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 د افغانستان اوونيز ساحوي راپور  
پورې ومې  تر  څخه لومړۍ نېټي له مياشتې الید جو کال ۲۰۱۸ د  

 

 

  په تېره اونۍ کې مهمې پېښې 

  د لومړنيو راپورنو په اساس په پنځو واليتونو کې د جګړو او
  . وګړي بيځايه شوي دي ۲۱۰۰۰تاوتريخوالي له امله 

 دريو په مهاجرت نړيوال سازمان د امله له مالي سرچينود کمښت د 
   . ډېری فعاليتونه ځنډولي دي  کې سرحدونو

  په بلخ او فارياب کې الريونونو د بشري فعاليتونو مخه نېولې ده 

  دي وګړو بشري مرستې تر السه کړې اړو ۵۲۰۰۰په ټول هېواد کې 
 . 
 
 
 
 

 

 

 

 بېځايه کېدنه په هېواد کې د جګړو له کبله

  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 ۱۳۱۹۳۱د  راهیسې پیل له کال ۲۰۱۸ د کې

  په ګوته کوي  زیاتوالی ۱۲۰۰ پرتله پر اونۍ

   (ئ)نقشه وګور:بيځايه کيدنې په اړه خبرتيا

له ساحې څخه د چارواکو او بشري فعاالنو د ورکړل شویو  خبرتیاځایه کیدنې په اړه د بی
. په دې شمېرو کې د ال زیاتو معلوماتو د السته راتلو په  وماتو پر بنسټ ويعللومړنیو م

 .  صورت کې بدلون راتالی شي

ولسوالیو څخه له ناامنه  ونووالیتپکتیا او لوګرلومړنیو معلوماتوله مخې د  دمرکزي زون : 

وګړي  ۶۰۰شاوخوا ته راکډه شوي دي.  ګردیزوالیت مرکز  پکتیاوګړي د ۴۰۰۰شاوخوا 
   وګړي په پروان والیت کې بیځایه شوي دي. ۸۵۰ګابل ته راکډه شوي دي او 

د چارواکو د معلوماتو له مخې ، د کنړوالیت په چپه دره کې د وسلوالو ډلو د : ختيځ زون 

 وګړي بیځایه شوي دي . بشري ارزوه جریان لري. ۳۵۰۰له شخړو له ام خپل منځي

لومړنیو راپورونو به اساس د کندز والیت د دشتي ارچي  د شمال/ شمال خيتځ زونونه:

لسوالۍ کې د هوایی بریدونو او پوځي ې څخه زیات وګړي په د ۷۰۰۰ولسوالۍ څخه له 
ویه ادارو ګډ پالوي ددې ښار ته راکډه شوي دي. د بشري مرستند عملیاتو له امله کندز

  بېځایه شویو ارزونه پیل کړې ده. 

غورو الیت د پاسابند ولسوالي یو کلی تر خپلې  د والولد راپورونو له مخې وسزون:  يځلود 

څخه زیات وګړي  ۳۰۰۰ولکې الندې راوستلی چې له امله یې ښوونځي تړل شوي دي او له 
 ه شوي دي.  د دایکنډي والیت ګاونډیو ولسوالیو ته بیځای

 ډیرو په والیتونو کندهار او هلمند ارزګان، دد چارواکو د معلوماتو له مخې سويلي زون: 

تایید کډه شوي دي.د را وګړي ۴۵۰ شاوخوا ته ښار کندهار د امله له جګړو د کې ولسوالیو
 وګړي د ۱۶۵۰لو له امله جګړ د کې ولسوالیو دریو په هلمند د مخې، له راپورونو شویو
په ذابل کې چارواکو راپور وکړی چې د دې والیت له  .دي شوي ځایه بې ته ښار ګاهلښکر

 راکډه شوي دي. وګړي قالت ښار ته  ۶۵۰دوو ولسوالیو څخه 

  ګوزڼ 
 
 لومړی واکسیند ګوزڼ د  سږکال د کوونکوکار زیاتو څخه ۵۲۰۰۰ له کې اوونۍ هتیر په

. د دوی موخه زیات چانس وي انتقال  یا لیږد ګوزڼ دپدې موسم کې چې  کړ ترسره کمپاین
میلیونه  ماشومانو ته السرسی او واکسین کول وو. د روغتیا چارواکو سږ کال د ګوزڼ  ۶.۵
 پېښو پخلی کړی ده. ۹د  

