11۹وامارس پل۶

۹۸وایګلوایګل حولیا۷

۸4نورگرامبزرګ خیل۸

۷۷کامدیشپندګل صفلی۹

۷۷نورگرامننګراج1۰

۶3دوابدو آب11

۶3کامدیشکامدش ولسوالی12

۵۶نورگرامګل تان13

۵۶وایګلماوش14

۵۶وایګلارنچ1۵

4۹برګ مټالپشاور1۶

4۹برګ مټالبدین شاه1۷

4۹واماوامه1۸

4۹وامااسام آباد1۹

42برګ مټالچپو2۰

۶,1۶۰مجموعه

ټولټال راغيل کسان )راستنېدونکي + داخيل بېځایه شوي( د ولسوالۍ پر بنسټ لنډیز

ټولټال راغيل کسانرارسېديل داخيل بېځایه شويراستنېدونکيولسوالۍ

۰۴,۹۰۷۴,۹۰۷پارون
۳۲۹۲۳۸۵۶۷نورگرام

۰۲۳۸۲۳۸برګ مټال
۲۰۳۲۸۲۳۱وایګل

۰۲۱۷۲۱۷واما
۰۱۴۰۱۴۰کامدیش

۴۲۹۱۱۳۳دواب
۰۵۶۵۶مندول

۵۷۴۵,۹۱۵۶,۴۸۹عمومي مجموعه
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د راستنېدونکو د موخې وړ ولسوالۍ ګانې

د ولسوالۍ پر بنسټ ټولټال راغيل کسان )راستنېدونکي + رارسېديل داخيل بېځایه شوي(
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  داخيل بېځایه شوي چې خپلې اصيل سیمې یې پرېښي

۲,۳۵۹
۲,۶۷۸

۴,۷۶۰

۱,۲۲۵

۰
۵۰۰
۱,۰۰۰
۱,۵۰۰
۲,۰۰۰
۲,۵۰۰
۳,۰۰۰
۳,۵۰۰
۴,۰۰۰
۴,۵۰۰
۵,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

| بهیر کلنی| داخلي بېځایه شوي کسان چې خپلې اصلی سیمې یې پرېښي 
نورستان

دا هغـه افغانـان دي چـې لـه یـوې ارزول شـوې سـیمې څخـه چـې هلته یـې پخوا ژونـد کاوه 
د افغانسـتان دننـه یـوې بلـې سـیمې ته تلـيل دي تر څو د وسـله والـو جګـړو، تاوتریخوايل، د 
بـرشي حقونـو رسغړونـې، د خوندیتوب اندیښـنې او طبیعی پېښـو یا د انسـان پـه الس جوړو 

شـويو پېښـو څخه خوندي وويس.

63٪
په عین والیت کې نورو سیمو 

ته تليل دي

 11٬022
داخيل بېځایه شوي چې خپلې 

اصيل سیمې یې پرېښي 

0٪
د طبیعی پېښو له امله بېځایه 

شوي

100٪
د کړکېچ له امله بېځایه شوي

۵,۲۰۸

۲,۳۷۰

۱,۲۶۰

۸۲۶

۷۷۷

۵۴۶

۳۵

۰

۰۱,۰۰۰۲,۰۰۰۳,۰۰۰۴,۰۰۰۵,۰۰۰۶,۰۰۰

کامدیش

وایگل

برگ متال

مندول

نورگرام

دواب

واما

پارون

کسان

یې د ولسوالۍ پر  بنسټ داخلي بېځایه شوي کسان چې خپلې اصلی سیمې
نورستان| پرېښي 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

د هغو داخيل بېځایه شویو اصيل ولسوالۍ ګانې چې خپلې اصيل سیمې یې پرېښي
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  راستانه شوي داخيل بېځایه شوي کسان
راسـتانه شـوي داخـيل بېځایـه شـوي هغـه افغانـان دي چـې خپلو سـیمو تـه چې ارزول شـوې 
سـیمې دي او پخوا یې پرېښـې وې بیرته سـتانه شـوي دي. دوۍ پخوا له دې سـیمو څخه تليل 
ول ترڅـو د وسـله والـو جګړو، تاوتریخـوايل، د برشي حقونو رسغړونې، د خوندیتوب اندیښـنې 

او طبیعـی پیښـو یـا د انسـان په الس جوړ شـويو پېښـو لـه اغېزو څخه خونـدي وويس.   

