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 ۲۰۱۷اگست  ۱۳تا  ۷ ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

نفرازاثر جنگ درافغانستان  ۱۹۳۰۰۰، تقریبا  ۲۰۱۷جوالی  ۱۳ازجنوری تا 

نفرافزایش را نشان میدهد. بیجا شده  ۱۰۰۰۰بیجا شدند که درمقایسه به هفته قبل 

 ولسوالی کشور گزارش شده است. ۳۹۹ولسوالی از جمله  ۱۷۴گی در 

نفربیجا  ۲۹۰۰: در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا بیشترازحوزه مرکزی

شده ِناشی ازجنگ گزارش شده است. که درماه جنوری بیجا شده بودند اما درماه 

اگست به ریاست عودت مهاجرین عریضه درخواست کمک نمودند. ارزیابی 

نفربیجا شده دیگر ازولسوالی دوشی  ۲۰۰نیازهای شان ادامه دارد. هفته گذشته 

نفر  ۱۱۵۸۸به تعداد  ۲۰۱۷والیت بغالن به والیت کاپیسا گزارش شد. درسال 

به حوزه مرکزی بیجا شدند که تقریبا شش درصد مجموعه بیجا شده گی 

 درکشوررا تشکیل میدهد.

 چهارم بتاریخ غیردولتی مسلح های گروه حمله درپی:  شرقی وشمال شمال حوزه

 اولنګ میرزا ازقریه فامیل ۴۵۷ یا نفر ۳۲۰۰ درحدود سال جاری اگست

 ۴۲۰۰ دربغالن، شده نفربیجا ۷۳۰۰ تقریبا. فرارنمودند سرپل به صیاد ولسوالی

 شده بیجا این تشخیص. است شده گزارش درقندوز نفر ۵۰۰۰ و درجوزجان نفر

 نفر ۶۲۶۰۰از بیشتر دوحوزه درین تاکنون جنوری از. است شده شروع ها گی

را  کشور گی شده بیجا کل ازمجموع فیصد ۳۲ که است شده تشخیص شده بیجا

 میدهد. تشکل

 های ولسوالی کنربه والیت ولسوالی نفرازچندین ۱۰۰۰بیشتراز: شرقی حوزه

 امنیت نبود و غیردولتی مسلح های گروه ارعاب. فرارنمودند والیت این تر امن

 تعداد رایب سو بدین ازجنوری شرقی درحوزه. اند گی شده بیجا این ازدالیل

 بیجا ازمجموع فیصد ۱۸ که گرفته صورت رسانی کمک شده نفربیجا ۳۴۳۹۶

 .میدهد تشکیل را سال درین گی شده

: به اساس گزارشها جنگهای پراکنده درولسوالی های حوزه جنوب و جنوبشرقی

 ۲۸۰قندهارباعث بیجا شده گی موقت والیت میانشین، نیش و شاه ولی کوت 

نفرگردیده است. آمدن فامیلهای بیجا شده به مراکزشهری لشکرگاه، شهرقندهار 

وترینکوت جاییکه هم اکنون میزبان تعدادزیاد بیجا شده است، ادامه دارد. ارزیابی 

نفردرحوزه های جنوب و  ۴۲۰۰۰جریان دارد. بیشترازاین بیجا شده گان جدید 

فیصد تعداد مجموعی بیجا شده کشور را تشکیل  ۲۲جنوبشرقی بیجا شده اند که 

 .میدهد

تحت بررسی بیجا شده گی قابل  : درین حوزه دردوره گزارش دهیغربحوزه 

بیجا شده درحوزه غرب ثبت شده  ۲۲۰۰۰مالحظه ی ثبت نگردیده. درمجموع 

 .فیصد ازمجموع کل بیجاشده گان کشور را تشکیل میدهند ۱۱که 

 وعودت کننده گان مهاجرین

اگست  ۱۲تا  ۲از   IOM  به اساس گزارش سازمان جهانی مهاجرت یا  

 نفر ردمرزی افغان  ۶۲نفرعودت کننده بدون مدرک و ۱۴۰۲درحدود 

 

 