  

 
 
 

  راستنيدونکي او کډوال

 
راستانه شوي دي.  کډوال خپل هیواد ته ۱۵۲۷۱نېټې پورې  ۷نیټي څخه تر ۱له الیي د جو 

وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۸۹۳اکستان څخه د معلوماتو له مخې له پIOM د 
وګړي په خپله خوښه راستانه شوي او  ۶۱۳۶یې را شړل شوي دي او له ایران څځه  ۴۸

 اوکډوال له پاکستان  ۶۴۱د معلوماتو له مخې   UNHCRد  . یې راشړل شوي دي ۷۵۵۳
 راستانه شوي دي له ایران څخه ۴۲
 

 کاري ډلو يا کلسترونه له خواه تازه معلومات د
 
 ۵۹۰۰۰کې ولسوالیو ۲۸په  والیتونو ۹ د کې په تیره اونۍ روغتيا د کاري ډلې فعاالنود 

 . کړېمشورې ور تهوګړو
 ۵۷۰۰په تیره اونۍ کې   د جنسيت پر بنسټ د تاؤتريخوالي د مخنيوي فرعي کاري ډلې

ل یهم شامقربانیایان  ۶۳۱ځورونې د جنسي کې هغوپه ، چې موندلی ده منو ته السرسی نزیا
  دي . 

 
 په اړه تازه معلوماتظرفيت د 

لومړۍ نېټه  په جوالی مالي سرچینو د کمښت له امله د دIOM د مهاجرت نړیوال سازمان 
 برخې یوڅه  مرستو بشري دسره  کډوالو افغانراستنېدونکو  له کې وپول سرحدي یودر، په 

 ېیو شوي تمویلد  لخوا حکومت د جاپان دبه  نیټه ۹ په میاشتې د جوالی دوځنډولې . 
د دې سازمان  څخه نیټې ۱۵ د جوالی د ، وروسته یید تا بیا د بودیجې د پروژېې فعال

 .ومومي دوامد معمول سره سم  عملیات

 
 ېښې او بشري السرسی پامنيتي 

 
فاریاب او ګاونډیو والیتونو ته پس له هغه له   په تیره اونۍ کې دبشري مرستو د لېږد لړۍ

فاریاب او بلخ  دقیصارولسوالۍ د امینه قوندان د نیولو له امله خلکو  د خڼد سره مخ شوه چې
 ړل. کپه څو ښارنو کې الریونونه و

  

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

 ،زیاتو بې ځایه شویو څخه  ۵۲۰۰۰ په ټول هیواد کې له کې جریاننۍ به د تیرې اوو
رسول بشري مرستې  اغیزمنوتهڅخه اود طبعې پېښوکوربه 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 
 

څخه د کړنو په اړه والیتونو  فاریاب، کابل، خوست، کنړ، لغمان، او ننګرهار د اوچا ادارې
 ,APA دي په هغو کېهغه ادارې چې مرستې  یې کړې  . يد ترالسه کړي معلومات

CWSA, DACAAR, DRC, IRC, NRC, PU-AMI, RI, UNICEF, 
ZOA/ShAPOUL     اوWPF .دې، پر برسېره  شامیلې دي WFP   په بامیانووالیت

 Targeted Supplementaryکې خپل د تغذي هدف شوی ضمیمه پروګرام
Feeding Program  ( (TSFP  .بیا پیل کړ او دایکنډي والیت ته یې هم وغزاوو 

 
 
 

۰۲۱۰۰  

په تيره اونۍ کې د 

بيځايه شويو تازه 

 په اړه راپور

۰۰۲۰۵  

 کې په تيره اونۍ

له زيامنو سره 

 شوې مرستې

۲۰۰۰۳۱  

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 وشوي 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  ت:مخففا

(ANSF) |  د افغاني سرې میاشتې عالي ټولنه(ARCS) |  د اسیا د کلي او نړۍ خدمات(CWSA) | ادارې مرکز  د ولسوالۍ(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) | رني بېځایه شوي وګړي کوIDP   |  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) طبي مرستې نړیوالي  –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)ګرام خوړو نړیوال پرو
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