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  نېټې پورې  ۱۱تر څخه  ۴ میاشتې له د  مارچ کال د ۲۰۱۸د        

 
 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

د ه سیستم کې پد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادراې  د بیځایه شویو د تعقیب 
 تر ټولو په لوړ شمیر .شمیره ثبت شوې ۳۰۶۷۲د بیځایه شویو  کال له پیل راهیسې  ۲۰۱۸

او ورپسې په ګاونډي والیت تخار اوسیږي  بیځایه شوي وګړي په کندز والیت کې ۱۳۶۱۵
   بیځایه شوي وګړي اوسیږی.  ۴۷۶۰کې 

 ۱۸۶۰تیره اونې کې کابل ښار ته له لوګر، کاپیسا ، وردګو او بغالن څخه  په: زون مرکزي

تاوتریخوالي وګړي تازه را کډه شوي دي ځکه په دغو والیتونو کې د ژمي په ختمیدو سره  د 
همدارنګه د پروان والیت څلورو ولسوالیو ته له کاپیسا، لغمان ، پیښې زیاتې شوې دي. 

 ۍوګړي را کډه شوي دي ځکه چې د دو ۲۵۰۰خه شاوخوا نورستان او سمنګان والیتونو څ
  په کلیو کې وسلوالې نښتې روانې وې.

په شمال او شمال ختیځ زون کې د پام وړ  په تیره اونۍ کې :  زون ختیځ شمال او شمال

  . شوې رامنځتهبیځایه کیدنه نده 

 .کیدنه نده رامنځته  شوېپه تیره اونۍ کې په ختیځ زون کې هم د پام وړ بیځایه   :زون ختیځ

 ۳۰۰۰د لغمان په الینګار او مهترالم ولسوالیو کې د بشري ټولنې د ګډې ارزونې په پایله کې 
. دا کورنۍ د فبروري په وروستۍ ېوپیژندل شو هکورنۍ د مرستو حقدار ۸۰۰وګړي یا 

عملیاتو اونۍ کې د وسلوالوډلو د خپل منځي نښتو او د هغوی په خالف د نظامې ځواکونو د 
 . ې وېله امله بیځایه شو

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

وګړي د دې والیت له  ۴۵۰د راپورونو له مخې هرات والیت ته شاوخوا  زون: یدیځلو

وګړي د  ۳۰۰ولسوالیو او او فاریاب او بادغیس والیتونو څخه را کډه شوي دي. شاوخوا 
وګړي د فراه  ۵۵۰بادغیس والیت مرکز قلعه نو ته له نورو ولسوالیو څخه او همدا رنګه 

 مرکز ته له نورو ولسوالیو څخه را کډه شوي دی. 

 طبعي پیښې او روغیتایي خبرتیاوې

څخه زیات وګړي اغیزمن شوي دي.د  ۸۵۰د فراه په والیت کې د سیالبونو له امله له 
وګړو سره د خوراکي توکو او  ۲۲۴ډیرو زیامنو کورینو یا  ۳۲ لهخوراک نړیوال سازمان 

DRC-DDG  .ورسره نغده مرسته وکړه IMC ولسوالیو په کنړ په وټه پوره او دره پیچ  د
خیمو مرسته وکړه چې د  ۲وګړو سره د غیر خوراکي توکو او  ۳۵کورنیو یا  ۵ لهکې 

  وو.من شوي ورښت له امله زیا

چارواکو د وردګو په والیت کې په چرګانو کې د احتمالي والګي د خپریدو راپور ورکړی 
زیات چرګان له منځه وړي دي. د چرګانو والګی  ۱۰۰یې له  نو کې شخصي فارمو  پهاو 

غانستان کې پس له هغه په وار وار رامنځته کیږي، چې په لومړي ځل په هرات والیت په اف
چرګان له  ۱۴۰۰۰شاوخوا یوه میاشت وړاندې رامنځته شو او په تجارتي فارمونو کې کې 

   منځه یوړل شول. 

