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 د افغانستان اوونيز ساحوي راپور  
پورې  ۲۲ تر  څخه نېټي ۱۶ له مياشتې الید جو کال ۲۰۱۸ د  

 

 

  په تېره اونۍ کې مهمې پېښې 

  وګړو ته غنم  ۱۰۰۰۰۰چارواکو د بادغيس په څلورو ولسواليو کې
   وويشل.

  و ته د نغدو وچکالۍ ځپلو وګړ ۵۸۰۰۰په هرات او قلعه نو کې
   .  پيسو د وېش لړۍ روانه ده

  په ذابل کې ټول روغتيايی مرکزونه تړل شوي، چې له امله
وګړي روغتيايی اسانتاوو ته له السرسي څخه بې برخې  ۳۰۰۰۰۰
  شوي دي. 

  کارکوونکي  ۱۲مين پاکي د موسسې د جوالی په کنړکې د  ۱۸په
 تښتول شوي دي. 

 
 
 
 

 

 

 

 له کبله بېځايه کېدنه په هېواد کې د جګړو

  DTS سیستم په تعقیب شویود بیځایه د ادراې د همغږۍ د مرستو بشري د ملتونو ملګرو د
 تیرې  د ېچ شوې، ثبت شمیره شویو بیځایه ۱۶۲۱۵۷د  راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  په ګوته کوي  زیاتوالی ۷۷۰۴ پرتله پر اونۍ

   (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

لغمان ، بغالن ، له کې په تیرو دوو میاشتو معلوماتوله مخې  چارواکود دمرکزي زون : 

را کډه د پنجشېر مخلتفو ولسوالیو ته زیات وګړي څخه  ۶۰۰نورستان او بدخشان څخه له 
ناامنیو او وسلوالو ډلو د ګواښونو له امله د ننګرهار والیت د چپرهار د شوي دی. 

 ته راکډه شوي .لوګروالیت مرکز پل علم څخه زیات وګړي د  ۹۰۰ولسوالۍ څخه له 

بېځایه  ۲۱۰۰د تخار والیت په مرکز تالوقانو کې د هغو  ځ زونونه:شمال/ شمال خيت

ولسوالیو څخه د جګړو له امله را  ۲شویو د اروزنې لړۍ پیل شوې چې ددې والیت له 
کډه شوي وو. د چارواکو د معلوماتو له مخې د کندز په دوو ولسوالیو کې د جګړو له امله 

 ي دی. وګړي د کندز ښار ته راکډه شو ۱۴۰۰شاوخوا 

چار واکو د معلوماتو له مخې ، د بادغیس والیت په مقر ولسوالۍ کې د د زون:  يځلود 

وګړي په ولسوالۍ کې دننه بیځایه شوي  ۵۶۰شاوخوا ځمکې په سرد قومې شخړې له امله 
 دي. 

ګان مرکز ترین کوټ ته د دې روزقومې مشرانو د راپور له مخې د د سويلي زون: 

 وګړي را کډه شوي دي .  ۸۰۰څخه  وسیموالیت له مختلفو 

 د غبرګون برخه هم وګورئ()  وچکالۍ 
 

 ۵۶۰د لومړنویو راپورونو له مخې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د وچکالۍ له امله 
 . وګړي بېځایه شوي دي. د ارزونې په موخه کاري ډلې سیمې ته لیږدول شوې دي

تصدیق کړي چې د  و وګړوایه شویبېځ ۵۱۰۰۰دهرات په ښار کې ، بشري کارکوونکو د 
کورنۍ د  ادڅخه راکډه شوي دي.  د وچکالۍ ځپلو سیمو بادغیس او غور ونووالیت يګاونډ

 استوګنځایونو کې په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. ښار څخه بهر په غیر رسمې 
بېځایه شویو وګړو تصدیق  ۷۰۰۰د باغیس په مرکز قلعه نو کې بشري کارکوونکو د 

د کرهنې او خوړو ی چې د والیت له اطرافو څخه د وچکالۍ له امله را کډه شوي دي. کړ
وګړي  ۹۸۰۰۰په سویلې زون کې د خوندیتوب د کاري ډلې یا کلستر د اټکل له مخې به 

مرستو ته اړتیا ولري اوکه مرستې تر السه نه کړي نو ښارونو ته په راتلونکو میاشتو کې 
 به کډه شي.  

د څو سیکتوریزه ارزونه ، چې د بادغیس د پنځو ولسوالیو په   World Visionد 
 د اړتیاوې لومړیتوب دکلیوالي سیمو کې یې ترسره کړي ، لوړه زیانمننه په ګوته کوي. 

