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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۲۲تر څخه  ۱۶ میاشتې له د اپریل کال د ۲۰۱۸د      

 مهم ټکي 

څخه زیات  ۲۳۰۰په تیر اونۍ کې له د لومړنیو راپورنونه له مخې  •
 وګړي د تاوتریخوالي له امله بیځایه شوي دي

چې څپې زیانمنې ټولنې له ال زیات زیان سره مخ کړې مهاله و ږدوا •
  دي. 

په لویو الرو کې په پوستو باندې د بریدونو له امله د بشري فعاالنو  •
 . سره مخ شوی  خنډخوځښت له 

 
 
 
 

 

 

 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

  DTSه سیستم پقیب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادراې د بیځایه شویود تع
، چې ده تیرې شمیره ثبت شوې ۷۲۸۵۱د بیځایه شویو کال له پیل راهیسې  ۲۰۱۸د کې 

  .  زیاتوالی ښیي ۴۰۰۰اونۍ پر پرتله 

   )نقشه وګورۍ(:بیځایه کیدنې په اړه خبرتیا

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  پر بنسټ وي و مالوماتولومړنی

 .  صورت کې بدلون راتالی شي

کاپیسا والیت په مرکزمحمود راقي او نجراب ولسوالۍ کې د  :زون او جنوب ختیځ مرکزي
 ۱۶وګړي بیځایه شوي دی. په  ۷۰۰۰د روانو نظامي علمیاتو له امله په سمیه کې شاوخوا 

د اپریل د خوست والیت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پولې له بلې غاړې د راکیټي بریدونه 
ګړي د ولسوالۍ مرکز ته راه کډه شوي او  ۱۰۰۰له امله له ځینو کلیو څخه شاوخوا 

 ۵۰۰ښوونځي هم تړلي وو.  د غزني د چارواکو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا  ۵همدارنګه 
ویو کې له خواجه عمري ولسوالۍ څخه بیځایه شوي وو ، بیرته وګړي چې په دې وروست

 خپلو مینو ته ستانه شول. 

له الینګار، علی شنګ او مهتر چار واکو د معلوماتو له مخې  لغمان والیت د دختیځ زون: 
څخه زیات وګړي راکډه شوي دی. دوی د  ۱۲۰۰له الم ولسوالیو څخه د مهترالم مرکز ته 

 له امله بیځایه شوي  دي. د ګډې ارزونې لړۍ روانه ده.  ویرېو او وسله والو د ګواښون

 قوش او درزاب د جوزجان د مخې له معلوماتو د چارواکو د شمال/ شمال خیتځ زونونه:
 ته ولسوالیو مختلفو سرپل او فاریاب د وګړي زیات څخه ۶۰۰۰ له څخه ولسوالیو له تپې

 ۱۲۰۰ نږدې او اخیستي پناه کې اوخواش په ښار شبرغان د یې وډیر. دي شوي بیځایه
 ته میاشتې سرې افغاني. دي شوي کډه ته کلیو دوو سیمو امنه نا د جوزجان د نوریې

 . وکړي مرستې بشري سره دوی له کې سیمو ناامنه په چې شوې سپارښتنه

د کندهار د چارواکو د معلوماتو له مخې د روانو فوځي عملیاتو  سویل/سویل ختیځ زونونه:
وسلوالو مخالیفیونو او دولتي امنیتي قواوو د نښتو له امله په روزګان، هلمند، کندهار  داو 

 وګړي بیځایه شوي دي. ۵۰۰۰او فراه کې شاوخوا 

 

 

 : اوږده وچه څپه 

په هیواد کې د وچې څپې له امله زیامن وګړي په مستقیمه توګه اغیزمن کیږي. د بامیانو 
کورنۍ اغیزمنې کیدای شي. او د  ۵۰۰۰۰بامیانو کې والي خبرداری ورکړ چې یوازې په 

بیړنیو خوراکي توکو په زیرمه کولو کې یې له مرکزي دولت څخه د مالتړ غوښتنه وکړه. 
وګړي له بادغیس څخه په تیره اونۍ کې د دوی د خوراکي  ۲۹۰۰رات کې شاوخوا یپه ه

ي دي. په لویدیځ کې د اوبو توکو د زیرمو د تمامیدو اود ځمکو د وچوالي له امله بیځایه شو
 د وچیدو له امله د بیځایه کیدنې دا دوهم راپور تر السه کیږي. 

