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 ۲۰۱۷اگست  ۲۰تا  ۱۴ هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

نفربه دلیل جنگ ازخانه  ۲۰۲۱۰۹ امسال به تعداد  ازجنوری تا اواسط اگست
. نفرافزایش را نشان میدهد ۹۰۰۰های شان فرارکردند که نسبت به هفته قبل 

والیت آن اندازه های ازبیجا شده گی اجباری را  ۳۰والیت کشور ۳۴ازجمله 
 .نفربه ساحات با دسترسی دشوارپناه برده اند ۳۲۰۰۰ثبت کرده اند. بیشتر از

 ولسوالی مختلف نفرازقریجات ۸۴۰ وددرحد گی شده بیجا: حوزه مرکزی

. است شده لوگرگزارش دروالیت محمدآغه ولسوالی ننگرهاربه والیت چپرهار

 ۲۰۱۷ درسال. شدند بیجا لوگر والیت اعلم پل به برک ینفرازبرک ۷۰۰ درحدود

 کمی که شدند تشخیص مرکزی درحوزه شده نفربیجا ۱۱۵۸۸ مجموعا

 درکشوررا تشکیل میدهد. گی شده بیجا تمام ٪۵بیشتراز

  به چمتال نفرازولسوالی ۷۰۰ درحدود گی شده بیجا:  شرقی وشمال شمال حوزه

. دارد جریان گان شده بیجا این تشخیص. است شده گزارش بلخ دهدادیولسوالی 

 اند شده تشخیص شده بیجا دوحوزه نفردرین ۸۸۰۰۰ بیشتراز کنون تا ازجنوری

 .میدهد تشکیل را درکشور گی شده بیجا کلی رقم ٪۴۴ که

 ازهفت نفر ۱۵۰۰ درحدود محلی مسئولین گزارش اساس به: شرقی حوزه

 قبل هفته مثل. اند شده ننگرهاربیجا والیت ولسوالی کنروسه والیت ولسوالی

 ازجنوری. اند گی شده بیجا این دلیل غیردولتی مسلح های گروه وارعاب ناامنی

 فیصد ۱۷ که اند شده ارزیابی شرقی درحوزه شده نفربیجا ۳۴۹۸۹ کنون تا

 .میدهد یلشتک را ۲۰۱۷ درسال گی شده بیجا ازمجموع

 درحوزه مالحظه قابل گی شده بیجا گذشته درهفته: حوزه جنوب و جنوبشرقی

 هلمند، دروالیات گان بیجاشده مشترک ارزیابی. نشد گزارش وجنوبشرقی جنوب

 جنوب های نفردرحوزه ۳۴۰۰۰ از بیشتر. دارد جریان وزابل ارزگان، قندهار،

 .میدهد تشکیل را درکشور گی بیجاشده کل ٪۲۲ که اند شده بیجا وجنوبشرق

: درین حوزه دردوره گزارش دهی تحت بررسی بیجا شده گی قابل غربحوزه 

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

 .فیصد ازمجموع کل بیجاشده گان کشور را تشکیل میدهند ۱۲که 

 وعودت کننده گان مهاجرین

 کشور به ازپاکستان ردمرزی ۵۶ و خودانگیخته کننده عودت ۸۴۹ درحدود

 نفرازایران ۳۷۰۸ اگست ۱۹ تا ۱۳ از IOM گزارش اساس رب. برگشتند

. مرزشدند رد کشور ازین نفر ۶۹۴۰و نمودند عودت خودانگیخته بصورت

 به ۲۰۱۷ درسال مدرک فاقد کننده عودت نفر ۳۰۷۵۲۳ مجموعی بصورت

 .نفرازایران ۲۲۴۳۲و پاکستان از شاننفر ۸۲۱۹۱ که برگشتند افغانستان

 گان پناهنده برای متحد ملل سازمان عالی کمشنری گزارش اساس به همچنان

  افغانستان به شده ثبت کننده عودت مهاجرین ۹۵۷ تعداد به اگست ۱۹ تا ۱۳از

 

 

 

 .کشورها ازدیگر نفر ۸ و ازایران نفر ۸۴ ازپاکستان نفر ۸۶۵  که برگشتند
 کننده مهاجرعودت ۴۶۱۴۸ عودت UNHCR دفتر سال جاری  ازآغازجنوری

 آمده ازپاکستان شان ۴۵۰۰۰از بیشتر که است کرده تسهیل را مدرک دارای

 .اند

(مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی   

 کشوربه ولسوالی ۹۵و والیت ۳۳در ۲۰۱۷ جوالی ۳۰ تا جنوری ازاول

 .است گرفته صورت بشری مساعدت داخلی شده بیجا نفر ۲۲۵۰۰۰ حدود

 فامیل ۵۸۸ مجموعا برای DRC موسسه غزنی درمرکزوالیت حوزه مرکزی:

