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 د افغانستان اوونيز ساحوي راپور  
پورې نېټې ۷۱ تر څخه ۱۱  له مياشتې دد جون  کال ۲۰۱۸ د  

 

 

  په تېره اونۍ کې مهمې پېښې 

  مياشتې څخه تر اوسه پورې په ټول هېواد  دکال د جنوري  ۲۰۱۸د
 . د جګړو له امله بېځايه شوي دي  وګړي ۱۳۰،۰۰۰کې 

 وګړي د کانګو په ناروغي اخته شوي او په روغتون  ۳۶رات کې په ه
  . کې تر درملنې الندې دي

 روغتيايی  په نورستان کې وسلوالو روغتون ته اور اچلوی او
  کړي وو.  کارکوونکي يې يوه شپه توقيف

  د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې درۍ روغتيايي مرکزونه د دريمې
 .  ته ديپرلپسې اونۍ لپاره بنده پا

 
 
 
 

 

 

 

 په هېواد کې د جګړو له کبله بېځايه کېدنه

  DTS سیستم په تعقیب شویود بیځایه د ادراې د همغږۍ د مرستو بشري د ملتونو ملګرو د
 تیرې ده چې شوې، ثبت شمیره شویو بیځایه ۱۳۲۷۴۴د  راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

 ۱۹۲۰۸۵کیدنه تیر کال په ورته مهال کې  دا بیځایه . ښیي زیاتوالی ۵۷۰۰ پرتله پر اونۍ
په سیستم کې ارزول شوې بېځایه   DTSد  سلنه کموالی په ګوته کوي.  ۳۱ سږکال وه چې

 کیدنه ثبت کیږي. 

   (ئ)نقشه وګور:بيځايه کيدنې په اړه خبرتيا

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  وماتو پر بنسټ ويعلمړنیو ملو

 .  صورت کې بدلون راتالی شي

وګړي چې د تاالو  ۱۲۰۰د بشري مرستندویه ادارو د راپورنو له مخې هغه مرکزي زون: 

ستانه شوي برفک له وسلوالۍ څخه بامیانو او کابل ته را کډه شوي وو، بیرته خپلو مېنو ته 
 دي. 

ډلو د فاریاب والیت د نیټه وسلوالو  ۱۲د جون د میاشتې په  شمال/ شمال خيتځ زونونه:

وګړي د دې والیت المار ولسوالۍ  ۲۰۰کوهستان ولسوالۍ په مرکز برید وکړ چې له امله 
 .  ته د لنډه مهال لپاره بیځایه شووو 

د جګړو له امله په نامعلوم شمېر په شاولي کوټ ولسوالۍ کې زون:  سويل او سويل ختيځ

وګړي د دې ولسوالۍ نورو سیمو ته د لنډ مهال لپاره بیځاه شوي. د چارواکو د معلوماتو له 
وګړي د ټول روزګان څخه د والیت مرکز ترینکوټ ته را کډه شوي  ۱۰۰۰مخې شاخوا 

و ارغنداب  دي. همدارنګه د جګړو له امله د روزګان په چارچینو او زابل په دای چوپان ا
  ولسوالیو کې خلک بیځایه شوي دي .  

 د روغتيا په اړه خبرتيا 
 Crimean-Congo)د تېرو دوو اونیو په جریان کې په هرات کې د ګانګو  

Hemorrhagic Fever  روغتون  سیمه ایز وګړي د هرات په ۳۶ ( په ناروغۍ اخته
 دخپل ژوند له السه ورکړی ده. کې تر درملنې الندې دي چې تر دې دمه څلورو ناروغانو 

. د روانې وچکالۍ ې ده شو برابره دوه شمېر پیښو د کال سږ پرتله، په مودې ورته د کال تیر
 روغتیا دیو المل کیدای شي .  زیاتواليخرڅالو د دې ناروغی د ډیر له امله د څارویو 

 ترسره وزنېر مدیریت د قضیې د لپاره کارکونکو روغتیایی ۱۶۰ د به سازمان نړیوال
 کړي

 

 
 

 کاري ډلو يا کلسترونه له خواه تازه معلومات د 
 تهوګړو ۴۳۰۰۰د  کې   دریو والیتونوپه  په تیره اونۍ کې د روغتیا د کاري ډلې فعاالنو

کړې او ماشومان یې وریې مشورې  اسانتیاوۍ برابرې کړي ، روغتیایي روغتیایی
غړو  ۱۸ې دروغتیا کاري ډلې یا کلستر د کال په لومړیو څلورو میاشتو کواکسین کړل.

