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 د افغانستان اوونيز ساحوي راپور  
پورې نېټې ۲۴ ترن  څخه ۸۱  له مياشتې دد جون  کال ۲۰۱۸ د  

 

 

  په تېره اونۍ کې مهمې پېښې 

  څخه  ۵۰۰له د وچکالۍ له امله په بادغيس کې له مختلفو سيمو څخه
  زيات وګړي د قلعه نو ښار ته را کډه شوي دی. 

  د  څخه زياتو کورنويو کرنيزې ځمکې ۱۴۰۰په باميانو اودايکنډي د
   ې دي.شو زيانمنېسيالبونو له امله 

  ان افغان وګړي له پاکستان او اير ۱۲۰۰۰تېره اونۍ کې شاوخوا په
   واد ته راستانه شوي دي. ېڅخه خپل ه

  خواجه سبزپوش په فارياب کې د روانو جګړو له امله د ميمنې او
 .  الره تړل شوې ده غزيدلې ولسوالۍ تر منځ

 
 
 
 

 

 

 

 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 ۱۳۴۳۶۲د  راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

والیتونو کې خلک بېځایه شوي دي  ۳۳سږ کال په  . ښیي زیاتوالی ۱۶۰۰ پرتله پر اونۍ
یې په کندزوالیت  ۱۹۷۵۴یې په فاریا ب والیت کې او  ۲۲۲۴۹چې تر ټولو زیات یانې 

  .کې بیځایه شوي دي 

   (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 ويعللومړنیو م

 .  صورت کې بدلون راتالی شي

 ۳۳۰نا امنه ولسوالیوڅخه له  ونوکندز، وردګو، لوګر او ننګرهار والیت دمرکزي زون : 

وګړي د کابل ښاره ته را کډه شوي دي. د بشري مرستو په موخه دغو کورنیو ارزونه 
 جریان لري. 

خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د څو کلیو د کنترولو لپاره  د  شمال/ شمال خيتځ زونونه:

ه معلومات خو تر اوسه پورې له سېمې څخه کروي ، تازه بریدونو ښایي خلک بیځایه کړي 
 .  ندي تر السه شوي.

څخه زیات  ۳۰۰۰د چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار والیت کې له زون:  ختيځ

بشري فعاالن د بشري  وګړي د ناامنویو اود وسلوالود ګواښونوله امله بیځایه شوي دي. 
  .   ارزونې تابیا نیسي

  طبعي پېښې او وچکالۍ
د ادارې د معلوماتو له مخې ، د بامیانو والیت په پنځو چمتوالي پېښو پر وړاندې د د  

کورنیو کرنیزې  ۱۴۰۰ولسوالیوکې د سیالبونو له امله د  ولسوالیواودایکنډي والیت په دوو
 من شوي دي. نځمکې او باغونه زیا

کورنیو  ۹۷کې د کې د روانې بشري اروزنې په ترڅ قلعه نو د بادغیس والیت په مرکز 
و متسحق پیژندل شوي دی. دا کورنۍ په تیرو اونویو کې د والیت له وګړي د مرست ۵۳۰

. د هرات په والیت کې بشري ېشپږو ولسوالیو څخه د وچکالۍ له امله را کډه شوې و
چې د  ،و شوراګانې جوړه وي استاذد بیځایه شویو وګړود ټولنو ۱۸۰۰۰فعاالن دهغو 

څارنه  څخهاو پاتې اړتیاوو ه کیدونکوبیځای وینو لهوچکالۍ له امله بیځایه شوي دي، ترڅو
  وکړي . 

 

 
 

 کاري ډلو يا کلسترونه له خواه تازه معلومات د 
 روغتیایی تهوګړو ۴۱۵۰۰ کېوالیتونو ۸په  په تیره اونۍ د روغتیا د کاري ډلې فعاالنو

ي کړې او ماشومان یې واکسین کړوریې مشورې  اسانتیاوۍ برابرې کړي ، روغتیایي
هم شامل وګړي راستانه شوي او بیځایه شوي  ۲۳۰۰، چې په هغوی کې د ختیځ زون 

 دي. 
 ۱۲۰۰۰د جنسیت پر بنسټ د تاؤتریخوالي د مخنیوي فرعي کاري ډلې  په تیره اونۍ کې له 