 راستنیدونکي او کډوال

UNHCR پاکستان څخه  ، له وسرهکډوال ۱۲۶روان کال له پیل راهیسې له ایران څخه له  د
افغانستان ته په بیرته را ستنیدو کې مرسته څخه له نورو هیوادو  ۴۸ سره اوکډوالو  ۶له 

کړې ده.  تمه کیږی چې له پاکستان څخه به د راستنیدونکو کډوالو په شمیره کې پس له هغه 
د مارچ په لومړي نیټه  وروستهد  ژمني ځنډ څځه   UNHCRزیاتوالی راشي کله چې 

  لیت بیرته پیل کړي. خپل فعا

 )مهرباني وکړئ دویم مخ هم وګورئ( د روانو مرستو فعالیتونه 

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۲۰۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . بشري مرستې شوي دي،   سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو 

 
بیځایه شویو  ۷۰۰موسیسې له   PINوالیت په مرکز ګردیز کې  د پکیتا.  مرکزي زون:

په  سره نغده مرسته وکړه او د خوراک نړیوال سازمان ورته د دوو میاشتو راشن ورکړ. 
تازه بیځایه شویو ته نغده مرسته ورکړه او اسالمک  DRC-DDG  ۵۳۰کابل ښار کې 

 ورکړل.  وګړو ته کمپلې ، خوراکي توکي او د سون لرګي ۲۳۰۰ریلیف 

 ۲۵۲۰د فبروري په میاشت کې د خوراک نړیوال سازمان له . شمال/ شمال ختیځ زون:

ورسره د کورنۍ لپاره  UNICEFبیځایه شویو وګړو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه او 
بیځایه شویو وګړو سره د  ۳۸۰له  WFP د اړینو توکو مرسته وکړه. په سمنګانو کې 

ورته   PIN ورته غیر خوراکي توکي ورکړل ،   UNHCR خوارکي توکو مرسته وکړه، 
سرپل کې  هورته د حفظ الصحه کڅوړې ورکړې. پ  DACAARنغدې پیسې ورکړې او 

ورته خوراکي   WFP لخوا نغده مرسته وشوه ،   NRCبیځایه شویو وګړو سره د  ۳۰۰له 
بیځایه  ۷۷ورته غیر خوراکي توکي ورکړل. په کندز کې له   UNHCRتوکي ورکړل او 

 ورته خوراکي توکې ورکړل،   WFPنغده مرسته وکړه،   ACTEDشویو سره
UNHCR   ،ورته غیر خوراکي توکي ورکړلNRC   ورته د سرپناه توکي ور کړل او 

SCI .ورته دحفظ الصحه کڅوړې ورکړې  

 ۱۶۰د ننګرهارپه بهسودو، سره رود او جالل آباد ولسوالیو کې NRC ن : ختیځ زو

وګړو ته د غیر خوراکي توکو لپاره نغدې  ۱۵۰وګړو ته غیر خوراکي توکي ورکړل او 
راستنیدونکو وګړوته ژمنۍ او د حفظ  ۳۸۵د تورخم په پوله  UNICEF پیسې ورکړې. 

راستانوشویو  ۹۱۰له  د ننګرهارد کامې په ولسوالۍ کې SVAالصحه کڅوړې ورکړې. 
په تیره د روغتیا د کاري ډلې فعاالنووګړوسره د پخلنځي او ژمني کیټونو مرسته وکړه. 

ته روغتیایی مشورې ورکړې  بیځایه شویو او راستنوشویووګړو ۲۸۰۰د اونۍ کې 
  واکسین کړل.   ماشومان یې ۴۵۰او

څخه خوراکي  WFP بیځایه شویو وګړو له  ۸۲۰کندهار په ښار کې د  :سویلي زون

  UNICEFڅخه نغده مرسته، له   NRC څخه  غیر خوراکي توکي ، له  SCIتوکي، له 
کورنیو ته تشنابونه  DACAAR ۳۳ څخه د حفظ الصحه کڅوړې  تر السه کړې  او

څخه زیاتو بیځایه شویو  ۱۴۰۰جوړکړل. د هلمند والیت په بوالن او لشکرګاه کې له 
ورته غیر خوراکي توکي   UNHCRاو  UNICEF نغده مرسته وکړه او ACF سره 

     ورکړل. 

دخوراک نړیوال سازمان په فراه، بادغیس غور او هرات  اونۍ کې تیره  پهلودیځ زون: 

پره څخه زیاتو بیځایه شویو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه.  ۳۰۰۰کې له  ونووالیت
بیځایه شویو وګړو سره نغده  ۳۰۰له   DRC-DDGدې سربیره په هرات والیت کې 

څخه زیاتو بیځایه شویو وګړو سره د ژمنویو اوغیر  ۴۲۰له   NRC مرسته وکړه، 
څخه زیاتو بیځایه شویو وګړو سره یې د حفظ  ۳۰۰خوراکي توکو مرسته وکړه او له 

څخه زیاتو بیځایه شویو وګړوته کلورین  ۲۵۰ له IRC الصحه کڅوړو مرسته وکړه. 
بیځایه شویو ته کلورین او دحفظ الصحه کڅوړې ورکړې.  DACAAR  ۱۳۰ورکړل او 