 ۵۶۶۵و عودت کننده خود انگیخته ۳۱۰۰ازپاکستان واردکشورشدند. بیشتراز 

عودت کننده  ۸۱۲۸۶به تعداد  ۲۰۱۷ردمرزی ازایران ثبت گردیده. درسال 

عودت کننده بدون مدرک ازایران به  ۲۱۵۰۸۴بدون مدرک ازپاکستان و

 ۴۵۰۰۰عودت بیشتراز  UNHCR ن دفتروری تاکنوکشوربرگشتند. ازجن

  کرده است. مساعدتکشورمهاجر افغان را به 

(مراجعه نمایید 22به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی   

بیجاشده درشهر گردیز والیت پکتیا اولین قسط  ۴۰۰بیشتر از  حوزه مرکزی:

اقالم سرپناه اضطراری و مراقبت های  ،کمک های نقدی برای تهیه غذا 

 دریافت کردند. PINدریافت کردندصحی را ازموسسه 

بیجاشده  ۳۳۰۰اگست بیشتر از ۱۰تا ۶: ازحوزه شمال وشمالشرق

درشهرمیمنه و ولسوالی اندخوی والیت فاریاب مساعدت های بشردوستانه 

اضطراری را سرپناه  دریافت کردند.  غذا را سازمان غذایی جهان، مواد

    کمشنری عالی سازمان ملل برای پناهنده گان ووجه نقدی را موسسه

ACTED  نفر  ۵۱۱برای این بیجا شده گان توزیع نمودند. دروالیت جوزجان

و غذا  SCI ، موادسرپناه اضطراری ازموسسه PIN وجه نقدی از موسسه

ازجمله  ازسازمان غذایی جهان دریافت کردند. اولین گروه بیجا شده گان

 فامیل بیجا شده ازمیرزا اولنگ سرپل مساعدت های نقدی ازموسسه ۳۲۰۰

NRC موادسرپناه اضطراری ازموسسه ،  SCI وغذا از WFP  وبسته های

دریافت کردند. عین موسسات درحال  UNICEF بهداشتی برای زنان را از

 .ندبیجا شده که دیرتر ازمیرزا اولنگ رسیدند، میباش ۲۱۰۰مددرسانی به  

 ۲۴۰۰۰اگست یک پروژه هشت ماهه به هدف ادغام  ۷: بتاریخ حوزه شرق

عودت کننده فاقد مدرک ازپاکستان درجالل آباد والیت ننگرهار توسط موسسه 

DRC-DDG  با کمک مالی دولت کانادا افتتاح شد. دروالیت های ننگرهار

 ۱۲۰۰۰وکنرسازمان غذایی جهان وجه نقدی برای تهیه غذا به بیشتراز

نفرعودت کننده فاقدمدرک ازپاکستان توزیع نمود. دروالیات ننگرهار و لغمان 

نفرمساعدت  ۱۲۰۰وجه نقدی برای تهیه موادغذایی برای  CWSAموسسه 

عودت کننده فاقد  ۱۷۵وجه نقدی برای تهیه غدا برای  IRCنموده وموسسه 

موسسه   بیجاشده داخلی توسط ۶۷۰مدرک درننگرهار تهیه کردند. به بیشتر از

CWSA و PU-AMI  یاNRC  وجه نغدی مساعدت گردید. موسسهZOA 

مرد دربهسود  ۶۵زن و  ۵۳جلسات ترویج بهداشت وتعلیمات صحی را به 

 ۴۳۰۰والیت ننگرهار برگزارکردند. شرکای کلسترصحت برای بیشتراز 

دختر وبچه را واکسن  ۲۰۰۰نفرخدمات صحی سراپایی نموده ودرحدود 

 نمودند.