ته روانې  ۲۵۰۰د هغوی له ډلې څخه ، چې منو ته السرسی موندلی ده نڅخه زیاتو زیا
ې هم شامېلې دي سره یې مرستقربانیایانو ښځینه  ۱۷ ځورونېد جنسي تیري او مشورې او

 .  
 ېښې او بشري السرسی پامنيتي 

تازه جګړو په پایله کې وسلوالو ډولود ولسوالۍ څخه د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې  د
 د میمنې ښار ترڅو کیلومتري پورې ، لویه الره تر خپل کنترول الندې رواستلې ده. دا الره

 د عامو وګړو، بشري مرستندویانو او هر ډول ترافیکو په مخ تړلې ده.   اوس
دوه ماشومان مړه او یو بل هغه وخت د ننګرهار په بهسودو او خوګیاڼویو ولسوالۍ کې 

ژوبل شو، چې له ناچاوده توکو سره یې لوبې کولې. داسې پیښې په جګړه ځپلو سیمو کې 
 د لپاره ماشومانو د توګه ځانګړې په او وګړو ملکي د کې ډیرې رامنځته کیږي ، کوم چې

 .يپه ګوته کو اهمیت کړې زده د خطر د ماینونو

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

راستانه  ،زیاتو بې ځایه شویو څخه ۵۶۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 
رسول بشري مرستې  اغیزمنوتهد طبعې پېښو څخه  ۲۸۰۰اوکوربه کورنیو  ،شویو کډوالو

 ماین د او اخیستلو مشورېرواني  ، زدکړو روغتیایي په خلکو زیاتو څخه ۲۶۰۰ له. شوې 
  . وه  اخیستې برخه کې کړه زده پهخطرد

 ، ، د ابو توکي، د کورنۍ د بیړنۍ اړتیا توکي په دې مرستو کې نغدې پیسې ، خوراکي
 ۹۸نړیوال سازمان لخوا د  د خوراک پاکوالي او حفظ الصحه کڅوړې، خېمې، ترپالونه او 

بیځایه شویو وګړو د تلیفون سیمکارتونه ، چې د ګرځنده تلیفونونو له الرې نغدې پیسې تر 
 شامل دي.  السه کړي ، 

 
څخه د مرستو د ویش غور، کنړ، کندز، لغمان، او ننګرهار غزني،بغالن،  له د اوچا ادارې

دي په هغه ادارې چې مرستې  یې کړې  . يد ترالسه کړي او نور کړنو په اړه معلومات
 ,CF, ACTED, CWSA, DACCAR, DRC-DDG, IMCIRC, IR هغو کې

UNHCR, UNICEF, UNFPA/AADA, UNMAS  اوWPF .شامیلې دي   

 ۲۳نیټي څخه تر  ۱۷جون له د معلوماتو له مخې   IOMد :  راستنيدونکي او کډوال

  څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. پاکستانه او ایران  له کډوال   ۱۱۷۸۵نېټې پورې  
 وګړي راستانه شوي ۱۱۳۱۲وګړي راستانه شوي او له ایران څځه  ۳۹۳ن څخه پاکستاله 
 نورو یې   ۳له ایران څخه او  ۲۱پاکستان ،  کډوال له ۵۶د معلوماتو له مخې   UNHCRد 

  ۳۷۲۲۸۹له پیل راهیسې ټول ټال  د سږ کالهېوادو څخه خپل هېواد ته راستانه شوي دي. 
 یې  ۳۴۹۰۶۴یې له پاکستان څخه او  ۲۳۲۲۵کډوال خپل هیواد ته را ستانه شوي دي چې 

 له ایران څخه راستانه شوي دي. 

 

 

 

 

۰۰۶۱  

په تيره اونۍ کې د 

بيځايه شويو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۰۰۱  

 کې په تيره اونۍ

له زيامنو سره 

 شوې مرستې

۴۳۶۲۳۱  

کل کې  ۲۰۱۸په 

 تصديق شوي ټول

بيځايه شوي 

  يوګړ
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 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

 
 مرستېسره په زونونو کې د سيکتور پر بنسټ ترسره شوې  وګړو شويو بېځايه کورني دپه تيره اونۍ کې 

 
 

کې د سيکتورونو پر بنسټ تر سره شوې مرستې  ۲۰۱۸ه پ  

 
 

شوې سره تر سره شويو بيځايه 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)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)یه ایتالف د هالنډ خیر | (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)د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)کمشنريالي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ع | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 
 .(WFP)خوړو نړیوال پروګرام 
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