58٪
وګړي د والیت دننه نورو سیمو 

څخه راستانه شوي

231
راستانه شوي داخيل بېځایه 

شوي

2 څخه 1
د ټولو راستانه شویو داخيل 

بېځایه شویو له ډلې ٪1۸ کسان 
درواز ولسوالۍ ته راستانه شوي

100٪
پخواين داخيل بېځایه شوی 
کسان یوازې 4 ولسوالیو ته 
راستانه شوي: وامه، مندول، 

دواب او پارون 

۹۱

۴۹

۷۰

۲۱

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

نورستان| کلنی بهیر | راستانه شوي داخلي بېځایه شوي کسان 

۱۱۹

۷۷

۲۱

۱۴

۰

۰

۰

۰

۰۲۰۴۰۶۰۸۰۱۰۰۱۲۰

واما

مندول

دواب

پارون

نورگرام

وایگل

برگ متال

کامدیش

کسان

اننورست| د ولسوالۍ پر بنسټ راستانه شوي داخلي بېځایه شوي کسان 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

د راستانه شويو داخيل بېځایه شويو د راستنېدو ولسوالۍ ګانې
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  بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان
دا هغـه افغانـان دي چـې لـه یوې ارزول شـوې سـیمې څخه د هـر دلیل، عامل او یا مـودې لپاره له 
هېـواد څخـه بهـر تلـيل او یـا کډوال شـوي دي. په دې کټګوري کې پناه غوښـتونکي، بېځایه شـوي، 

کډوال او هغه کسـان شـاملیږي چې افغانسـتان یې د اقتصادي سـتونزو له امله پرېښـی وي. 

 11
اروپایي هېوادونو ته تليل دي 

)۸٪(

53
د هېواد څخه بهر تليل دي

0
پاکستان ته تليل دي )۷٪(

 0
ایران ته تليل دي )۸۵٪(

۳۵

۷

۷

۴

۰

۰

۰

۰

۰۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۳۵

وایګل

پارون

کامدېش

واما

برګ مټال

دواب

منډول

نورګرام

کسان

نورستان| د ولسوالۍ پر بنسټ بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

۰۰

۱۱

۰۰

۴۲

نور آسیایي منځنۍ آسیاترکیه+ اروپا ایرانپاکستان
هېوادونه

نور
۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵

ان
کس

|  ه د موخې سیم/د هېواد پر بنسټ بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان
نورستان

۱۴
۱۶

۲۳

۰
۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸
ان

کس

نورستان| کلنی بهیر | بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان 

۰

۹

۲

۰
۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

نورستان| کلنی بهیر | ترکیه او اروپایی هېوادونو ته کډوال شوي کسان 
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۵ لومړیتوب لرونکې ولسوالۍ

مرسـتو او لومړنیـو خدمتونـو لپـاره د شـواهدو پـر بنسـټ لومړیتـوب ورکـول اړیـن دي. 
DTM د والیـت، ولسـوالۍ او کلیـو پـه کچـه، د څـو شـاخصه سـکټورونو پـر بنسـټ 
همـکارو سـازمانونو تـه د لومړیتـوب لرونکـو سـیمو یـا د هغـو سـیمو لسـټ چمتو کوي 

چـې ترټولـو زیـات مرسـتو تـه اړتیـا لري.

)یاددښـت: د هغـو کسـانو شـمیر چـې النـدې یـې راپـور ورکـړ شـوی د ټولټـال راغلیـو 
کسـانو )داخـيل بېځایـه شـوي+ راسـتنېدونکي( پـر بنسـټ دی(.

