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  نېټې پورې ۶تر د مۍ څخه  ۳۰ میاشتې له د اپریل کال د ۲۰۱۸د      

 مهم ټکي 

بیځایه شوي وګړي  ۹۰۰۰ له امله  و  فاریاب کې د سختو نښتپه  •
 دي

 زمن کړي. روانې وچکالۍ د هیواد دوه به درۍ برخې والیتونه اغی •

روزګان لوره الره له یوې اونۍ تړل کیدو څخه پس د هر  –د قندهار  •
 ډول تګ راتګ لپاره پرانېستل شوه. 

په زابل کې وسلوالو د ترضیضاتو د لومړنۍ مرستې د روغتیایی مرکز  •
 د ودانولو مخه نیولې ده. 

 
 
 
 

 

 

 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځایه کېدنه

  DTS سیستم په تعقیب شویود بیځایه د ادراې د همغږۍ د مرستو بشري د ملتونو ملګرو د
 تیرې ده چې شوې، ثبت شمیره ۸۳۳۴۵ شویو بیځایه د راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  ښیي زیاتوالی ۷۷۰۰ پرتله پر اونۍ

   (ئ)نقشه وګور:بیځایه کیدنې په اړه خبرتیا

ارواکو او بشري فعاالنو د ورکړل شویو له ساحې څخه د چ 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

 ۴۰۰چارواکو د معلوماتو له مخې کابل ښار ته شاوخوا  د :زون او جنوب ختیځ مرکزي
کډه شوي دي. د بشري مرستو په موخه د دوۍ د  وګړي له کاپیسا، بغالن او لوګر څخه را

  ارزونې لړۍ روانه ده. 

د مهترالم او علینګار ولسوالیو له لرې پرتو چار واکو د معلوماتو له مخې  دختیځ زون: 
وګړي د وسلوالو مخالیفینو د ګواښونو له امله د مهترالم ښار ته کډه  ۸۰۰کلیو څخه شاوخوا 

  . شوي

فاریاب والیت په المار ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالیفینو او  د ونه:شمال/ شمال خیتځ زون
څخه زیات وګړي بیځایه شوي دی.  ۹۰۰۰دولت پلوه ملیشو تر منځ دسختو نښتو له امله له 

وګړي د مرستو لپاره په نښه شوي دي. همدارنګه د  ۳۶۰۰میمنې ښار ته راسیدلي شاوخوا 
 ۷۰۰۰شاوخوا ه زال په ولسوالۍ کې د نښتو له امله د قلع د کندز لومړنیو راپورونه له مخې

وګړو د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په یوه دشته کې اړه ولي دي. د پېښو پر وړاندې د چمتوالې 
دانې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبو رسولې او بشری فعاالنو د ارزونې  ۱۰۰۰۰ادارې ورته 

  لړۍ پیل کړې ده.  

وماتو له مخې په نهرسراج ولسوالۍ کۍ د روانو فوځي السته راغلو معلد  زون:  سویلي 
څخه زیات وګړي اړشول چې د ګریشک ولسوالۍ مرکز ته کډه  ۲۰۰۰عملیاتو له امله له 

  . شی.

 طبعي پېښې او وچکالي: 

وګړي چې دچکالۍ له امله د هرات ښار ته کډه شوې وو، د بشري مرستو  ۱۰۰۰۰هغو 
ورته خوارکي توکي ،   WFPنۍ اړین توکي، ورته د کور  IOMحقدار ګڼل شوي او 

UNICEF   ورته حفظ الصحه توکي اوIRC   وچکالۍ  ۲۰ورته خیمې ورکړې دي. په
کرهنې سره تړلی ده. داسې ړو معیشت له ګو وزیاتد میلیونه څخه  ۱۱ځپلو والیتو کې له 

وکو د میلیونه وګړي به په نږدې راتلونکي کې د خوراکي ت ۱.۸اټکل کیږی چې شاوخوا 
وګړو میلیون  ۱.۱چې د هغو له جملي څخه به . بشري ټولنه هوډ لري کمښت سره مخ شي 

 و مرسته وکړي. پیس واو یا نغد سره د  توکو 

 راستنیدونکي او کډوال

 کډوال خپل هیواد ته راستانه  ۲۵۶۷۵نېټې پورې  ۵نیټي څخه د مۍ  تر  ۲۹د اپریل له 

 

 

 

وګړي په خپله خوښه راستانه  ۱۲۴۳د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه  IOMشوي دي. د 
وګړي په خپله خوښه راستانه  ۷۸۷۹یې را شړل شوي همدارنګه له ایران څخه  ۲۱شوي او 
 وګړي په زوره راشړل شوي دی. ۱۱۱۷۹شوي او 

وګړو سره د دې  راستنیدونکو ۸۰۱د معلوماتو له مخې په تیره اونۍ کې له  UNHCRد  
یې ایران څخه له راراستانه شوي  ۲۹یې له پاکستان او ۷۴۵ادراې له خوا مرسته وشوه چې 

 وو

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

تر منځ په غزیدلې لویې الرې د نښتو او وسلوالو مخالیفینو د  ن مزار شریف او شبرغا د
 خنډ سره مخ شوی . لهګ راتګ پاټکونو له امله د بشری فعاالنو ت

پر سر د ناقانونه  غځیدلي سړکپراو قندهار تر منځ  روزګان والیت مرکز ترین کوټ 
پاټکونو، نښتو او نا امنۍ له امله تریوې اونۍ پورې تړلی پاته سو او اوس بیرته د هرډول 

 تګ راتګ لپاره پرانیستل شو.
لو له امله د ترضیضاتو د لومړنۍ مرستې د په زابل کې د وسلوالو ډلو غړو د نا معلومودالی

 روغتیایی مرکز د ودانولو مخه نیولۍ ده. 
   