 تا نمودند نقدی تمساعد دالرامریکایی ۲۶۲ معادل افغانی ۱۸۰۰۰ فامیل فی

 سازمان. کنند مرفوع را شان صحی خدمات ونیازبه خانه اقالم غذایی، مایحتاج

 توزیع غذا خوست دروالیت پاکستان مهاجرین ۷۰۰۰ تعداد به جهان غذایی

 .نمود

 شده بیجا نفر ۲۰۰۰ تعداد به اگست ۳۱ بتاریخ: حوزه شمال وشمالشرق

 SCI ازموسسه نقد، وجه NRC ازموسسه سرپل والیت میرزااولنگ ازساحه

 دریافت زنانه بهداشتی های بسته وازیونیسیف غذا WFP از غیرغذایی، اقالم

 و نفر ۴۸۳ به نقد وجه ACTED موسسه تخار والیت درشهرتالقان. کردند

UNHCR در. کردند مساعدت داخلی شده بیجا نفر 910 به را غیرغذایی اقالم 

 .نمود توزیع غذا داخلی شده بیجا نفر ۲۸۰ به WFP آباد فیض درشهر

 DRC/DDG موسسه بررسی تحت دهی گزارش دردوره: حوزه شرق

 مساعدت شوندمی نفر ۳۲۹  که فامیل ۴۷ تعداد به لغمان والیت درمهترالم

 ۴۳۶ معادل نقدی وجه افغانی ۳۰۰۰۰ هرفامیل که نمود نقدی های

 ولسوالی درسه DRA/ZOA-SHPOUL موسسه. نمودند دریافت دالرامریکایی

 دفتر و نمود توزیع وغیرغذایی غذایی نفرمواد ۱۰۵۰ به ننگرهار والیت

NRC های وبسته نقدی های نفرمساعدت  ۵۳۷ به گرهاردرردات والیت نن 

 تقریبا برای جهان غذایی ننگرهارسازمان والیتبهسود در. نمود بهداشتی

. نمود توزیع غذا دربدل پول ازپاکستان مدرک بدون کننده عودت نفر ۵۵۰۰

 دربدل پول داخلی شده بیجا ۳۳۶ برای ولغمان ننگرهار در CWSA موسسه

 عودت ۳۱۲۲ به SVI ننگرهارموسسه والیت دربهسود. نمود مساعدت غذا

 کشور به ورود درهنگام. نمود توزیع اضطراری خانه اقالم مدرک بدون کننده

 توسط صحی سراپایی ازخدمات مدرک بدون کننده عودت ۴۲۰۰ تقریبا

 ۶۰۰ تقریبا. شدند واکسن طفل ۱۴۳۹. برخوردارشدند صحت کلستر شرکای

 دریافت UNFPA/AADA موسسه از را زایمان صحت خدمات کننده عودت

 .کردند

 نفر ۷۱۴ برای WFP و NRC موسسه فراه و هرات درشهر: حوزه غرب

. نمودند مساعدت دوماهه غذایی سبد و نقد وجه ازجنګ ناشی داخلی شده بیجا

 مساعدت شده بیجا ۶۰۵ برای IRC و NRC بادغیس والیت نو قلعه درشهر

. گردید توزیع دالر ۲۹۱ معادل افغانی ۲۰۰۰۰ فامیل بهر که نمودند نقدی

 به مساعدت برای را افغانی ۱۵۰۰۰۰۰۰ غوردولت والیت تیوره درولسوالی

 درنظرگرفته دیده صدمه یا تخریب شان های خانه تیوره درجنگ کسانیکه

 کسانیکه به و افغانی ۱۵۰۰۰ شده تخریب کامال اش خانه که فامیل هر به. است

 خانه۱۶۰از بیشتر. میگردد مساعدت ۵۰۰۰ شده تخریب قسما شان های خانه

 .است شده گزارش شده تخریب قسما خانه ۱۱۷ و شده تخریب کامال

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 دلیل به ازمیمنه بادغیس والیت غورماچ ولسوالی به دسترسی :شمال حوزه

. است بسیارپرچالش سرک مسیر های وماین جاری جنگهای بودن، دوردست

 فعالیت درساحه صحی خدمات اولیه های بسته کننده تطبیق موسسه تنها فعال

دارد

 

 تاریخ ها وجلسات کلیدی

 اگست ۲۵بتاریخ  تیم حوزه وی بشریحوزه مرکزی: جلسه 

 اگست ۲۲بتاریخ  تیم هماهنکی عملیاتیجلسه  –فاریاب : شمال حوزه

 اگست ۲۴جلسه کلستر آب و حفظ الصحه بتاریخ حوزه غرب: 
 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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۲۰۱۷پاسخگویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های جوالی واگست سال  

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 بینIMC,  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 IRاهنگی عملیاتی| ,  تیم همOCT, 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 | UNICEFلیه عاجل طبی | , موسسه بین المللی کمک های اوPU-AMI,  حمایت ازاطفال | SCIوسازمانی سالم بشری | 

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
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