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  نېټې پورې ۱۳تر څخه  ۷ میاشتې له د مۍ  کال د ۲۰۱۸د      

 مهم ټکي 

 پنځه سوه رې ځله ولړزاوو، شاوخواې دیافغانستان هغې زلزلې چې  •
 ي دي. کړ کورونه ویجاړ یا زیامن

وچکالۍ له امله هرات ته کډه  د ړي چېله پنځلس زره څخه زیات وګ  •
 شوي دي.  حقدارپیژندلشوي دي ، د مرستو لپاره 

څخه زیاتو وګړو  شپېتو زروپه تېره اونۍ کې د روغتیا کاري ډلې له  •
 ته الرسرسی موندلی. 

غیر دولتي  ، له څوارلس رزه څخه زیاتو وګړو د ملګرو ملتونو •
 ې دي. موسیسو او چارواکو لخوا مرستې تر السه کړ

 
 
 
 

 

 

 

 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 ۸۵۵۳۲ شویو بیځایه د راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  ښیي زیاتوالی ۲۱۰۰ پرتله پر اونۍ

   (ئ)نقشه وګور:په اړه خبرتیابیځایه کیدنې 

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

 

وګړي  ۶۰۰کنړ له پنځو ولسوالیو څخه د ې چار واکو د معلوماتو له مخ دختیځ زون: 
بیځایه شوي دي. له دې سره سره د نورګل په ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو د خپل منځینۍ 

 وګړي د ولسوالۍ نورو سیمو ته بیځایه شوي دي.  ۳۰۰نښتو له امله  

 ۲۰۰۰بغالن والیت د پلخمري د خاالزي له سیمې څخه له  د شمال/ شمال خیتځ زونونه:
ه زیات وګړي د پلخمري ښار ته کډه شوي دي. د بدخشان په تیشکان ولسوالۍ کې د څخ

  وګړي د درایم او کشم ولسوالیو ته کډه شوي دي.  ۴۰۰۰شخړو له امله شاوخوا 

بیځایه شویو وګړو د  ۲۱۰۰د نهرسراج ولسوالۍ مرکز او ګریشک ته د  زون:  سویلي 
وی ده. . بشري مرستندویه ادارې به په نږدې بیځایه کیدو د تېره اونۍ د راپورو پخلی ش

 راتلونکې کې د ارزونې کاري ډلې سیمې ته ولیږي. 

راپورونو له مخې دغور والیت په شهرک ولسوالۍ کې د نښتو له لومړنویود لودیځ زون: 
وګړي د ولسوالۍ نورو سیمو ، دولینه ولسوالۍ او چخچران ته راکډه  ۵۰۰امله شاوخوا 

وګړي د والیت مرکز  ۵۶۰س په آب کمري ولسوالۍ کې د نښتو له امله د بادغیشوي دي. 
 قلعه نو ته کډه شوي دي. 

 طبعي پېښې او وچکالي: 

د ریکټر په یې شدت کچه د چې په نهمه او لسمه نیټه په افغاستان کې وشوه او  هې زلزلهغ
پېښو پر کورون نړولي او یا یې زیامن کړي . د  ۵۰۰وه ، شاخوا  ۶.۲او  ۴.۸پیمانه 

وړاندې د چمتوالي د ادارې د معلوماتو له مخې د دې کورونو ډری په بدخشان والیت کې 
 دي. د بشري مرستندویه اداري د ارزونې لړۍ جریان لري. 

کورونه ویجاړ شوی او  ۲د راپورونو له مخې په بغالن او بامیانو کې د سیالبونو له امله 

 کرنیزې ځمکې او سړکونه هم زیانمن کړي نور یې زیانمن شوي دي. همدارنګه یې ۱۹

 ۱۵۰۰۰په تیر اونۍ کې د غور او بادغیس څخه د وچکالۍ له امله هرات ته راکډه شوي 
 په شمال کې وګړي د بشري مرستو حقدار پیژندل شوي. چارواکو د دوی له پاره د ښار 

لنډه مهاله به چې داخلک په ته کیلو میتره لرې د دشتې حوزه سیمه ځانګړي کړې چیر ۲۰
 شي او له دوی سره بشري مرستې وشي.توګه ځای پر ځای 

 . 