 په اړه تازه معلومات  او دکاري وړتیا نیمګړتیاوې  

موسیسې بودیجه تر السه کړې تر څو په راتلونکو شپږو میاشتو   NRCپه بادغیس کې د 
وکړي. په کندز کې د  بیځایه شویو وګړو سره بیړنۍ مرستې ۱۵۰۰کې له شاوخوا 

Handicap International   موسیسې د رواني مالتړ، فزیکي بیاروغونې او د مائینونو
 د خطر د پوهاوي پوښښ د امام صاحب او خان آباد ولسوالیو ته وغزاوو. 

 کاري ډلو یا کلسترونه له خواه تازه معلومات

 بیځایه شویو او ۵۰۰۰د  کې  په ننګرهار د روغتیا د کاري ډلې فعاالنوپه تیره اونۍ کې
 واکسین کړل.   ماشومان یې ۸۰۰کړې اومشورې ورروغتیایی  تهراستنوشویووګړو

 د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې ، چې مشري یې د
UNFPA  څخه زیاتو  ۶۰۰۰په غاړه ده،  په تیره اونۍ کې په څلورو زونو کې له
جنسي ځورونې او جبري یې د  ۵۶. چې د هغوی له ډلې  السرسی موندلی دهزیامنو ته 

  وو.   شويښکار  د تاوتریخوالي ودنو 

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

انه راست ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۱۹۶۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . دي ېبشري مرستې شو سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو

بغالن، فراه، غور، کابل ، خوست، کنړ، لغمان، ننګرهار، نورستان او  په د اوچا ادارې
. هغه ادارې . يد ترالسه کړي څخه د مرستو د ویش او نور کړنو په اړه معلوماتتخار 

 ,ANDMA, CARE, DACAAR, IMC دي په هغو کېچې مرستې  یې کړې 
Mission East, PU-AMI, RI, UNHCR, UNICEF,   اوWF .شامیلې دي 

 
 

رپوټ ساحوي اوونیز افغانستان د                                       

۰۰۸۹۱  

ه تیره اونۍ کې د پ

بیځایه شویو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۱۹۶  

 کې په تیره اونۍ

له زیامنو سره 

 شوې مرستې

۳۳۴۵۷  

کل کې  ۲۰۱۸په 

 تصدیق شوي 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 دپه تیره اونۍ کې 

 
کې د سیکتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې  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 | HRDA, Human Resource Development Agency | ICRC, International Committee of the Red Cross | IDP, Internally Displaced 

Person | IFRC, International Federation of Red Cross And Red Crescent | 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 | RI, Relief International | SCI, Save the Children International | SHPOUL, Sound Humanitarian, 

Participatory & Organizational Uplift | SI, Solidarités International | SVA, Shanti Volunteer Association | UNHCR, Office of the UN High 

Commissioner for Refugees| UNICEF, UN Children's Fund | UNMAS, UN Mine Action Service | WASH, Water, Sanitation and Hygiene | WFP, 

World Food Programme | 

ځواکونه  افغان ملي امنیتي | (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) |  وسله وال غیر دولتي
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 ملګرو ملتونو عالي  د کډوالو لپاره | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 
  .(WFP)خوړو نړیوال پروګرام 

 
 

57'511

59'035

100'525

122'250

MPC

WASH

FSAC

ESNFI

 

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

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

Region Sector Type of Assistance

Number of Beneficiaries Partners

Capital ESNFI NFI Kits (Complete) 182 SCI

FSAC Cash for food 182 CARE

WASH Female hygiene kits 182 DACAAR

Eastern ESNFI Cash 105 PU-AMI

Health Basic health care services 6'434 RELIEF INTERNATIONAL (CHF FUNDED PROJECT), WHO, PU-AMI, AADA, UNFPA, Other, SCI,RI

North Eastern ESNFI Cash 2'527 CONCERN, UNHCR

FSAC Food Package 2'527 WFP

WASH Hygiene kits 2'527 DACAAR

Northern ESNFI Cash 448 NRC

NFI Kits (Complete) 448 SCI

FSAC Food Package 448 WFP

Western ESNFI Cash 1'122 IRC

NFI Kits (Complete) 1'400 UNHCR, UNICEF

Winter Kit 995 UNICEF

FSAC Food Package 1'809 WFP

MPC Unconditional cash 1'276 DRC, ACF

WASH Chlorine 1'335 DACAAR

Female hygiene kits 1'335 DACAAR, UNHCR

Hygiene education 1'335 DACAAR

Hygiene kits 905 DACAAR, UNICEF

http://afg.humanitarianresponse.info/
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