 راستنیدونکي او کډوال

کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي   ۳۷۷۲۹نېټې پورې  ۲۱نیټي څخه تر  ۱۵اپریل له  د
شوي  وګړي په خپله خوښه راستانه ۸۱۹د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه  IOMد دي. 
وګړي په خپله خوښه راستانه  ۲۳۷۶۶یې را شړل شوي همدارنګه له ایران څخه  ۵او 

د معلوماتو له مخې په  UNHCRوګړي په زوره راشړل شوي دی. د  ۱۲۴۸۹شوي او 
راستنوشویو  وګړو سره  ۱۴له ایران څخه او له  ۶۳۶څخه له  تیره اونۍ کې له پاکستان

 مرسته شوې .

  سرسي پر وړاندې شته خنډونهامنیتي پېښې او د ال

په روزګان کې وسله والو ډلو د ترینکوټ او چورې ولسوالۍ تر منځ غزیدلې الره تړې ده 
د مزار شریف کورنۍ د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي.  ۸۰۰چې له امله په چوره کې 
 غزیدلي سړک او همدارنګه د فاریا ب والیت د اندخوی څخه تردڅخه تر جوزجان پورې 

میمنې پورې د غزیدلي سړک په اوږدو کې پر پرتو پوستو د وسله والو مخالیفینو د بریدونو 
وګړي را کډه شوي دي، د خوراکي توکو د  ۷۵۰۰له امله میمنې ښار ته چرته چې سږکال 

 رسولو په ګډون د بشري فعاالنو خوځښت ټکنی شوی ده. 
 

 کاري ډلو یا کلسترونه له خواه تازه معلوماتد  

بیځایه شویو  ۷۸۰۰د  په ننګرهار کې  روغتیا د کاري ډلې فعاالنوپه تیره اونۍ کېد 
 واکسین کړل.   ماشومان یې ۱۰۰۰کړې اومشورې ورروغتیایی  تهاوراستنوشویووګړو

 د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې ، چې مشري یې د
UNFPA څخه زیاتو  ۷۴۰۰رو زونو کې له په غاړه ده،  په تیره اونۍ کې په څلو
 ۲۰۰چې د هغوی له ډلې خدمات وړاندې کړي وغتیایي مشوره په ګډون د رزیامنو ته 

   جنسي آزار او جبري ودنو قربانیان هم وو. یې د 

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

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۱۵۱۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . دي ېبشري مرستې شو سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو

فاریاب ، کابل ، کندهار، کاپیسا، خوست، کنړ، کندز، لغمان، ننګرهار،  له د اوچا ادارې
 ترالسه کړي څخه د مرستو د ویش او نور کړنو په اړه معلوماتپکتیکا ، پروان او تخار

 ,ACTED, ANDMA, CARE  . هغه ادارې چې مرستې  یې کړې دي. يد
DACAAR, DoRR, IOM, NRC, RI, SCI, UNHCR, UNICEF, UNMAS 

  شاملې دي.   WFPاو
 
 
 
 

 

۲۳۱۰۰ 

په تیره اونۍ کې د 

بیځایه شویو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۱۱۵  

 کې په تیره اونۍ

له زیامنو سره 

 شوې مرستې

۷۲۸۵۱ 

کل کې  ۲۰۱۸په 

ټول بیځایه شوي 

  يوګړ
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲
 مرستېټ ترسره شوې سره په زونونو کې د سیکتور پر بنس وګړو شویو بېځایه کورني دپه تیره اونۍ کې   

 
 

کې د سیکتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې  ۲۰۱۸په   

 
 

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

 
 

فغان ملي امنیتي ځواکونه ا | (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) چارو ریاست د کډوالو او راستنیدونکو  | (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 

 
 

Region Sector Type of Assistance

Number of Beneficiaries Partners

Capital ESNFI Cash 238 DRC

FSAC Cash for food 238 CARE

WASH Hygiene kits 238 DACAAR

Eastern WASH Emergency latrines 49 DACAAR

Hygiene education 98 DACAAR

Hygiene kits 98 DACAAR

Southern ESNFI Blankets 975 UNHCR

Family kits 975 UNICEF

Gas Cylinder/Stove 975 UNHCR

Other 975 UNICEF

Tarpaulins 975 UNICEF

Tents 7 UNHCR

FSAC Food Package 975 WFP

WASH Emergency latrines 91 UNICEF

Hygiene education 975 UNICEF

Hygiene kits 975 UNICEF

Other 975 UNICEF

Water containers 975 UNICEF

Water treatment tablet 975 UNICEF
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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/WscEXNپرانیزئ: د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی 
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