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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۲۸تر څخه  ۲۳ میاشتې له د اپریل کال د ۲۰۱۸د      

 مهم ټکي 

څخه زیات وګړي د تاوتریخوالي له امله  ۱۲۰۰۰په تیر اونۍ کې له  •
 بیځایه شوي دي

 ۱۴۰۰بدخشان کې  او ۲۱۰۰د راپورونو له مخې په پکتیکا کې  •
 وګړي د جګړو له امله بیځایه شوي دی. 

کورونه ویجاړ  ۵۰تخار والیت کې د سیالبونه له امله شاوخوا په  •
 شوي دي. 

وګړو  ۲۹۰۰په هرات والیت کې د وچکالۍ له امله له بیځایه شویو  •
 بشري مرستې وشوې. سره 

 
 
 
 

 

 

 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

  DTS سیستم په تعقیب شویود بیځایه د ادراې د همغږۍ د مرستو بشري د ملتونو روملګ د
 تیرې ده چې شوې، ثبت شمیره ۷۵۶۴۳ شویو بیځایه د راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  ښیي زیاتوالی ۳۰۰۰ پرتله پر اونۍ

   (ئ)نقشه وګور:بیځایه کیدنې په اړه خبرتیا

احې څخه د چارواکو او بشري فعاالنو د ورکړل شویو له س 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

د جګړو او وچکالۍ له امله د پکتیکا والیت له دریو ولسوالویو  :زون او جنوب ختیځ مرکزي
وګړي بیځایه شوي دي . له بغالن ، کاپیسا، کندز،  ۴۰۰او شرنې ته  ۲۱۰۰څخه ارګون ته 

څخه زیات وګړي کابل ته راکډه شوي دي. د لوګر والیت  ۶۰۰لوګر او ننګرهار څخه له 
وګړي را کډه شوي  ۱۰۰۰مرکز پل علم ته د ننګرهار والیت له چپرهار ولسوالۍ څخه 

   دي.

ار، هسکې مینې ، هرپپه ننګرهار کې له چچار واکو د معلوماتو له مخې  دختیځ زون: 
څخه  یوولسوالله دانګام ۍ او کخوګیاڼیو او سره رود له ولسوالیو څخه او په کنړ کې د چو

  وګړي دوسلوالو د ګواښونو او ویرې له امله بیځایه شوي دي.  ۱۴۰۰

 ریدونووسلوالومخالیفونو د بولسوالۍ کې د  بهارکپه د بدخشان  شمال/ شمال خیتځ زونونه:
د سرپل په صیاد ولسوالۍ را کډه شوي دي.  وګړي ۱۴۰۰ تهمرکزدې ولسوالۍ د له امله 

 وګړي له خپلو کورو څخه د والیت مرکز ته را کډه شوي  ۷۰۰کې د جګړو له امله  

د پېښو پروړاندې د چمتوالي وزارت د راپورونو له مخې په بادغیس کې له لویدیځ زون: 
وګړي د والیت مزکز ته را کډه شوي دي.  ۷۰۰له امله شاوخوا  ولسوالیو څخه دوچکالۍ ۴

همدا رنګه د وچکالۍ او خوراکي توکو د کمښت له امله له بادغیس او غور څخه شاوخوا 
  شوي دي.  وګړي هرات والیت ته را کډه  ۳۵۰۰

 طبعي پېښې او وچکالي: 

ور کلي د آب ولسوالۍ څله د چارواکود معلوماتو له مخې د تخار والیت د چا
 ۵۰سیالبونو له امله زیامن شوي دي. د لومړنویو راپورونو له مخې شاوخوا 

کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ 
 اداره د کډې ارزونې چارې همغږې کوي.

څخه زیات وګړي د  ۱۴۰۰کلیو څخه له  ۶د کندز والیت د خان آباد ولسوالۍ له 
راستنیدونکو چارو له  وله امله د کندز مزکز ته راکډه شوي او د کډوالو اوچکالۍ 

  ریاست څخه یې د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. 

د هلمند والیت چارواکو د معلوماتو له مخې پدې والیت کې به د محصوالتو او څارویو د 
 ه شي.بیځای وګړي ۵۰۰۰۰شاوخوا  له السه ورکولو له امله په نږدې راتلونکي کې

 

 

 

چې دوه اونۍ وړاندې د وچکالۍ له امله له بادغیس  سره ،وګړو  ۲۹۰۰هغو له 
څخه هرات ته کډه شوي وو، بشري مرستندویانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو 

 مرستې وکړې. 

 راستنیدونکي او کډوال

 کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي  ۲۱۳۳۷نېټې پورې  ۲۸نیټي څخه تر  ۲۲اپریل له  د
وګړي په خپله خوښه راستانه  ۱۱۵۰د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه  IOMد دي. 

