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 د افغانستان اوونيز ساحوي راپور 
پورې نېټې لومړۍ تر د جواليی  څخه ۲۵  له مياشتې دد جون  کال ۲۰۱۸ د  

 

 

  په تېره اونۍ کې مهمې پېښې 

  وګړي بيځايه  ۷۰۰۰د وردګو واليت له نا امنه ولسواليو څخه شاوخوا
  . شوي دي

 ڼ د ناروغۍ نوې پېښه تثبيت شوي چې د هلمند په واليت کې د ګوز
له سره سږ کال په افغانستان کې د ګوزڼ د ناروغۍ د پېښو شمېره 

   نهو ته رسيږي . 

 روغتيايی  ۱۷ په له امله الس وهنود ډلو سلوالوپه باغيس کې د و
 دي و کې تجهيزات ختم شوي مرکزون

  اړووګړو بشري مرستې تر السه کړې ۳۲۰۰۰په ټول هېواد کې  . 
 
 
 
 

 

 

 

 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
په   چې شوې، ثبت شمیره شویو بیځایه ۱۳۱۹۲۱د  راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  کمښت په ګوته کوي  ۲۴۰۰ پرتله پر اونۍ تیرې دهسمون له امله  اصالح اومعلوماتو کې د

   (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

لومړنیو معلوماتوله مخې د وردګو والیت له ناامنه ولسوالیو څخه شاوخوا  دمرکزي زون : 

چارواکو خبر  کېوګړي د والیت مرکز میدان ښار ته راکډه شوي دي. په لوګر ۷۰۰۰
وکړی چې د دې والیت مرکز پل علم ته د لوګر له نورو سیمو او پکتیا څخه څخه شاوخوا 

وګړي  ۴۳۰ه کابل کې د څلور والیتونو څخه را کډه شوي پوګړي را کډه شوي دي.  ۵۰۰
  د بشري مرستو مستحق وپېژندل شول. 

د سرپل والیت په صیاد ولسوالۍ کې د سختو جګړو له امله  شمال/ شمال خيتځ زونونه:

وګړي د سرپل ښار ته راکډه شوي . د چارواکو د معلوماتو له مخې د کندز والیت  ۱۷۵۰
وګړي را کډه شوي  ۱۲۰۰لۍ له نورو سیمو څخه د ولسوالۍ مرکزته د امام صاحب د ولسوا

 مرستو غوښتنه یې کړې ده. د دي او 

کندهاروالیت چارواکو راپور ورکړی چې  چې د کندهار له نا امنه ولسوالیو  دزون:  سويلي

وګړي د دې والیت مرکز ته راکډه  ۳۰۰څخه په تدریجي توګه  شاوخوا  دروزګان او هلمن ،
 بشري فعاالنو تر اوسه د دې ورستیو شمېرو پخلی نده کړی. ي. شوي د

  طبعي پېښې او وچکالۍ
وګړي  ۲۶۷۰۰۰په دایکنډي والیت کې چارواکي اټکل کوي چې روانه وچکالۍ به شاخوا  

 اغیزمن کړي ، چې د والیت د ټول نفوس له دریمې برخې څخه زیاتیږي . 
خې ، ددې والیت په غورک ولسوالۍ کې د ابو د هلمند کې د بشري فعاالنو د راپور له مپه 

وګړي بیځایه شوي دي. په بادغیس کې د وچکالۍ پورې  ۱۰۰څخه تر  ۷۰کمښت له امله له 
دې بېځایه شویو د وګړي د والیت مرکز قلعه نو ته راکډه شوي دي.  ۴۰۰۰ شاوخواله امله 

 بشري اړتیاوو ارزونه پیل شوې ده.  د 
  

 ګوزڼ  
 وال سازمان د هلمند والیت په ناد علي ولسوالۍ کې د ګوزڼ د پېښېد روغتیا نړی

 د جوالیي د ګوزڼ د ناروغۍ زد ۲خبرورکړی چې د روان کال نهمه پېښه ده . په 
ي. میلیونه ماشومانه به واکسین کړ ۶.۵واکسین کمپاین پیل شوی چې شاوخوا 

 
 

  راستنيدونکي او کډوال 

کډوال   ۱۵۷۶۱نېټې پورې  ۳۰نیټي څخه تر  ۲۴جون له د د معلوماتو له مخې   IOMد  
وګړي  ۱۱۴۸له  پاکستانه او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. له پاکستان څخه 

