
 

This situation update provides a snapshot of the inter-agency regional humanitarian response in full coordination with host 
Governments and partners across the region. 
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 افغانستان

 خوست و پکتیکاوضعیت معلومات جدید در مورد 

 5102سال اپریل  8

 . معلومات جدید در مورد وضعیت خوست و پکتیکا1

 

افغانستان آغاز به ورود پناهندگان زمانیکه در اواسط ماه جون 

گردید، تعداد زیادی از آنها در اجتماعات میزبان مسکن گزین 

آبی از قبل محدود شده را محدود  گردیدند، هرچند این امر منابع

تر ساخته و چالش دیگری را در رابطه به حفظ الصحه و 

که توسط داکار  WASHبهداشت بمیان آورده است. ارزیابی 

در ولسوالی های گربز، لکان، مندوزی و تنی راه اندازی 

گردیده بود دریافت که در مناطقی که تعداد زیادی از پناهندگان 

و مشکالت کمتر وجود  WASHرابطه به حضور ندارند در 

هرچند، در مناطقی که اجتماعات میزبان وجود نداشته و دارند، 

یا فیصدی پناهندگان در مقایسه به اجتماعات میزبان بیشتر 

محدودیت های   WASHمیباشد، در رابطه به زیربنا های 

 قابل مالحظه وجود دارند.

 

یک مشکل متداوم بطور کلی، دفع مواد فاضله در هوای آزاد 

وجود تنظیم مواد فاضله جامد خدمات بوده و در عین زمان 

اکار نداشته، و در همه مناطق به تشناب نیاز میباشد. در نتیجه د

انتقال آب صحی بخاطر حصول اطمینان از دسترسی مردم به 

ه و در عین آغاز نمودتوسط تانکر ها به اجتماعات محلی آبرا 

ت باالی منابع آبی را کاهش داده حال احتمال بروز منازعا

تشناب و حمام  ECHO 534به کمک  DAACARاست. 

میلیون لیتر آب  6.9حفظ الصحوی را توزیع نموده،  بسته 2,284اضطراری را در اجتماعات میزبان فراهم نموده، 

را بازسازی نموده است. حلقه چاه دیگر  54حلقه چاه برمه ای را حفر و  33آشامیدنی را به اجتماعات فراهم نموده و 

حلقه آنرا  38حلقه چاه  53بسته حفظ الصحوی را توزیع نموده، از جمله  DACCAR 824همچنان به کمک یونیسیف، 

تشناب و تسهیالت دستشوئی میباشد. تمام این پروژه ها با برنامه های  023تکمیل نموده و در جریان پروسه نصب 

صحه تقویت میشوند. آب و حفظ الصحه هنوز هم در جمله اولویت های عاجل آموزشی در رابطه به آگاهی از حفظ ال

قرار دارند. در حالیکه به فصل گرمی نزدیکتر شده میرویم، الزم است تا از دسترسی پناهندگان به آب و تسهیالت حفظ 

 الصحوی کافی حصول اطمینان نماییم.   

 
 

 نگرانی های حمایتی. 2.1

 
خانواده جدید ثبت نام گردیدند. همچنان در  551در مرکز شهر متون آغاز گردیده که در آن  درین هفته پروسه ثبت نام

دو بار با بزرگان قومی مالقات نموده و در مورد مسایل مربوط به ثبت نام و ارزیابی  UNHCRهفته گذشته کارمندان 

نان نیز درین هفته در کمپ گالن دایر خانواده ها برای توزیع مساعدت ها مباحثه نمودند. همچنان یک مجلس کمیته ز
 گردید که طی آن زنان بر ضرورت حصول اطمینان از ادامه دسترسی اطفال به آموزش، تأکید ورزیدند. 

 

UN MACCA  هلوترست، ساحه کمپ را کامالً تصفیه نموده اند، هرچند، و موسسات همکار آن، منجمله موسسه

و مناطق خارج از آن جابجا میشوند که این امر در رابطه به مصئونیت آنان خانواده های تازه وارد در پیرامون کمپ 
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در پیشبینی نموده که  UNHCRو منابع مورد نیاز جهت پاکسازی مناطق جدید، نگرانی هائی را بمیان آورده است. 

ی بنظر نرسیده فصل بهار نقل مکان افراد از داخل به طرف اجتماعات آغاز خواهد گردید، هرچند، تا حال چنین چیز
 است. 