 نجونو عمره کمپه  څخه کلونو پنځو له چې ځکه دي، خدمتونه تغذي داو هاوب ېپاک څښاک
  ده لوړه کچه ځواکۍ خوار د کېهلکانو او

 
 
 
 
 
 
 
 

  راستنيدونکي او کډوال

 
کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي  ۱۹۱۳۰نېټې پورې  ۲۱نیټي څخه تر ۱۵له الیي د جو 

وګړي په خپله خوښه راستانه  ۷۷۷اکستان څخه د معلوماتو له مخې له پIOM د دي. 
وګړي په خپله خوښه راستانه  ۸۸۵۳یې را شړل شوي دي او له ایران څځه  ۶۵شوي او 
کډوال له  ۴۵۰د معلوماتو له مخې   UNHCRد  . یې راشړل شوي دي ۹۶۳۹شوي او 
 راستانه شوي دي له ایران څخه۶۵ اوپاکستان 

 
 

 امنيتي پېښې او بشري السرسی 
 
کنړ والیت د پېچچ درې د ولسوالۍ په لرې پرته سیمه کې د مین پاکي د  دد جوالی  ۱۸ په

 کارکوونکي تښتول شوي دي، چې تراوسه یې ځای ځایګی نده معلوم .   ۱۲ې موسس
د فراه والیت په اناردره ولسوالۍ کې د موسسې درۍ کارکوونکي د وسلوالو په چیک 

 پوست باندې نیول شوي وو چې په صبا یې بیرته را خوشي شوي دي.
وګړي  ۳۰۰۰۰۰روغتیایی مرکزونه تړل شوي چې له امله یې  ۴۶په ذابل کې ټول 

 روغتیایی اسانتیاوو ته السرسی نه لري. 
  
 

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

 
 ،زیاتو بې ځایه شویو څخه    ۹۲۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاند تیرې اوونۍ به 

رسول بشري مرستې ښوڅخه اغیزمنوته اود طبعې پېکوربه کورنیو  ،راستانه شویو کډوالو
 شوې .  

په دې مرستو کې نغدې پیسې ، خوراکي توکي، ، د ابو پاکوالي او حفظ الصحه کڅوړې ، 
 تشنابونه ، او غیر خوراکي توکي شا مل دي.  

 
د اوچا ادارې بادغیس ، هرات، جوزجان، کنړ، کندز، لغمان پنجشېر او ننګرهار والیتونو 
څخه د کړنو په اړه معلومات ترالسه کړي دي . هغه ادارې چې مرستې  یې کړې دي په 

 ,ADA/Oxfam, APA, SWSA, DACAAR, DRC-DDG, IMC, IOMهغو 
IRC, NCRO, PU-AMI, RI, SCI, UNICEF,     اوWPF .له دې   شامیلې دي

ته وګړوو وچکالۍ ځپل ۱۰۰۰۰۰د باغیس والیت په څلورو ولسوالیو کې چارواکو سره 
خوراکي د وګړو ته  ۱۴۰۰۰۰په دوو نورو ولسوالیو کې   WFP غنم وېشلي دي. او

وګړو ته نغدو پیسې د وېش  ۵۸۰۰۰توکو د ویش تابیا نیسي. په هرات ښار او قعله نو کې 
 لړۍ روانه ده. او همدارنګه په دواړو ښارونو کې په غیر رسمي استوګنځایونو کې

  رې د ابورسولو چارې هم روانې دي.  د ټانکرونو له ال کورنیو ته

 
 

۰۰۷۷  

په تيره اونۍ کې د 

بيځايه شويو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۹۲  

 کې په تيره اونۍ

له زيامنو سره 

 شوې مرستې

۲۰۰۰۶۱  

کل کې  ۲۰۱۸په 

 تصديق شوي ټول

  يبيځايه شوي وګړ
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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)یښو د مدیریت په برخه کې د دولت وزارت د طبیعي پ | (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
د ډنمارک د ماین پاکولو ګروپ  –د ډنمارک د کډوالو شورا  | (DRA)د هالنډ خیریه ایتالف  | (DoRR) د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست  | (DACAAR)کمېټې مرستې  کډوالو سره د ډنمارکۍ

(DRC-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
 | (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)وسله وال ځواکونه 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  | (UNHCR)کمشنريد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي  | (SVA)د شانټي داوطلبه ټولنه  | (SHPOUL)ي تعالي سالم بشري، شراکتي او سازمان
(UNICEF) |  د خوړو نړیوال پروګرام(WFP).  
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