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      د افغانستان اوونیز ساحوي رپوټ                                   
 

 
  نېټې پورې ۲۰تر څخه  ۱۴ میاشتې له د مۍ  کال د ۲۰۱۸د      

 مهم ټکي 

 يوګړ ۲۰۰۰۰کې د روانو شخړو له امله شاوخوا  بغالنپه غزني او  •
 .  پرېښودو ته اړ شوي نود لنډ مهال لپاره د خپلو کورو

من څخه زیات وګړي زیا ۱۶۰۰۰الیتوکې له و ۷امله په  لهسیالبو د   •
 شوي. 

زیامنو وګړو بشري  ۱۳۰۰۰د سیالبو، زلزلې او وچکالۍ له امله  •
  ې. تر السه کړمرستې 

  امله له جګړو روانو د کې ولسوالیو دوو په والیت روزګان د •
 . وو پاته بنده لپاره اونویو دوو د مرکزونه روغتیایي

•  
 
 
 
 

 

 

 

 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 ۱۰۸۴۴۰ شویو بیځایه د راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  ښیي زیاتوالی ۲۲۰۰۰ پرتله پر اونۍ

   (ئ)نقشه وګور:یابیځایه کیدنې په اړه خبرت

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

 

د بغالن والیت په تاالوبرفک او  په نهمه نېټه مۍ د راپورونو له مخې د مرکزي زون: 
څخه زیات وګړي کابل او بامیانو ته  ۴۰۰۰دوشي ولسوالیو کې د درنو جګړو له امله له 

د څلرو ولسوالیو په  ډلو په غزني کې وسلوالود لومړنیو راپورونو له مخې ، کډه شوي. 
کلیو او  شاوخواوګړي څخه زیات   ۱۰۰۰۰ له برید کړی چې له امله یې  باندې مرکزونو

 د غزني مرکز ته را کډه شوي. 

له شپږو د ننګرهار والیت په تیره اونې کې له مخې چار واکو د معلوماتو  دختیځ زون: 
ړي د جالل آباد ښار ته راکډه شوي چې ډیرو یې د وسلوالو د ګو ۱۱۲۷ولسوالیو څخه 

 . ویرې او ګواښونو له امله خپل کورونه پریښي دي

کې د کډوالو چارو ریاست ته پلخمري په مرکز بغالن والیت  د ونه:شمال/ شمال خیتځ زون
وګړو د مرستې غوښتنلیکونه سپارلي  چې ددې والیت د تاالوبرفک په ولسوالۍ کې  ۲۰۰۰

  . روانو جګړو له امله دې ښار ته راکډه شوي.

 ذابل والیت چارواکو راپور ورکړی چې په تیره اونۍ کې د دای چوپان د زون:  سویلي 
په ولسوالۍ کې د دولتې ځواکونو او وسلوالو مخالیفینو تر منځ د سختو جګړو له امله شاوخوا 

  وګړي د قالت مختلفو سیمو ته کډه شوي دي.  ۲۰۰

څخه زیات وګړي د دې ښار  ۱۰۰۰۰له جګړې  له امله  د په فراه والیت کېلودیځ زون: 
ه خپل ونو د ښار کنټرول بیرته پمختلفو سیمو ته کډه شول ، مخکې له دې چې دولتي ځواک

 ۵۰۰خوا والس کې واخیست او دوۍ خپلو کورنو ته راستانه شول . د راپورونو له مخې شا
   وګړي هرات ښار ته هم کډه شوي دي. 

 طبعي پېښې او وچکالي: 

 ۱۶۳۰۰په بغالن ، بلخ ، جوزجان ، کندز، پروان،  سمنګان او سرپل کې  د سالبونو له امله 
سیالبونو من شوي دي ) د غبرګون برخه هم وګورئ( . په هرات والیت کې وګړي زیا

 کړی ده. تخریب هم رامنځته 

له  زلزلې له امله  هغې د بین االداري ارزوني کاري ډلو په بدخشان، بغالن او تخار کې د
وګړي په نښه کړي ، چې د مۍ په نهمه نېټه را منځته شوې وه  زیامنڅخه زیات   ۵۵۰۰

. 

 

وچکالۍ د د دشتې حوزې سیمې ته ولیږل چې  وګړيزیات  ۳۷۰۰ت کې  چارواکو له ه هراپ
لپاره هلته ځای برځای شي. خود ځایی ټولنو سره  به د لنډ مهالي. دوی له امله بیځایه شو

وګړو د کندهار، هلمند  ۲۵۰۰د تاو تریخوالي له امله د لیږد چارې وځنډول شوې. شاوخوا 
الیو کې د وچکالۍ له امله خپلو کورو او فارمونه  پریښي او د او روزګان په مختافو ولسو

 کندهار ښار ته را کډه شوي .  

