
 همغږي ژوند ژغورلی شي
  ماموریت دا دی تر څو له ملي او نړیوالو فعاالنو سره یو ځای اغیزمن او اصولي بشري مرستې سمبال او همغږي کړي. (OCHA)د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې 

http://afg.humanitarianresponse.info/ 

      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې لومړۍتر د اپریل څخه  ۲۶ میاشتې له د  مارچ کال د ۲۰۱۸د        

 مهم ټکي 

څخه زیات وګړي د تاوتریخوالي له امله  ۱۱۰۰۰په تیر اونۍ کې له  •
 بیځایه شوي دي

بیځایه شویو د  له املهو ید لتنو د ویجاړپه روزګان کې د مخابراتي س •
 ې ده. شوارزونې پروسه له خنډ سره مخ 

 ۸۰۰۰تریخوالي د کمولو فرعي کاري ډلې له ؤد جنسیت پر بنسټ د تا •
خه زیاتو زیامنو وګړو ته روغتیا یي زده کړې برابرې کړې او هغو څ
 ته یې اسانتیاوې چمتو کړې. ی
 
 
 
 

 

 

 

 کبله بېځایه کېدنهپه هېواد کې د جګړو له 

  DTSه سیستم پد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادراې د بیځایه شویو د تعقیب 
تر ټولو په لوړ . شمیره ثبت شوې ۵۴۰۶۳د بیځایه شویو کال له پیل راهیسې  ۲۰۱۸د کې 

او ورپسې په ګاونډي والیت اوسیږي  بیځایه شوي وګړي په کندز والیت کې ۱۳۶۱۵ شمیر
کې شمیرې د بشري ډلو د ارزونې    DTSپه بیځایه شوي وګړي اوسیږی.  ۵۷۴۰کې  تخار

 پر بنسټ ثبتیږي. 

   )نقشه وګورۍ(تر ټولو وروستۍ بیځایه کیدنه:

د بیځایه کیدنې په اړه تازه معلومات له ساحې څخه د چارواکو او بشري فعاالنو د ورکړل 
و کې د ال زیاتو معلوماتو د السته راتلو شویو لومړنیو مالوماتو پر بنسټ وي. په دې شمېر

 په صورت کې بدلون راتالی شي

ته ددې والیت له نورو ولسوالیو  د چارواکو د معلومات له مخې د غزني ښار :زون مرکزي
وګړي د روانو جګړو له امله را کډه شوي دی.  ۱۵۰۰روزګان او وردکو څخه  شاوخوا ، 

څخه را پدیخوا له لوګر، ننګرهار جوزجان او فاریاب همدارنګه د مارچ د میاشتې له نیمایي 
 څخه زیات وګړي کابل ښار ته راکډه شوي دي.  ۱۲۰۰څخه له 

ښتو ېد لغمان والیت د الینګارپه ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو د خپل منځینویو نختیځ زون: 
ستان وګړي د د مهتر الم ښار ته راکډه شوي دي. همدارنګه د نور ۲۰۰۰له امله شاوخوا 

و د ګواښونو له امله د دې والیت وګړي د وسلوال ۲۰۰والیت له څلورو ولسوالیو څخه 

 پارون ولسوالۍ ته کډه شوي دی. 

له سیمې څخه د ترالسه شویو معلوماتو له مخې ، د بدخشان په  شمال/ شمال خیتځ زونونه:
له امله شاوخوا د مارچ د پیل شویو پوځي عملیاتو  ۳۰ کې پهولسوالیو په بهارک او جرم 

د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې دهوایی بریدونو وګړي بیځایه شوي دي.  ۴۲۰۰
راپورونه تر السه شوي دي. د کندز په ښار کې بشري فعاالن چمتو دې چې له هغو بیځایه 

 شویو سره مرسته وکړي چې ښایي پدې نږدي وخت کې دې ښار ته راکډه شي.

زګان په چوره / چارچینو ، خاص روزګان او ترینګوټ رو د سویل/سویل ختیځ زونونه:
څخه زیات وګړي د ترینګوټ ښار ته را  ۱۷۰۰ولسوالیو کې  د فوځي عملیاتو له امله له 

کډه شوي دي. د نمیروز والیت مرکز ته  د فراه والیت له انار درې او بادغیس والیت له 
و مخالیفیونو په دې وروستیو والسلوڅخه زیات وګړي کډه شوي دي.  ۳۵۰غورماچ څخه  له 

 کې انار دره تر خپل کنټرول الندې رواستې ده. 

ولسوالیو څخه د فراه ښار ته وروسته  ۶وګړي د فراه والیت له  ۸۰۰شاوخوا ختیځ وزن: 
له هغه راکډه شول چې په دغو ولسوالیو کې د دولتي امنیتي قواوو او وسلوالو مخالیفینو 

 ترمنځ نښتې را منځ ته شوې. 