وګړي  ۷۲۳۴او له ایران څځه یې را شړل شوي دي  ۸۷او راستانه شوي په خپله خوښه 
د معلوماتو له   UNHCRد یې راشړل شوي دي. . ۶۷۵۹او  راستانه شويپه خپله خوښه 

یې نورو له ایران څخه راستانه   ۱له ایران څخه او  ۲۰کډوال له پاکستان ،  ۵۱۲مخې 
 . شوي دي

 

 کاري ډلو يا کلسترونه له خواه تازه معلومات د
او په  تهوګړو ۵۲۰۰ختیځ زون کې په  په تیره اونۍ روغتيا د کاري ډلې فعاالنود 

اسانتیاوۍ برابرې کړي  روغتیاییې توګه له پاکستان څخه راستنو شویو وګړو ته ځانګړ
 ي. کړې او ماشومان یې واکسین کړوریې مشورې  ، روغتیایي

 ۶۲۰۰په تیره اونۍ کې   د جنسيت پر بنسټ د تاؤتريخوالي د مخنيوي فرعي کاري ډلې

 ۴۱ جبري ودونو  او ۱۱د جنسي تیري کې هغوپه ، چې منو ته السرسی موندلی ده نزیا
  هم شامېل دي . سره قربانیایان 

 
 ېښې او بشري السرسی پامنيتي 

 
 ترمنځمیمنې ښار  اوولسوالۍ د  له امله تازه جګړو د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې  د

 تړل شوې چې له امله یې  بشري فعالیتون ځنډول شوي دي. لویه الره 
  

ختم شوي ، کې تجهیزات روغیتایی مرکزونو  ۱۷په  د باغیس والیت په دوو ولسوالیو کې
مؤسسې د  ېډلو د روغتیایي خدماتو د ښه کولو د هڅو په موخه د هغ وځکه چې وسلوال

   او د فعالیت څارنه یې کوي. ته تجهیزات برابره وي فعالیت مخه نیولې چې دې کلینیکونو
 

او  يښوونځي درۍ ساتونکي وژلوسله والو د هغه  کې ولسوالۍ په خوګیاڼویو د د ننګرهار 
یې سوځلې ده ، چې د یوې مؤسسې له خوا حمایه کیده.  د چارواکو  ودانۍادارې د د ښونځي 

 ښوونځي بند شوي دي.  ۳۰د معلوماتو له مخې اوس مهال په ختیځ زون کې 

 
 دویم مخ هم وګورئ( د الزیاتو معلوماتو لپاره )مهرباني وکړئ روانومرستو فعاليتونه 
 
 ،زیاتو بې ځایه شویو څخه  ۲۹۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریانتیرې اوونۍ به د 

رسول بشري مرستې  اغیزمنوته ۱۰۰۰اود طبعې پېښو کوربه کورنیو  ،راستانه شویو کډوالو
   .شوې 

 ، ، د ابو توکي، د کورنۍ د بیړنۍ اړتیا توکي په دې مرستو کې نغدې پیسې ، خوراکي
 دي.   ېملپاکوالي او حفظ الصحه کڅوړې شا 

 
بدخشان، بادغیس، بغالن، بلخ، فازیاب، جوزجان، کابل، کاپییسا ، کنړ، کندز  د اوچا ادارې

هغه ادارې چې مرستې   . يد ترالسه کړي څخه د کړنو په اړه معلوماتاو ننګرهار والیتونو 
 >ACTED, ANDMA, APA, DACAAR دي په هغو کېیې کړې 

,DRRD,DRC-DDG,DRC-DDG/UNMAS, IMC, IRC, Mission East,   
RI , SCI, SI, UNICEF     اوWPF .څخه ۲۰۰۰ د دې، پر برسېره  شامیلې دي 

 زده خطر د ماینونو د همدارنګه او فعالیتونو حساسیت او تعلیماتو روغتیایيپه   خلکو زیاتو
 .وه اخیستې برخه کې  کړې

 
 

 اوونیز ساحوي رپوټ – افغانستان- ۲

۱۱۲۰۰ 

په تيره اونۍ کې د 

بيځايه شويو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۳۲۰  

 کې په تيره اونۍ

له زيامنو سره 

 شوې مرستې

۴۳۶۲۳۱  

کل کې  ۲۰۱۸په 

 تصديق شوي ټول

بيځايه شوي 

  يوګړ
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 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 رهس 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 | 

کونه افغان ملي امنیتي ځوا | (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) | وال  غیر دولتي وسله
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)کمشنريلګرو ملتونو عالي د کډوالو لپاره د م | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)شراکتي او سازماني تعالي 
  .(WFP)خوړو نړیوال پروګرام 
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