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  نېټې پورې ۸تر څخه  ۲ میاشتې له د اپریل کال د ۲۰۱۸د      

 مهم ټکي 

څخه زیات وګړي د تاوتریخوالي له امله  ۱۴۹۰۰په تیر اونۍ کې له  •
 بیځایه شوي دي

شوی چې له دې سره  کنړ کې د ګوزڼ د نوې پېښې راپور ورکړلپه  •
 پېښې رامنځته شوې دي.  ۷پدې کال کې د ګوزڼ 

افغان وګړي خپل هیواد راستانه ۱۲۰۰۰په تیره اونۍ کې شاوخوا  •
 شوي  دي. 

 
 
 
 

 

 

 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

  DTSه سیستم پد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادراې د بیځایه شویود تعقیب 
تر ټولو په لوړ . شمیره ثبت شوې ۵۸۵۰۴د 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.  ۵۷۴۰تخار کې 

 ثبتیږي. د راپور له مخې 

   )نقشه وګورۍ(:ایه کیدنې په اړه خبرتیابیځ

له ساحې څخه د چارواکو او بشري فعاالنو د ورکړل شویو  خبرتیاد بیځایه کیدنې په اړه 
. په دې شمېرو کې د ال زیاتو معلوماتو د السته راتلو په  لومړنیو مالوماتو پر بنسټ وي
 .  صورت کې بدلون راتالی شي

جوختې ولسوالۍ ګیزاب/پاتوڅخه شاوخوا له زګان سره د رو :زون او جنوب ختیځ مرکزي
کنډي یکال کې په دا ۲۰۱۸کنډي مرکز نیلي ته را کډه شوي دي. دا په یوګړي د دا ۳۰۰

وګړي بیځایه شوي  ۳۲۴کالي یواځې  ۲۰۱۷کې لومړنۍ بیځایه کیدنه ده ، چیرته چې په 
ګړي را کډه شوي دي. د و ۷۰۰وو. د پنجشیر بازارک ته له څلورو والیتونو څخه شاوخاو 

ته د دې والیت له نوروسیمو او پکتیکا او بغالن څخه  مرکز خوستد راپورونو له مخې 

 وګړي را کډه شوي دي .   ۷۰۰

چار واکو د معلوماتو له مخې په دانګام ولسوالۍ باندي د پاکستانو ځواکونو د  دختیځ زون: 
ګواښونو له امله په کنړ کې وسلوالو د توغندیو د روانو بریدونو له امله او همدا رنګه د 

لغمان والیت د الینګارپه ولسوالۍ کې د وسلوالو  وګړي بیځایه شوي  دي.  ۲۲۰۰شاوخوا 
وګړي د د مهتر الم ښار ته راکډه شوي  ۴۰۰ښتو له امله شاوخوا ېډلو د خپل منځینویو ن

 دي. 

و فوځي عملیاتو له امله په جرم ولسوالۍ کې د رواند بدخشان  شمال/ شمال خیتځ زونونه:
وګړي د ولسوالۍ مرکز او فیض آباد ښار ته  ۲۸۰۰دې ولسوالۍ له لرې پرتو کلیو څخه 

 را کډه شوي دي. 

ځایي سرچینو د راپور پر بنسټ د هلمند په نادعلي/مارجې  د سویل/سویل ختیځ زونونه:
دننه بیځایه شوي وګړي په ولسوالۍ کې  ۶۰۰۰ولسوالۍ کې د روانو فوځي عملیاتو له امله 

وګړي د ناوه  ۴۵۰دي . بشري فعاالن دوۍ په السرسي ندي توانیدلي . لشګرګاه ته شاوخوا 
 باریکزۍ له ولسوالۍ څخه را بیځایه شوي دي.  

ولسوالیو څخه د فراه ښار ته وروسته  ۵وګړي د فراه والیت له  ۸۰۰شاوخوا ختیځ وزن: 
او وسلوالو مخالیفینو  ځواکونود دولتي امنیتي له هغه راکډه شول چې په دغو ولسوالیو کې 

 نښتې را منځ ته شوې.  د مارچ په میاشت کې ترمنځ

د مارچ په میاشت کې د دولتي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو تر منځ د نښتو لودیځ زون: 
ولسوالیو څخه د فراه مرکز ته راکډه شوي دي .  ۵څخه زیات وګړي له  ۶۵۰له امله له 

ه ځایي سرچینوتاید کړې ده چې په فراه په مرکز او باال بلوک ولسوالۍ کې د دولتي همدارنګ
څخه  ۴۵۰۰امنیتي ځواکونواو وسلوالو مخالیفینو ترمنځ د نښتېو له پای ته رسیدو سره له 

 زیات وګړي بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. 

 د روغیتا په اړه خبرتیا: 

د ګوزڼ د نوې پېښې خبر ورکړل شوی چې له دې سره د کنړ په غازی آباد ولسوالۍ کې 
 د روغتیا د نړیوال سازمان ته رسیږي.  ۷کال کې ټولو کره شویو پېښو شمیره  ۲۰۱۸په 

 

 ده چې کورنۍ یې  جینۍمیاشتینۍ  ۱۱د راپور له مخې د ګوزڼ د دې پېښې قرباني یوه 

 و. ورته د ګوزڼ زد واکسین له ورکولو څخه په وار وار انکار کاو

 راستنیدونکي او کډوال

کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي.   ۱۱۸۵۱نېټې پورې  ۷نیټي څخه تر  ۱اپریل له  د
وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۹۷۷د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه  IOMد 

وګړي په خپله خوښه راستانه شوي  ۳۱۹۴یې را شړل شوي همدارنګه له ایران څخه  ۲۶
د معلوماتو له مخې په تیره اونۍ  UNHCRوګړي په زوره راشړل شوي دی. د  ۶۰۴۸ او

 وګړو سره مرسته شوې . ۶۰۶له راستنوشویو کې له پاکستان او ایران څخه 

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

وسلوالو د د یوې چاپې پر مهال له مخې افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې  د راپورونو
مخالیفینو د لټون په موخه یوه کلینک ته ننوتلي اود یاد کلینک دروازې او کړکۍ یې ماتې 

 کړې دي. 
 

