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 د افغانستان اوونیز ساحوي راپور  
پورې نٻټې ۱۰ ترن  څخھ ۴  لھ میاشتې دد جون  کال ۲۰۱۸ د  

 
 

  پھ تٻره اونۍ کې مھمې پٻښې 
وګړي د جګړو  ۸۶۰۰د لومړنویو راپورونو لھ مخې پھ ټول ھیواد کې  •

 ایھ شوي دي. ځلھ املھ بی
خھ زیات وګړي خپل ھیواد تھ راستانھ څ ۹۵۰۰پھ تیره اونۍ کې لھ  •

  . شوي دي
د  ډلې کاري فرعي مخنیوي د تریخواليوتا د بنسټ پر جنسیت د •

ژغورل شویو سره مرستې  ۲۴۴جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي لھ 
 . ېوکړ

 ۴۰۰۰۰پھ ټول ھیواد کې لھ  بشري مرستندویھ ادارو ۲۰خوا وشا •
 .  زیامنو وګړو سره بشري مرستې وکړې

 
 
 
 

 
 
 

 پھ ھٻواد کې د جګړو لھ کبلھ بٻځایھ کٻدنھ
  DTS سیستم پھ تعقیب شویود بیځایھ د ادراې د ھمغږۍ د مرستو بشري د ملتونو ملګرو د

 تیرې ده چې شوې، ثبت شمیره شویو بیځایھ ۱۲۷۰۴۵د  راھیسې پیل لھ کال ۲۰۱۸ د کې
رزول شوې بٻځایھ کیدنھ پھ سیستم کې ا  DTS. د  ښیي زیاتوالی ۱۰۰۰۰ پرتلھ پر اونۍ

 ثبت کیږي. 

   )ئ(نقشھ وګور:بیځایھ کیدنې پھ اړه خبرتیا
لھ ساحې څخھ د چارواکو او بشري فعاالنو د ورکړل شویو  خبرتیاد بیځایھ کیدنې پھ اړه 

. پھ دې شمٻرو کې د ال زیاتو معلوماتو د الستھ راتلو پھ  وماتو پر بنسټ ويعللومړنیو م
 .  ی شيصورت کې بدلون راتال

ھسکې مینې پھ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو لھ املھ  ننګرھار والیت د د :زون ختیځ
ر وګړي بٻځایھ شوي دي. ھمدارنګھ لھ سیمې څخھ د لومړنیو راپورونو پ ۳۵۰۰شاوخوا 

چارواکو د معلوماتو لھ د وګړي بیځایھ شوي دي.  ۳۰۰اساس پھ پچیراګام ولسوالۍ کې ھم 
څخھ زیات وګړي د ناامنویو او ګواښونو  ۲۶۰۰ورستان او ننګرھار کې لھ پھ کنړ، نمخې 

 لھ املھ بیځایھ شوي دي. 
پھ تیره اونۍ کې د پام وړ بیځایھ کیدنھ نده رامنځتھ شوې.  پھ  شمال/ شمال خیتځ زونونھ:

څخھ زیات تازه  ۴۸۰۰بدخشان، بغالن ، فاریاب ، جوزجان ، کندز ، سرپل او تخار کې لھ 
ھ شوي وګړي د بشرې ارزونې پھ جریان کې زیامن پیژندل شوي اودوی تھ د  بشري بیځای

 مرستو د ورکولوسپارښتنھ شوې ده.  

افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو جګړو لھ املھ شاوخوا  د زون: سویلي 
  ي دي. پھ زابل کې بیځایھ شو ۳۷۵کې او  لمندپھ ھ ۱۱۲۵وګړي پھ روزګان کې ،  ۹۰۰

 طبعي پٻښې او وچکالي:

کچې د ننګرھار د کامې ولسوالۍ پھ زاخیلو کلي کې د کنړ د سیند د اوبو د دختیځ زون:  
 .  وګړي زیامن شوي دی.  ۱۴۰۰لوړیدو لھ املھ شاوخوا 

څخھ زیات  ۱۶۰د بدخشان والیت مرکز فیض آباد کې  لھ شمال او شمال لودیځ زون:  
  زیامن پیژندل شوي دي.  وګړي د سیالبونو لھ املھ

سیالب ځپلو  ۲۲۰۰۰د بادغیس والیت پھ آب کمري او مقر ولسوالیو کې  لودیځ زون: 
 . ووشيپھ نږدې راتلونکي کې بشري مرستې   سرهوګړو 

 شپږو پھ والیت بادغیس دچارواکي بھ د وچکالۍ ځپلو کورنیو د الس نیوي پھ موخھ 
 نمو رسول پیل کړي. د غ پھ نږدې راتلونکي کې  کې ولسوالیو

 

 
 
 

کډوال لھ بھر   ۹۵۸۴نٻټې پورې  ۹تر نیټي څخھ  ۳جون لھ د :  راستنیدونکي او کډوال
 ۲۱۳د معلوماتو لھ مخې لھ پاکستان څخھ  IOMڅخھ خپل ھیواد تھ راستانھ شوي دي. د 

 خوښھ خپلھ پھ وګړي ۲۰۶۹ څخھ ایران لھ ھمدارنګھووګړي پھ خپلھ خوښھ راستانھ شوي ا
  شوي راشړل زوره پھ وګړي ۷۰۹۳ او شوي ستانھرا
 ) ۱یو(او ایران لھ  ۱۹، لھ پاکستان  ۷۹د معلوماتو لھ مخې پھ تیره اونۍ کې  UNHCRد  