 ۳۴۷،۴۹۱وګړوته ،چې په هغو کې  ۷۶۲،۰۰۰ولسوالیو کې   ۱۰۰والیتونو په  ۲۵د 
 السرسی درلودالی ده . ،نجونې هم شاملې دي  ۱۰۶،۴۰۱ښځینه او 

 

 امنيتي بېښې او بشري السرسی 
کونو تر منځ د روانو کې د وسلوالو مخالیفینو او دولتي ځوا ولسوالۍ چوپان دای په زابل د

 . دي پاته بنده لپاره اونۍ پرلپسې دریمې د مرکزونه روغتیایي درۍ جګړو له امله 
 ۷د کامدیش ولسوالۍ روغتون ته ننوتل او کسان شپه وسلوال  ۱۳/۱۴د جون د میاشتې په 

، مخې له راپورونو داوه . روغتیایی کارکوونکي یې ونیول او د روغتون ودانۍ ته اور واچ
روغتون وداني، طبي تجهیزاتو او د روغتون په خوا کې د ښوونځي وداني ته سخت زیان  د

 داوښتی ده. روغتیایي کارکوونکي یوه شپه وروسته له توقیف څخه خوشي شوي دی.  
په افغانستان  پورې جون تر څخه دسمبر د ،سازمان د معلوماتو له مخې  نړیوالروغتیا د 

 شوي تښتول یا شوي ولنی کارکونکي روغتیایي ۴۵کې 

 
 اړه تازه معلومات  پهد وړيتا لوړولو يا ظرفيت سازي  

د تریاژ نوې څانګه پرانیستل  لپاره پیښو دتلفاتو ایزو ډله دکې  روغتون ایز په سیمه تدهرا 
 امریکایي ۳۵۰۰۰د  لخوا صندوق وجهيد  مرستو بشري عمومي دشوه چې د افغاسنان لپاره 

 ه .  د شوي تمویل ارزښت په ډالرو

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

 
راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۱۳۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 

رسول شوې بشري مرستې  اغیزمنوتهاو د طبعې پېښو څخه کوربه کورنیو  ،شویو کډوالو
د را نیولو  توکوخوراکي توکو او د کورنۍ د اړتیا وړ  ،مرستو کې د ګڼو موخو  . په دې

لپاره نغدې پیسې ، خوراکي، غیر خوراکي ، د ابو او پاکوالي او حفظ الصحه کڅوړې، 
 خېمې، ترپالونه او نور وسایل شامل دي.  

 
هلمند، کندهار، کنړ، کندز، لغمان، لوګر، ننګرهار، بغالن، بامیان، فاریاب،  له د اوچا ادارې

 څخه د مرستو د ویش او نور کړنو په اړه معلوماتنیمروز، نورستان ، سرپل او روزګان 
 ,ACF, ACTEDدي په هغو کېهغه ادارې چې مرستې  یې کړې  . يد ترالسه کړي

ANDMA, CWSA, DACAAR, FOCUS, ICRC, IMC, IOM, IRC,NRC, 
PU-AMI, SCI, SI, UNHCR, UNICEF    اوWPF .شامیلې دي   

 نېټې  ۱۶نیټي څخه تر  ۱۰جون له د معلوماتو له مخې   IOMد :  راستنيدونکي او کډوال

 له څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. پاکستانه او ایران  له کډوال   ۱۶۹۶۸پورې 
 شړل شوي دي. همدارنګه یې را  ۳وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۵۰پاکسانه څخه 

 وګړي په زوره را شړل ۷۵۶۰وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۹۳۵۵له ایران څځه 
 شوي دي . 

 

 

 

 

 

۱۰۰۰ 

په تيره اونۍ کې د 

بيځايه شويو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۰۱۳  

 کې په تيره اونۍ

له زيامنو سره 

 شوې مرستې

۳۲۷۴۴۱  

کل کې  ۲۰۱۸په 

 تصديق شوي ټول

بيځايه 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 

 
 

کتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې کې د سی ۲۰۱۸په   

 
 

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

 
 

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 | 

افغان ملي امنیتي ځواکونه  | (ANDMA)ت په برخه کې د دولت وزارت د طبیعي پیښو د مدیری | (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)ې سره د ډنمارکۍ کمېټې مرست

DDG) |  کورني بېځایه شوي وګړيIDP   |  د کډوالو نړیواله موسسه(IOM) |  نړیواله ژغورندویه کمېټه(IRC) | وکي غیرخوراکي ت(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 
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