څخه ژمني بستې تر السه کړي ،   UNICEFبیځایه شویو له  ۶۷۰په بادغیس کې 
UNHCR   څخه زیاتو بیځایه شویو وګړو ته غیر خوراکي توکي او د حفظ  ۶۰۰له

بیځایه شویو ته نغدې مرستې ورکړې. په فراه کې  IRC ۲۴۵ تې ورکړې او الصحه بس
DRC-DDG ۸۸۰  ،بیځایه شویو ته نغده مرسته ورکړهUNICEF   ورته غیر

په غور . د  ورته دحفظ الصحه بستې ورکړې  DACAARخوراکي توکي ورکړل او 
 ۴۰۰غو ه Aghan Aidد پېښو پر وړنداې د چمتوالي ریاست او کې مرکز چخچران 

بیځایه شویو سره دخوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې د روانې وچکالۍ له 
      امله دې ښار ته راکډه شوي دی. 

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

په سپین بولدک کې د پولیسو پر پوسته ډلئېز برید وکړ، خو  مارچ په شپه وسلوالو ۸د 
وګړو تګ را تګ پیل کړاو دې برید له پاکستان سر پر ګډه پوله بشري په صبا یې ملکي 

 کړنې له خنډ سره مخ نه کړې .
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲
 

 مرستې بشري لپارهوګړو  شویو بېځایه کورني د په میاشتوکې او مارچ  فبروري د کال ۲۰۱۸ د                                    

 

Feb and 

Mar  2018

Sine Jan 

2018

ESNFI Cash 1,491    ACF, DACAAR, UNICEF

FSAC Family kits 959        ACF, DRC

WASH NFI Kits (Complete) 609        ACF, DRC, NRC

ESNFI Cash 264        ACF

FSAC Cash for food 264        ACF, NRC

Blankets 6,608    ACTED, NRC

Cash 10,563  ACTED

NFI Kits (Complete) 8,064    DRC

FSAC Food Package 10,563  DRC

WASH Hygiene kits 9,541    DRC, CARE, PIN

ESNFI NFI Kits (Complete) 3,388    DRC, IRC

Cash for food 574        DRC, IRC

Food Package 2,814    DRC, PIN, SI

Other Unconditional cash 2,597    DRC

FSAC Food Package 700        DRC, UNICEF

Other Unconditional cash 1,771    DACAAR, NRC, UNICEF

WASH Hygiene kits 1,071    DACAAR, IRC

Blankets 2,583    DACAAR, IRC

Cash 1,147    DACAAR, SI

Family kits 2,583    DACAAR

NFI Kits (Complete) 6,218    DACAAR, UNICEF

Tents 21          DACAAR, SCI

Winter Kit 6,995    CARE, UNHCR, UNICEF

Cash for food 6,256    ARCS, NRC, SCI, UNHCR, UNICEF

Food Package 3,120    HRDA, SCI, UNHCR

Other Unconditional cash 6,523    HRDA, WFP

Emergency latrines 2,361    IRC

Hygiene education 6,523    IRC

Hygiene kits 6,523    IRC

Other 6,523    NRC, UNHCR, UNICEF

Water containers 6,523    NRC, UNICEF

Water treatment tablet 6,523    OHD

Cash 964 SCI, UNICEF

NFI Kits (Complete) 2942 UNHCR

Tents 12 UNHCR

Winter Kit 968 UNHCR, UNICEF

Cash for food 2193 UNICEF

Food Package 1847 UNICEF

FSAC 812 UNICEF

Other 4060 UNICEF

Unconditional cash 8852 UNICEF

Chlorine 3390 UNICEF

Emergency latrines 282 WFP

Female hygiene kits 952 WFP

Hygiene education 3495 WFP

Hygiene kits 2994 WFP

Water treatment tablet 192 WFP

FSAC

Other

Eastern

North Eastern ESNFI

FSAC

ESNFI

Capital

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Feb and Mar 

2018

2,240       

12,215           21,042    

264          

532                 

74             

4,023       

2,791       

Western 4,313             

Southern

Northern

3,577             

1,204             

238          South Eastern

WASH

FSAC

WASH

ESNFI

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:

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

DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیواله موسسه(IOM) |  نړیواله ژغورندویه کمېټه(IRC) |  غیرخوراکي توکي(NFI) |  د ناروي د کډوالو شورا(NRC) |  غیر دولتي وسله وال
سالم بشري،  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه  | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بېړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک  | (OCT)د عملیاتو د همغږۍ ټیم  | (NSAG)ځواکونه 

د خوړو  | (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي اداره  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 
  .(WFP)نړیوال پروګرام 

 

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/rC87wc د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ:
   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/rC87wc