۶%

۷۶%

۱۸%
۰%۰%

| ه ځای پنا| ( داخلي بېځایه شوي+ راستنېدونکي )ټولټال راغلي کسان 
نورستان

خپل کور

کرایي کور

د کوربه  کور

خیمه

آزاده فضأ 

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې تر ټولو 
زیات راستنېدونکي او داخيل بېځایه 

شوي لري )راستنېدونکي + داخيل بېځایه شوي(
وګړيولسوالۍرده بندي

4,۹۰۷پارون1

۵۶۷نورګرام2

23۸برګ مټال3

231وایګل4

21۷واما۵

6,160عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې ښوونځۍ ته 
اړتیا لري )تر ټولو نيږدې ښوونځۍ < 3 کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي  

۵۶وایګل1

2۸مندول2

شتون نلريشتون نلري3

شتون نلريشتون نلري4

شتون نلريشتون نلري۵

84عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې بازار ته اړتیا 
لري )تر ټولو نيږدې بازار < 1۰ کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي  

شتون نلريشتون نلري1

شتون نلريشتون نلري2

شتون نلريشتون نلري3

شتون نلريشتون نلري4

شتون نلريشتون نلري۵

شتون نلريعمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې پناه ځای ته 
اړتیا لري )راستنېدونکي+داخيل بېځایه شوي چې په 

خېمو او آزاده فضا کې ژوند کوي(

وګړيولسوالۍرده بندي  

شتون نلريشتون نلري1

شتون نلريشتون نلري2

شتون نلريشتون نلري3

شتون نلريشتون نلري4

شتون نلريشتون نلري۵

شتون نلريعمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې د څښاک اوبو 
ته اړتیا لري )د څښاک اوبه < 3 کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي  

شتون نلريشتون نلري1

شتون نلريشتون نلري2

شتون نلريشتون نلري3

شتون نلريشتون نلري4

شتون نلريشتون نلري۵

شتون نلريعمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې روغتیاي څانګو 
ته اړتیا لري )تر ټولو نيږدې کلینیک < ۵ کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي 

۷۷برګ مټال1

۷۷کامدیش2

۷۰دواب3

۵۶وایګل4

3۵نور ګرام۵

315عمومي مجموعه

د یوه بېځایه شوي کیسه  سکټوریزې اړتیاوې

د بلواګرو په واکمنۍ کې یو کلی
عبدالطیـف نـور ګـرام ولسـوالۍ لـه یـوې وړوکـي کيل څخـه دی. هغـه تـر 2۰11 کالـه 
پـورې لـه خپلـو ماشـومانو رسه هلتـه ژونـد کاوه. هغـه یادونـه کـوي چـې پـه خپـل کيل 
کـې يـې ښـه ژونـد درلـوده. هغـه هـر هغـه څه تـه الرسسـی درلـود چـې د یو ښـه ژوند 
لپـاره ورتـه اړتیـا وه لکـه ځمکـه، څـاروي، د ماشـومانو لپـاره لومړنۍ ښـوونځی، یو طبي 

کلینیـک او جومـات. 

پـه 2۰11 کال کـې یـوه بدمرغـه ورځ کـې بلواګـرو د عبدالطیـف پـه کيل بریـد وکـړ او 
د عبدالطیـف پـه ګـډون ټـول نارینـه ګان یـې اختطـاف کـړل. بلواګـرو د کيل شـاوخوا 
ټـول سـړکونه بنـد کـړل او عبدالطیـف یـې زنـدان ته واسـتوه. هغه شـاوخوا یوه میاشـت 
د بلواګـرې ډلـې لـه خـوا پـه بنـد محکومـه شـوه. د عبدالطیـف د کورنـۍ پـه ګـډون 
ټـول کلیـوال د بلواګـرو د واکمنـۍ لـه املـه پـه بـده توګـه اغیزمـن شـول. دوۍ خـواړو، 
مارکېټونـو او طبـي کلینیکونـو تـه الرسسـی نـه درلـود ځکـه چـې سـړکونه بنـد وو. حتـی 

ټپیانـو د درملنـې لپـاره د کيل پرېښـودو تـه اجـازه نـه درلـوده. 

بلواګـرو هـره ورځ ملکـي وګـړي ځـورول او لـه شـتمنو وګړو څخه بـه یې د پیسـو، کالیو، 
بوټانـو، خـواړو او درمـل غوښـتنه کولـه. ژونـد د ټولو وګړو لپاره سـتونزمن شـو او هر چا 

بـه غوښـتل چـې له کيل څخه وتښـتي.