وګړي په خپله خوښه  ۱۰۲۹۰یې را شړل شوي همدارنګه له ایران څخه  ۳۲شوي او 
په ایران کې په کډوالو باندې  وګړي په زوره راشړل شوي دی. ۱۰۲۱۱راستانه شوي او 

قابل کې ددې هیواد د اسعارو دبیو د لویدو له امله ، اسعارو په ماونورو هیوادو د  دد فشار
څخه د راستنیدونکو شمیره د تیر کال د همدې میاشتې پر پرتله خورا لوړه ده. دې هیوادله 
له راستنیدونکو سره د دې ادراې  ۸۳۶د معلوماتو له مخې په تیره اونۍ کې  UNHCRد 

  انه شوي وو.راستراله یران څخه ا یې ۲۹له پاکستان اویې  ۸۰۷له خوا مرسته وشوه چې 

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

روزګان والیت مرکز ترین کوټ ته په لویه الره د وسلوالو مخالیفیونو د پوستو او د امنیت د
 د نشتوالي له امله ، د بشري فعاالنو الرسرسی له خنډ سره مخ شوی. 

و پایې الوزولې دي چې د اړیکو نو د مخابراتي شبکو څپه لوګر والیت کې وسلوالو مخالیفی
  د پریکیدو المل شوی دی. 

 

 کاري ډلو یا کلسترونه له خواه تازه معلوماتد  

 بیځایه شویو او ۷۰۰۰د  په ننګرهار کې  د روغتیا د کاري ډلې فعاالنوپه تیره اونۍ کې
 واکسین کړل.   ماشومان یې ۱۰۰۰کړې اومشورې ورروغتیایی  تهراستنوشویووګړو

 د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې ، چې مشري یې د
UNFPA  څخه زیاتو  ۵۷۰۰په غاړه ده،  په تیره اونۍ کې په څلورو زونو کې له
څخه زیاتو وګړو ته روانې مشورې ورکړل  ۱۶۰۰. له  السرسی موندلی دهزیامنو ته 

 هم  زیامن شوي  یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ۱۳شوې چې د هغوی له ډلې 
  وو. 

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

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۲۷۷۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . دي ېشو بشري مرستې سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو

، غزني کندز، لغمان بادغیس، بلخ ، فراه، جوزجان، کابل، خوست، کنړ په د اوچا ادارې
 ترالسه کړي څخه د مرستو د ویش او نور کړنو په اړه معلوماتاوننګرهارلوګر، سرپل 

 ,DACAAR ,DRC-DDGدي په هغو کې . هغه ادارې چې مرستې  یې کړې . يد
NRC,RI,UNIMAS,PU-AMI, SI, IMC, IOM, CordAid, UNHCR, SCI, 

PIN , IRC, UNICEF  اوWFP .شامیلې دي 

 
 

 

۰۰۱۸۱  

په تیره اونۍ کې د 

بیځایه شویو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۲۷۷  

 کې ه تیره اونۍپ

له زیامنو سره 

 شوې مرستې

۶۴۳۷۵  

کل کې  ۲۰۱۸په 

ټول بیځایه شوي 

  يوګړ

http://afg.humanitarianresponse.info/


 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/ 

 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   

 

 
 

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

 
 

 

افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (ANDMA)یریت په برخه کې د دولت وزارت د طبیعي پیښو د مد | (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)رستې سره د ډنمارکۍ کمېټې م

DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیواله موسسه(IOM) |  نړیواله ژغورندویه کمېټه(IRC) | ي توکي غیرخوراک(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 371 DRC

NFI Kits (Complete) 553 SCI

FSAC Cash for food 553 CARE, DRC

WASH Female hygiene kits 553 DACAAR

Eastern ESNFI Cash 441 PU-AMI

FSAC Food Package 805 WFP

Health Basic health care services 8'099 RI, WHO, PU-AMI, AADA, UNFPA, Other, SCI

WASH Emergency latrines 245 DACAAR

Hygiene kits 245 DACAAR

Northern ESNFI Cash 1'057 PIN, NRC

NFI Kits (Complete) 1'057 SCI

FSAC Food Package 1'057 WFP

WASH Hygiene kits 392 DACAAR

Western ESNFI Blankets 2'520 IOM

Cash 995 IRC

NFI Kits (Complete) 3'060 IOM, UNICEF

Other 540 UNICEF

School tents 28 IRC

Tarpaulins 2'520 IOM

Tents 2'520 IRC

Winter Kit 4'055 IOM, UNICEF

FSAC Food Package 4'768 WFP

MPC 2'520 IOM

WASH Chlorine 540 IRC

Emergency latrines 2'520 IRC

Female hygiene kits 2'520 UNICEF

Hygiene education 2'520 IRC

Hygiene kits 1'080 UNICEF, IRC

57'511

59'035

100'525

122'250

MPC

WASH

FSAC

ESNFI

 

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

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

  کړئ:

 

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