 .څخھ لھ راستانھ شوي وولھ نورو ھٻوادو  یوګړ
 
 کاري ډلو یا کلسترونھ لھ خواه تازه معلوماتد  
 

بیځایھ شویو  ۳۷۰۰د  کې  خیتځ زون پھ  د روغتیا د کاري ډلې فعاالنوپھ تیره اونۍ کې
واکسین کړل.   ماشومان یې ۴۰۰کړې اومشورې ورروغتیایی  تھراستنوشویووګړو او

، پھ تیره اونۍ کې لھ  تریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلېود جنسیت پر بنسټ د تا
د  ښځینھ ۲۴۴. چې د ھغوی لھ ډلې  السرسی موندلی دهڅخھ زیاتو زیامنو تھ  ۶۲۰۰

  . ې وې شوښکار  د تاوتریخواليسیت پر بڼست جن
 

 امنیتي بٻښې او بشري السرسی 

نو د بادغیس والیت پھ جوند او باالمرغاب ولسوالیو کې وسلوال مخالیفینو روغتیایی مرکزو
روغتیایی خدمات د درملو پھ عرضھ کولو بندیز لګولي چې لھ املھ پھ دې ولسوالیو کې د  تھ

ور پھ ساغر ولسوالۍ کې وسلوالو مخالیفیونو، روغتیایی . اود غي د يشواغیزمن 
کارکوونکو تھ د روغتیایی مزکزون سره پھ خوا کې د ټولټاکنو د مرکزنو د جوړیدو لھ املھ 

 ګوت څنډنھ کړې ده. 

 دویم مخ ھم وګورئ) د الزیاتو معلوماتو لپاره (مھرباني وکړئ روانومرستو فعالیتونھ 

 ،زیاتو بې ځایھ شویو څخھ  ۴۰۰۰۰ پھ ټول ھیواد کې لھ کې جریاند تیرې اوونۍ بھ 
رسول بشري مرستې  اغیزمنوتھاو د طبعې پٻښو څخھ کوربھ کورنیو  ،راستانھ شویو کډوالو

  ګډون کړی ده.  پھ پروګرامو کې عامھ پوھايد او یایي د روغتیا پھ اړه  شوې 
لغمان ، ، ، کندز، کنړ ھرات ، کابل خوستغور، فراه ، بادغیس، بغالن،  لھ د اوچا ادارې

ترالسھ  څخھ د مرستو د ویش او نور کړنو پھ اړه معلوماتننګرھار، نورستان او تخار 
 ,ACTED, Aghanaidدي پھ ھغو کې ھغھ ادارې چې مرستې  یې کړې  . يد کړي

ANDMA,CWS, DACAAR, IMC, IOM, IRC, Mission East, NCOR, 
NRC OXFAM, PU-AMI, IR, SCI, UNHCR, UNICEF, CoAR,   او

WPF .شامیلې دي   
 

 

 

 

 

 

 

 

۰۰۸۶  

ھ تیره اونۍ کې د پ
بیځایھ شویو تازه 

 پھ اړه راپور

۰۰۰۴۰  
 کې پھ تیره اونۍ

لھ زیامنو سره 
 شوې مرستې

۲۷۰۴۵۱  
کل کې  ۲۰۱۸پھ 
 تصدیق شوي ټول

بیځایھ شوي 
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

 
 مرستېسره پھ زونونو کې د سیکتور پر بنسټ ترسره شوې  وګړو شویو بٻځایھ کورني دپھ تیره اونۍ کې 

 
 

کې د سیکتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې  ۲۰۱۸پھ   

 
 

شوې سره تر سره شویو بیځایھ لھ کې اونۍ رهھ پھ کې کال ۲۰۱۸ پھ  

 
 

Acronyms: ACF, Action Against Hunger | AA, Afghan Aid | AFN, Afghan Afghani | 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 | 

کونھ افغان ملي امنیتي ځوا | (ANDMA)د طبیعي پیښو د مدیریت پھ برخھ 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 ټولنھ(ARCS) |  د اسیا د کلي او نړۍ خدمات(CWSA) |  د ولسوالۍ ادارې مرکز(DAC) |  د روغتیایي خدمتونو بنسټیزه کڅوړه(BPHS) |  لھ افغان کډوالو

-DRC)د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ  –د ډنمارک د کډوالو شورا  | (DRA)د ھالنډ خیریھ ایتالف  | (DoRR) د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست  | (DACAAR)سره د ډنمارکۍ کمٻټې مرستې 
DDG) |  کورني بٻځایھ شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیوالھ موسسھ(IOM) |  نړیوالھ ژغورندویھ کمٻټھ(IRC) |  غیرخوراکي توکي(NFI) |  د ناروي د کډوالو شورا(NRC) | وال  غیر دولتي وسلھ

سالم بشري،  | (SCI)د ماشومانو د ژغورنې نړیوالھ موسسھ  | (PU-AMI) نړیوالي طبي مرستې  –لومړنۍ بٻړنۍ مرستې  | (PIN)اړمن خلک  | (OCT)د عملیاتو د ھمغږۍ ټیم  | (NSAG)ځواکونھ 
د  | (UNICEF)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجھي صندوق  | (UNHCR)کمشنريلګرو ملتونو عالي د کډوالو لپاره د م | (SVA)د شانټي داوطلبھ ټولنھ  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 

  .(WFP)خوړو نړیوال پروګرام 
 
 

 
 

 

 ژباړې: دغھ رپوټ پھ انګریزې، پښتو او دري ژبو تر السھ کٻدای شي.
   سکن کړئ: code-QRیا ھم د خپل ګرځنده موبایل پھ مټ د  https://goo.gl/zgTZiK    د ژباړل شوې رپوټ د تر السھ کولو لپاره، مھرباني وکړئ دا تړونی پرانیزئ
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