 کاري ډلو یا کلسترونه له خواه تازه معلوماتد  

بیځایه شویو  ۳۵۰۰د  په ننګرهار کې  د روغتیا د کاري ډلې فعاالنوپه تیره اونۍ کې
 واکسین کړل.   ماشومان یې ۹۰۰کړې اوورمشورې روغتیایی  تهاوراستنوشویووګړو

 د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې ، چې مشري یې د
UNFPA  څخه زیاتو  ۷۵۰۰په غاړه ده،  په تیره اونۍ کې په څلورو زونو کې له
څخه زیاتو وګړو ته روانې مشورې ورکړل  ۱۶۰۰. له  السرسی موندلی دهزیامنو ته 

  یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیامن شوي وو.  ۱۲۶هغوی له ډلې  شوې چې د

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

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۱۵۵۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . دي ېبشري مرستې شو سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو
څخه د مرستو بادغیس، بلخ ، فراه، جوزجان، کابل، خوست، کنړاوننګرهار په د اوچا ادارې

پدې مرستو کې خوارکي/ غیر .  يد ترالسه کړي د ویش او نور کړنو په اړه معلومات
ساتلو کورنۍ د وقار داوخوراکي توکي، دبیړنۍ سرپناه توکي او خیمې، د حفظ الصحه بستې 

او د مائنونو د خطرنو او روغتیایي د ګڼو موخو لپاره نغدې مرستې ګرمې جامې ،  بیستې،
 ,DACAAR ,DRC-DDG. هغه ادارې چې مرستې  یې کړې ديوو شامل  یپوهاو

NRC, PU-AMI,RI, UNHCR, SCI, PIN , IRC, UNICEF  اوWFP  شامیلې
 دي.

 

  

 

 

 

۰۰۹۴۱  

د  په تیره اونۍ کې

بیځایه شویو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۱۵۵  

 کې په تیره اونۍ

له زیامنو سره 

 شوې مرستې

۸۵۰۴۵  

کل کې  ۲۰۱۸په 

ټول بیځایه شوي 

  يوګړ
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

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

 
 

کې د سیکتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې  ۲۰۱۸په   

 
 

کال کې په هره اونۍ کې له بیځایه شویو سره تر سره شوې  ۲۰۱۸په   

 
 

Acronyms: ACF, Action Against Hunger | AA, Afghan Aid | AFN, Afghan afghani; 1,000 AFN ~ US$14.60 | ANDMA, Afghanistan National 

Disaster Management Authority | ANSF, Afghan National Security Forces | ARCS, Afghan Red Crescent Society | CWSA, Community World 

Service Asia | DAC, District Administrative Centre | BPHS, Basic Package of Health Services | DACAAR, Danish Committee for Aid to Afghan 

Refugees | DoRR, Directorate of Refugees and Repatriation | DRA, Dutch Relief Alliance | DRC-DDG, Danish Refugee Council - Danish 

Demining Group | ICRC, International Committee of the Red Cross | IDP, Internally Displaced Person | IMC, International Medical Corps | IOM, 

International Organization for Migration | IRC, International Rescue Committee | NFI, Non-food item | NRC, Norwegian Refugee Council | NSAG, 

Non-State Armed Group | OCT, Operational Coordination Team | OHC, Organization for Humanitarian and Development | PIN, People In Need | 

PU-AMI, Première Urgence - Aide Médicale Internationale | SCI, Save the Children International | SHPOUL, Sound Humanitarian, Participatory & 

Organizational Uplift | SI, Solidarités International | SVA, Shanti Volunteer Association | UNHCR, Office of the United Nations High Commissioner 

for Refugees| UNICEF, United Nations Children's Fund | WASH, Water, Sanitation and Hygiene | WFP, World Food Programme | 

Data source: OCHA Displacement Tracking System,  p lease note that numbers in the DTS can change as more information becomes 

available and gets triangulated. To calculate the number of people per family, the national average of seven family members is used.  

 

Region Sector Type of Assistance

Number of Beneficiaries Partners

Capital ESNFI Cash 1'484 SI, DRC

FSAC Cash for food 210 DRC

Food Package 1'274 WFP

Eastern MPC Unconditional cash 2'017 PU-AMI

Northern ESNFI DACAAR

Cash 819 PIN

NFI Kits (Complete) 819 SCI

FSAC Food Package 819 WFP

Western ESNFI Cash 898 DRC, IRC

NFI Kits (Complete) 1'068 UNHCR, UNICEF

Winter Kit 380 UNICEF

FSAC Cash for food 793 DRC

MPC Unconditional cash 2'379 DRC

WASH Chlorine 380 IRC

Female hygiene kits 793 UNHCR

Hygiene education 380 IRC

Hygiene kits 380 UNICEF, IRC

Water treatment tablet 275 IRC

3'408

50'977

52'507

88'285

105'212

He…

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

سکن  code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د   https://goo.gl/QE1tNKد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ: 

   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/QE1tNK