 

 4112جون سال  11پاسخگوئی بشردوستانه از   2.2

 نام ثبت: NHCRU اینکار که مینماید کنترول آنرا و نموده نگهداری را شده نام ثبت پناهنده های خانواده دیتابیس 

 و پناهندگان نفوس ارقام در دقت بهبود بخاطر معلومات تجدید و ارقام متقابل بررسی ها، ریکارد بررسی شامل

 تا میباشد نام ثبت فعلی دیتابیس بررسی پروسه جریان در UNHCR میباشد. ها مساعدت توزیع هماهنگی در کمک

 دوباره های خانواده مجموعی تعداد بعد، به هفته ازین نماید. مشخص را خوست والیت در پناهندگان فعال نفوس

 67,319 و خوست والیت در نفر 174,322 میان ازین که میباشد نفر( 241,641 ) خانواده 34,918  شده بررسی
  میباشند. پکتیکا والیت در هم نفر

 جهان غذائی برنامه بدینسو، 2305 سال جون ماه از :تغذیه و غذائی مساعدت، SVA 1 194,000 همکار موسسات و 

 سال دسمبر 24 از اند. نموده توزیع پکتیکا و خوست تاوالی در موجود های خانواده به را گندم و غذائی مواد بسته

 IMC و HNITPO موسسات است. نموده توزیع را مکمل غذائی مواد خانواده 64,802  به UNHCR  بدینسو، 2305

 جهت .است نموده تداوی متوسط تغذی سوء مقابل در را طف 10,130 و شدید تغذی سوء مقابل در را طفل 64,802 

 مساعدت ملت تعمیر بنیاد است. نموده مساعدت را سرپا مریضان مرکز 34 یونیسیف شدید، حاد تغذی سوء تداوی

  است. نموده فراهم طفل 1,227 و مادر 529 به را غذائی های

 :یونیسیف، ،جهان صحی سازمان صحت IMC و HNITPO  126,000 خوست تاوالی در را سال 03 زیر طفل 

 به را نوزادان بسته 4,000 ها والدت مصئونیت جهت یفیونیس .ندا هنمود پولیو واکسین پولیو مقابل در پکتیکا  و

 هنمود کمک پکتیکا والیت عامه صحت ریاست به را دیگر بسته 1,900 و خوست والیت عامه صحت ریاست

 عرضه را صحی خدمات نفر 4,557 به که نموده ایجاد خوست والیت در را سیار کلینیک دو HNITPO ؛است

 به را صحی خدمات ملت تعمیر بنیاد است. نموده ایجاد پکتیکا والیت در را سیار کلینیک دو IMC مینمایند.

 که نموده عرضه را صحی خدمات گالن کمپ در ACTD بدینسو، نومبر ماه از است. نموده عرضه نفر 12,983

 زیاندا راه نیز را سرخکان واکسیناسیون کمپاین تا دارد نظر در اداره این میرسد؛ نفر 9,291 به خدمات این

  نماید.

 همکار موسسات ها: ماین خطرات کاهش MACCA/UNMAS و هلوترست MDC  1,585,142 مربع متر 

 در زمین مربع متر 1,045,549 و کمپ داخل در مربع متر 919,546  شامل که اند ه نمود پاکسازی را زمین

 مورد در اهیآگ های برنامه نفر 68,681  برای MDC و ARCS، OMAR موسسات میباشد؛ کمپ اطراف

   اند. نموده اندازی راه را ها ماین خطرات

 موسسات غذائی: غیر مواد CARE، NRC IRC, IOM,، Oxfam/OHW، SVA و UNHCR 30,789  به
 اند. نموده توزیع را غذائی غیر مواد خانواده

 :موسسات خیمه CARE،  IOM، IRC و UNHCR اند. نموده توزیع خیمه خانواده 14,798  به 

 زمستانی: های مساعدت  UNHCR   شامل که نموده توزیع را زمستانی های مساعدت خانواده 27,146  مجموعا 

 های مساعدت پاملرنه موسسه میباشند. پکتیکا والیت در خانواده ,0086 و خوست والیت در خانواده 20,346  

 ولسوالی در خانواده 1,000 به IRC است. نموده توزیع متون و گربز های ولسوالی در خانواده 1,590 به را زمستانی

 خانواده 031 به NRC  موسسه است. نموده توزیع را زمستانی های مساعدت کوت نادرشاه و مندوزی تنی، های

 میزبان اجتماعات و گالن کمپ مکاتب به را بخاری 071 و نموده توزیع را زمستانی های مساعدت های بسته

 توزیع لکن/شمال منطقه در خانواده 013 به را زمستانی های مساعدت های بسته Oxfam/OHW مینماید. توزیع

 را زمستانی های مساعدت های بسته پکتیکا و خوست والیات در خانواده 1,550 به یونیسیف همچنان است. نموده

 بسته ARCS، 211  پکتیکا والیت در نمود. توزیع پکتیکا والیت در را ها مساعدت بسته ARCS 211 است؛ نموده توزیع

 02 آن همکار موسسات و جهان صحی سازمان تنفسی، طرق انتانات واقعات به رسیدگی جهت نمود. خواهد توزیع را کمکی

   است. نموده توزیع مرض این واقعات تداوی بخاطر را تنفسی طرق حاد انتانات به مربوط صحی بسته

                                                           
1
انواده میباشد که خ  64,000خانواده و مواد غذائی مکمل برای    93,400خانواده، سهمیه گندم برای  37,000این رقم شامل بسته های مواد غذائی برای   

 توزیع گردیده است.  5102جون سال  01بشکل مجموعی از 
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 WASH: توسط آب چاه حلقه چهار  UNHCR و Solidarités گردیده حفر گالن کمپ در دیگر چاه 3 و گردیده حفر 

 بسته 8,069  موسسه این و شده داده انجام Solidarite موسسه توسط WASH برنامه به مربوط های فعالیت است.