 راستنیدونکي او کډوال

څخه زیات کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د  ۱۱۰۰۰د کال له پیل راهیسې له 
UNHCR  نیټې پورې له پاکستان څخه  ۳۱څخه تر ۲۵د معلوماتو له مخې ، دمارچ له

 کډوال را ستانه شوي دي.  ۲او نورو هیوادو څخه  ۲۰، له ایران څخه  ۵۷۴

 

 

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

والیت د ن له سیمې څخه د ترالسه شوی راپورونو له مخې، وسلوالو مخالیفینو د روزګا 
مخابراتو څو ستنې ویجاړې کړې دي. په روزګان کې د  مرکز ترینکوټ ښار څخه بهر د

یځایه شویو د ارزونې پروسه یئ بشري فعاالنو سره اړیکې له خنډ سر مخ شوې ، چې د ب
 ټکنۍ کړې او له ښار څخه د باندې بیځایه شویوته الرسرسی نه کیږي.  

په روزګان کې موسیسې د مائینونو د پوهاوي او د ناچاؤدو توکو د له منځه وړلو کړنې له 
چې د خبرواترو په پایله کې د  یې یوې اونۍ وروسته هغه مهال بیا پیل کړې کله

 نکو د خوندیتوب ضمانت تر السه کړ. خپلوکارکوو
 

 کاري ډلو یا کلسترونه له خواه تازه معلوماتد  

بیځایه شویو  ۳۵۰۰د روغتیا د کاري ډلې فعاالنوپه تیره اونۍ کې د 
د واکسین کړل.   ماشومان یې ۷۸۰کړې اومشورې ورروغتیایی  تهاوراستنوشویووګړو

زڼ د واکسین درول شوې پروسه  بیا پیل وګد ناامنیو له امله د ولسوالیو کې  ۲فراه په 
 شوه او ټولو ماشومانویې تر پوښښ الندې راوستل. 

 د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې ، چې مشري یې د
UNFPA  څخه زیاتو  ۸۰۰۰په غاړه ده،  په تیره اونۍ کې په څلورو زونو کې له

 اسانتیاوې برابرې کړې.  یې و هغوی تهزیامنو ته روغتیایي زده کړې ورکړې ا

 دویم مخ هم وګورئ( د الزیاتو معلوماتو لپاره )مهرباني وکړئ روانومرستو فعالیتونه

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۲۸۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . دي ېبشري مرستې شو سرهاو کوربه کورنیو  ، د طبعي پېښو له امله زیامنوشویو کډوالو

د اوچا ادارې دهلمند، کابل، هرات، خوست، کنړ، لغمان، ننګرهار، پکتیکا ، تخار، پکتیا او 
. يد  ترالسه کړي روزګان له والیتونو څخه د مرستو د ویش او نور کړنو په اړه معلومات

الصحه پدې مرستو کې خوارکي/ غیر خوراکي توکي، دبیړنۍ سرپناه توکي او خیمې، د حفظ 
بستې او حفظ الصحه اسانتیاوې لکه د بیځایه شویو په غیر رسمي استوګنځایونو کې د 
تشنابونو جوړول اود ګڼو موخو لپاره نغدې مرستې شاملې دي.  هغه ادارې چې مرستې  یې 

-ARCS, DACAAR,DRC-DDG, HRDA, IFRC, IOM, IRC, PUکړې دي 
AMI,RI, UNHCR   اوIMC   .شامیلې دي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۹۵۰ 

په تیره اونۍ کې د 

بیځایه شویو په 

 اړه لومړنی راپور

۲۸۰۰۰ 

په تیره اونۍ کې 

 شوې مرستې

۶۳۰۴۵  

کل کې  ۲۰۱۸په 

ټول بیځایه شوي 

  وګړي

http://afg.humanitarianresponse.info/
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

 
 مرستېسره په زونونو کې د سیکتور پر بنسټ ترسره شوې  وګړو شویو بېځایه کورني دپه تیره اونۍ کې 

 
 

کې د سیکتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې  ۲۰۱۸په   

 
 

ه شویو سره تر سره شوې کال کې په هره اونۍ کې له بیځای ۲۰۱۸په   

 
 

 

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

نېټې پورې دي،  ۱اپریل تر  کال د  ۲۰۱۹د بې ځایه کېدو د تعقیب سیستم )په یاد ولری چې: دا معلومات د  (OCHA)همغږۍ د چارو د ادارې  د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د د ارقامو سرچینه:

غړو اوسط شمېره  ۷و د هرې کورنۍ لپاره د کړی وي، نچې 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 
 مو کارولې ده

 

Region Sector Type of Assistance

Number of Beneficiaries Partners

Capital ESNFI Cash 1'862 SI, DRC

FSAC Cash for food 588 DRC

Food Package 1'274 WFP

WASH Hygiene kits 343 DACAAR

Eastern ESNFI Cash 136 PU-AMI

NFI Kits (Complete) 3'206 Other, UNHCR/APA, COAR

FSAC Cash for food 154 RI

Food Package 2'663 Other, WFP

Health Basic health care services 1'815 WHO, PU-AMI, AADA, UNFPA,, RI

WASH Emergency latrines 105 DACAAR

Hygiene kits 110 DACAAR

Southern ESNFI NFI Kits (Complete) 715 HRDA

FSAC Cash for food 2'276 HRDA

Western ESNFI NFI Kits (Complete) 189 UNHCR

WASH Female hygiene kits 189 UNHCR

 

 ژباړې: دغه رپوټ په انګریزې، پښتو او دري ژبو تر السه کېدای شي.

سکن  code-QRل ګرځنده موبایل په مټ د یا هم د خپ https://goo.gl/j4EjRmد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 

   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/j4EjRm