 

  راستنیدونکي او کډوال  

وګړي له  ۲۲۵۸۲نیټې پورې ټول ټال  ۱۹څخه د مۍ میاشتې تر  ۱۳د اپریل د میاشتې له  
خې په تیره د معلوماتو له م UNHCRد نورو هیوادو څخه خپل هیواد ته راستانه شوي. 

یې   ۶۵۷راستنیدونکو وګړو سره د دې ادراې له خوا مرسته وشوه چې  ۶۹۴اونۍ کې له 
  IOM. د څخه له راراستانه شوي وویې له نورو هیوالدو  ۵او  یې ایران  ۳۲، له پاکستان 

یې په  ۱۱وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۸۲۶دمعلوماتو له مخې له پاکستان څخه  
 ۱۳۰۹۱وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۷۹۶۰ړل شوي او له ایران څخه زوره راش

 یې راشړل شوي. 

  امنیتي پېښې او د السرسي پر وړاندې شته خنډونه

روزګان والیت په دوو ولسوالیو کې د روانو جګړو له امله  روغتیایي مرکزونه د دوو د 
تړل  د ، لسوالیو کې روغتیایی مرکزونه نورو ودریواونویو لپاره بنده پاته وو. همدارنګه په 

 له امله د درملو له کمښت سره مخ دي. شویو الرو او مائنونو 
 

 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  ۵۸۵۳۶الیو کې ولسو ۱۵والیتونو په  ۶د په  په تیره اونۍ کې

 کړې. مشورې وراسانتیاوي او 

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

او راستانه شویو کډوالو ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۲۹۰۰۰ له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
مله بیځایه شویو او یا د طبعي پېښو له امله له اوهمدا رنګه د وچکالۍ له ا ،کوربه کورنیو 
 . دي ېبشري مرستې شو سرهوګړو  ۱۳۰۰۰زیامنو شوویو 
بغالن، بلخ، فاریاب، غزني، هرات، کاپیسا، خوست، کنړ، لغمان، بدخشان،  په د اوچا ادارې

 څخه د مرستو د ویش او نور کړنو په اړه معلومات ننګرهار، نورستان، سمنګان او تخار
 ,Afghanaid ,دي په هغو کې. هغه ادارې چې مرستې  یې کړې . يد ترالسه کړي

ANDMA, ARCS, Concern, IMC, IOM, RI, SCI, UNICEF  ,   اوWF 
 مسلکي د شوي ځایه بې داخلي او راستنیدونکي تنه 1800 پردې، سربیره شامیلې دي.

 Mercy د کې لسوالیوو دریو په والیت کندهار د چې شوي فارغ څخه کورسونو روزنې
Corps شوي ترسره لخوا . 

 
 

 

 

 

 

۲۷۰۰۰ 

په تیره اونۍ کې د 

بیځایه شویو تازه 

 په اړه راپور

۴۲۰۰۰ 

 کې په تیره اونۍ

سره له زیامنو 

 شوې مرستې

۱۰۸۴۴۰ 

کل کې  ۲۰۱۸په 

تصدیق  ټول

بیځایه  شوي

  يشوي وګړ
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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   

 
 

 

 

Sources: The Weekly Field Report is prepared by OCHA in collaboration with humanitarian partners and Clusters. 

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 | ESNFI, Emergency Shelter & NFI Cluster | FSAC, Food Security & Agriculture Cluster | HRDA, Human Resource Development 

Agency | ICRC, International Committee of the Red Cross | IDP, Internally Displaced Person | IED, improvised explosive device | 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 | NCRO, New Consultancy and Relief Organization | NRC, Norwegian Refugee Council | 

NSAG, Non-State Armed Group | MPC, multi-purpose cash assistance | 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 | 

افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (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) |  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)ق د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندو | (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 FSAC Food Packages 791 WFP 

Eastern ESNFI NFI Kits (Complete) 3'500 UNICEF/RRD 

 FSAC Food packages 3'500 ANDMA 

 Health 
Basic health care 
services 6'461 

RI, WHO, PU-AMI, AADA, UNFPA, 
Other, SCI 

 Protection 
Mine Risk 
Education 1'180 UNMAS/DDG-DRC 

 

27'370

64'852

74'900

113'127

145'943

Health

WASH

MPC

FSAC

ESNFI

 

 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/Ng2UBBد ژباړل شوې رپوټ د تر السه کولو لپاره، مهرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ

   کړئ:

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/Ng2UBB