وروسـته لـه یـوې میاشـتې عبدالطیـف د بلواګـرو لـه بند څخه خوشـې شـو خـو کله چې 
هغـه خپـل کيل تـه سـتون شـو نـو وېلیـده چـې کيل یـې پـه بشـپړه توګـه توپیر کـړی وه 
او ژونـد کـول هلتـه ډېـر سـتونزمن شـوی وه نـو ځکـه هغـه د خپلـې کورنـۍ رسه کلـی 
پرېښـود اړو لغـامن والیـت تـه بېځایـه شـو تـر څـو د یوې لنـډې مـودې لپاره هلتـه پاتې 
يش. هغـه د ۷۷۷ کسـانو لـه ډلـې یـو کـس وه چـې د نورسـتان والیـت نورګرام ولسـوالۍ 
څخـه بېځایـه شـوی وه. د هغـوۍ اوسـنی کـور چـې پـه لغـامن کـې ده کومـه څـاه او د 
اوبـو کومـه بلـه رسچینـه نلـري نـو ځکه د هغـې مېرمن او لـور مجبور دي چې کـور ته د 

اوبـو راوړلـو لپـاره د ورځـې 1 کیلومټـر مـزل وکړي. 

* د یادونـې وړ ده چـې پـه دې کیسـې کـې نومونـه بدل شـوي او د سـیمې نوم نده یاد شـوی ترڅو د هغوۍ 

پېژندګلوۍ خوندۍ وويس.

وروسـته لـه دې چـې پـه نورسـتان کـې د عبدالطیـف پـه کيل بلواګرو بریـد وکړ اوس هغـوۍ لغامن 
2۰1۸ IOM © .والیـت تـه بېځایـه شـوي دي او د ژوندانـه اسـايس اړتیـاوو ته الرسسـی نلـري



د تحرکاتو بنسټیزه ارزونه ▪ د پایلې لنډیز
12د کډوالۍ نړیوال سازمان-افغانستان ▪ نورستان ▪ اوم پړاو ▪ اکټوبر – ډسمرب ۲۰۱۸

International Organization for Migration
Route des Morillons 17

P.O. box 17
Geneva 19 1211

Switzerland

)IOM( د کډوالۍ نړیوال سازمان
کور  2۷#

سړک 4
د انصاري څلورالره

شهر نو
کابل، افغانستان

 DTM افغانسـتان سـازمان او د-IOM هغـه معلومـات چـې پـه دې راپـور کې کارول شـوي د
نړیـوال ماتـړ ټیـم پـه ګـډې همـکارۍ راټول شـوي دي. هغـه مسـایل او توکي چـې د کار په 
تـرڅ کـې کارول شـوي پـه هېـڅ بڼـه د کـوم هېـواد قانوين حالـت، ملکیت، سـیمه او یـا هم د 
هغـه د چارواکـو او یـا مرزونـو پـه هکلـه د کډوالۍ د نړیوال سـازمان له هېڅ نظـر یا باورونو 

پورې اړونـد ندي.

)2۰1۸ IOM ©( د کډوالۍ نړیوال سازمان

د ال زیاتو معلوماتو لپاره او د ډاونلوډ وړ نقشـو، ډېټابېسـونو، متحرکو نقشـو او داشـبورډونو 
تـه د الرسيس لپـاره مهرباين وکړئ د DTM-افغانسـتان انټرنټـي پاڼه وګورئ.

www.displacement.iom.int/afghanistan  

مونږ رسه په اړیکه کې شئ

د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباين وکړئ د DTM ټیم رسه په اړیکه کې شئ:

DTMAfghanistan@iom.int  

facebook.com/iomafghanistan  

twitter.com/iomafghanistan  

instagram.com/iomafghanistan  

     www.displacement.iom.int/afghanistan  DTMAfghanistan@iom.int  :د ال زیاتو معلوماتو لپاره

ي ام مالي مالتړ کوونکي ټ
په افغانستان کې د ډي ��

په
همغږي
رسه
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