 

 

  راستنیدونکي او کډوال  

راستنیدونکو وګړو سره د دې  ۸۷۵د معلوماتو له مخې په تیره اونۍ کې له  UNHCRد  
له راراستانه شوي یې ایران څخه  ۳۵یې له پاکستان او ۸۴۳ادراې له خوا مرسته وشوه چې 

 ته رسیږي ۶۲۳۱کال کې  ۲۰۱۸، چې له دې سره د ټولو راستنیدونکو شمیره په وو

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

د غور والیت په شهرک او دولیه ولسوالیو کې د بیځایه شویو وګړو ارزونه ، په سیمه کې 
 شي تر سره کیدای. د مائینونو او وسلوالو ډلو د شتون له امله ن

کې د امنیتي قواوو د شپېنویو چاپو او په لرې پرتو سیمو په هلمند، کندهاراو روزګان  
ځکه دي  روغتیایی خدمات ټکنۍ شوي يلومړنپه ځینو روغتایی مرکزو کې عملیاتو له امله 

. همدارنګه وسلوالي ډلې هم د روغتیایي خدماتو چې دوی روغتیایی کارکونکي نیولي دي 
ه وړاندې کولو کې مداخله کوي ځکه چې دوي په دې روغتیایی مرکزو کې شپې کوي او پ

 . همدارنګه د دوی تر کنټرول الندې سیمو کې د مرستو په ویش کې مداخله کوي
   

 په اړه تازه معلومات  او دکاري وړتیا نیمګړتیاوې  

نډ سره مخ شوي بیځایه شووی کورنیو سره د مرستې چارې له خ ۱۲۹کاپیسا کې  د په 
نورو ې نوې بودیجه نده تر السه کړې . له ځکه چې هغه موسیسه چې مرستې کوي هغ

 امکانات ولټول شي. به  سرهبشري فعاالنو 

کورنۍ چې د مارجې په ولسوالۍ  ۸۰۰تو له مخې هغه د بشري ارزوني د کاري ډلو د معلوما
ړتیالري ځکه چې د کډوالي په کې تازه خپلو سیمو ته ستنې شوي، بشري مرستو ته شدیده ا

 مهال ورسره هیڅ ډول مرسته نده شوې. 

 کاري ډلو یا کلسترونه له خواه تازه معلومات

چې نړوال روغتایی سازما ن یې مشري به غاړه لري  ،  د روغتیا د کاري ډلې فعاالنو
روغتیایی وګړو ته  ۶۰۸۵۶ولسوالیو کې  ۲۳والیتونو په  ۷د په  په تیره اونۍ کې

 کړې. مشورې وراسانتیاوي او 

 د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې ، چې مشري یې د
UNFPA  السرسی څخه زیاتو زیامنو ته  ۷۰۰۰په غاړه ده،  په تیره اونۍ کې له
 یې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي ښکار وو.  ۸۱۶. چې د هغوی له ډلې  موندلی ده

 دویم مخ هم وګورئ( د الزیاتو معلوماتو لپاره )مهرباني وکړئ یتونهروانومرستو فعال

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۱۴۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
 . دي ېبشري مرستې شو سرهاو کوربه کورنیو شویو کډوالو

خه د مرستو د ویش او څ بدخشان، هرات، کابل، کنړ، لغمان، او ننګرهار په د اوچا ادارې
دي په هغو . هغه ادارې چې مرستې  یې کړې . يد ترالسه کړي نور کړنو په اړه معلومات

 ,CARE, DACAAR,IOM, IRC, Mission East, NCRO, RI UNHCR ,کې
UNICEF  ,   اوWF .شامیلې دي 

 
 

 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

رپوټ ساحوي اوونیز افغانستان د   

۰۵۶۴۱  

ې د په تیره اونۍ ک

بیځایه شویو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۴۱۱  

 کې په تیره اونۍ

له زیامنو سره 

 شوې مرستې

۸۵۵۳۲ 

کل کې  ۲۰۱۸په 

تصدیق  ټول

بیځایه  شوي

  يشوي وګړ
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 مرستېسره په زونونو کې د سیکتور پر بنسټ ترسره شوې  وګړو وشوی 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 | 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 | 

افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (ANDMA)د طبیعي پیښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت  | (AFN)فغانۍ افغان ا | (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) | ان کډوالو له افغ
-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) | غورندویه کمېټه نړیواله ژ(IRC) |  غیرخوراکي توکي(NFI) |  د ناروي د کډوالو شورا(NRC) |  غیر دولتي وسله وال
بشري،  سالم | (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 Family kits 1'330 CARE

NFI Kits (Complete) 231 CARE

FSAC Food Package 1'330 WFP

Eastern ESNFI Cash 6'169 NCRO

NFI Kits (Complete) 6'169 IOM

WASH Emergency latrines 595 DACAAR

Hygiene education 3'290 DACAAR

Western ESNFI Cash 189 IRC

FSAC Food Package 189 WFP

WASH Chlorine 189 DACAAR

Female hygiene kits 189 DACAAR

Hygiene education 189 DACAAR

27'370

64'852

74'900

113'127

145'943

Health

WASH

MPC

FSAC

ESNFI

 

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

   سکن کړئ: code-QRیا هم د خپل ګرځنده موبایل په مټ د  https://goo.gl/rTZvC6 د ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ
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