والیت نفربیجا شده دردند  ۶۵۰بیشتر از  رایب : درهفتم اگستجنوب حوزه

، غذا توسط سازمان غذایی جهان، بسته NRCقندهارمساعدت نقدی توسط 

 های حفظ الصحوی توسط یونیسیف وبسته بهداشتی توسط ریاست صحت عامه 

 گردید.تهیه 

بیجاشده دروالیت هرات  ۳۰۰تعداد  رایب NRC: موسسه حوزه غرب

مساعدت های نقدی برای مرفوع سازی نیازهای اولیه شان برا ی مدت دوماه 

 ۵۳۳و سازمان غذایی جهان برای شان مواد غذایی توزیع نمودند. درحدود 

نفرتازه بیجاشده ازولسوالی قادیس والیت بادغیس مساعدت های نقدی از 

ته های بهداشتی از یونیسیف و بسته های اقالم غیرغذایی وبس NRCموسسه 

رائه اوتصفیه آب برای شان  یشنکلورینهم  NRCدریافت کردند. موسسه 

مواد  UNHCRنمودند. درشهرچغچران والیت غورسازمان غذایی جهان و 

 نفربیجاشده مساعدت نمودند. ۷۶غذایی و اقالم غیرغذایی به 

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

: پنج مرکز صحی درامتداد شاهراه درزابل بعد ازمسدودشدن حوزه جنوب

اجباری توسط گروه های مسلح غیردولتی  دوباره بازگشایی شدند. این مراکز 

نفرخدمات رسانی میکنند. ۸۳۰۰۰به حدود 

 

 تاریخ ها وجلسات کلیدی

 اگست ۱۷بتاریخ  MRMحوزه مرکزی: جلسه کارگروه 

 اگست ۱۶حوزه جنوب: قندهار، جلسه کلستر مصئونیت بتاریخ 

 اگست ۱۷حوزه غرب: جلسه گروه دسترسی بشری بتاریخ 
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۲۰۱۷جوالی واگست سالپاسخگویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های   

 

 

موسسه همکاری  AADAاقدام علیه گرسنگی|  ACFموسسه امداد افغان |  AAموسسه افغان افغانی |  AFNاداره ملی مبارزه با حوادث|  ANDMA:|ختصاراتا

هالل احمرافغانی  جمعیت, ARCS, موسسه هماهنگی احیا وانکشاف برای افغانستان | CRDSAخدمات اجتماعی جهانی آسیا|  CWSAو انکشاف برای افغانستان| 

 |ANSF | نیروی های ملی دفاعی افغان ,DoRR |ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ,DRR | کاهش خطرات حوادث ,DACAAR کمیته دانمارک برای ,

-گروپ مین روبی دانمارک  DRC-DDG, ریاست امورزنان | DoWA|  المللی هیئت طبی بین, IMC,  مرکزاداری ولسوالی|  DACکمک به مهاجرین افغان | 

,  کمیته نجات IRC , سوء تغذی شدید | SAM, سوء تغذی متوسط | MAM, ریاست امورزنان| DoWAائتالف خیریه آلمان |  DRAاداره مهاجرت دانمارک | 

,  موسسه خیریه اسالمی IR,  تیم هماهنگی عملیاتی| OCT, گروه های مسلح غیردولتی | NSAG, اداره مهاجرت ناروی | NRC, اقالم عیزغذایی | NFIبین الملل | 

 |IDP | فردبیجا شده داخلی ,IOM | سازمان بین المللی مهاجرت ,PIN  | موسسه مردم نیازمند ،OHW | سازمان رفاء انسان ,SHPOUL موسسه ارتقا مشارکتی ,

, صندوق کودکان سازمان ملل متحد | UNICEF, موسسه بین المللی کمک های اولیه عاجل طبی | PU-AMI,  حمایت ازاطفال | SCIم بشری | وسازمانی سال

UNHCR | کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ,SVA| انجمن رضاکار شانتی ,SI   | موسسه همبستگی بین المللیWFP | برنامه غذایی جهان ,

WASH| آب وحفظ الصحه , 

است، توقع میرود تا با دریافت معلومات  2017اگست  13)درنظرداشته باشید که این آمارتا تاریخ  OCHA دفتر انبیجاشده گ سیستم ثبت وپیگیری منبع:  

 ت نفرفی خانواده استفاده شده استبیشترارقام تغیرکند(. برای محاسبه تعداد افراد فامیل اوسط ملی هف

 

 ممکنه به زبانهای انگلیسی، دری وپشتو تهیه میشود. در اسرع وقتگزارش ترجمه: این 

( قابل دریافت است. اپلیکیشن های اسکن وجستجو code-tQRو یا کودجستجو ) https://goo.gl/T2WZRcهمه نسخه های آن درلینک 

(QR-codesدرسیستم های اندروید و ) iOS.ی تلفون های هوشمند موجود میباشد 
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