 424 اعمار برای DAACAR موسسه .است نموده توزیع گالن کمپ در را تشناب و حمام بسته 1,453  بهداشتی،

 توزیع را الصحوی حفظ بسته 3,012  نموده، فراهم را ساختمانی مواد میزبان ماعاتاجت در اضطراری تشناب

 یونیسیف مالی وجوه با اداره این همچنان است. نموده فراهم محالت در را آشامیدنی آب لیتر میلیون 6.9 و نموده

 تشناب IRC 671 .است نموده فراهم را ها دستشوی و نموده آغاز را تشناب 023 و چاه حلقه 53 اعمار کار

 در را زنانه بهداشتی بسته NCA 1,360 موسسه ؛ستا نموده توزیع را الصحوی حفظ های بسته و اضطراری

 راه را آگاهی سطح ارتقای های برنامه و نموده توزیع پکتیکا والیت در را دیگر بسته 211 و خوست والیت

 به پکتیکا والیت در خانواده 1,350 برای آب چاه هحلق 43 حفر جهت را مالی وجوه یونیسیف  است. نموده اندازی

 انجام را WASH های فعالیت ارگون و برمل های ولسوالی در IMC مینماید. فراهم دهات انکشاف و احیاء وزارت

 بشکه 011 توزیع و الصحه حفظ آموزش برنامه اندازی راه ارگون، ولسوالی در تشناب 71 اعمار شامل که میدهد

  میباشد. ونصاب و آب برای

 :آموزش  NRC 43 طفل، 2,100  آموزش برای را معلم 43 نموده، ایجاد گالن کمپ در را موقتی درسی صنف 

 فعالیت اطفال، برای مناسب محالت آموزی، سواد خدمات آشیانه است. نموده استخدام میباشند، دختر 011 شامل که

 و نموده ایجاد را درسی صنف NRC 03 یونیسیف، با مراهه مینماید. دایر کمپ اطفال برای را تیاتر و ورزشی های

 و مندوزی تنی، گربز، های ولسوالی در میشوند دختر 003 شامل که طفل 2,924 تدریس جهت را معلم 03

 ریاست آموزش، به پناهنده اطفال دسترسی بهبود جهت پکتیکا والیت در است. نموده استخدام )متون( خوست

 دیگر صنف 04 ایجاد در یونیسیف است. نموده استخدام پناهندگان میان از را تن 45 ،معلم 033 جمله از معارف

 کاری گروپ یک همکار موسسات کمک به همچنان .است نموده مساعدت پکتیکا والیت در شاگرد 243 برای

 ش،آموز به دسترسی از و نموده هماهنگ را آموزشی های فعالیت تا گردیده ایجاد خوست والیت در آموزشی

  نماید. اطمینان حصول دختران، برای خاصتا  

 برنامه SGBV زنان: صحت و UNFPA، 443 دو نفر، 03333 به کمک جهت و نموده توزیع را زنانه بسته 

 میان در معلومات افزایش و هماهنگی تقویت جهت است. نموده فراهم ها کلینیک به را باروری صحت خدمات بسته

   میکند. کار همکار موسسات با UNHCR دولتی، ادارات و VSGB بخش همکار موسسات زنان،

 اقدامات بعدی 

 

 میگردد. دایر کابل در UNHCR دفتر در 05:33 بساعت کاری موظف گروپ مجلس :2304 اپریل 04 چهارشنبه
 

 

 مقاصد به -شان معلومات بودن دقیق از اطمینان حصول جهت تا میشوند تشویق مینمایند فعالیت ساحه در موسساتیکه

 دهند. ادامه خود شده تکمیل و شده پالن ها فعالیت به رابطه در جدید معلومات آوری فراهم به دهی، گزارش و هماهنگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خالصه:
 پناهنده پکتیکا و خوست والیات به پاکستانی های خانواده از زیادی تعداد پاکستان، شمالی وزیرستان در نظامی عملیات تعقیب به جون، ماه اواسط در

 لیولسوا گالن کمپ در یا میزبان اجتماعات در و نموده فرار شان محالت از اثاثیه کم مقدار با و فوری بشکل ها خانواده ازین زیادی تعداد شدند.
 داده، انجام را ها ارزیابی داشته، حضور ساحه در آن همکار موسسات و UNHCR وضعیت، این آغاز از گردیدند. گزین مسکن خوست والیت گربز

 آشامیدنی، آب غذائی، مواد را عاجل ها اولویت اند. نموده هماهنگ را ها نیازمندی به رسیدگی منظور به ها تالش و نموده عرضه را ها مساعدت
  میدهند. تشکیل پاکی، ماین و صحی های مراقبت سرپناه،
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