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 ۲۰۱۷اگست  ۲۷تا  ۲۱ هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 های ازخانه جنگ اثر به نفر ۲۱۲۴۳۹ تعداد به ۲۰۱۷ اگست ۲۲ تا ازجنوری
افزایش را نشان  نفر ۱۰۳۰۰ قبل هفته به نسبت که دنه اشد آواره شان

والیت آن اندازه های ازبیجا شده گی اجباری  ۳۰والیت کشور ۳۴ازجمله .میدهد
 را ثبت کرده اند. 

 ولسوالی نفراز ۲۰۰۰ درحدود اثرجنگ به ها گزارش اساس به: حوزه مرکزی

 اثر به نفر ۳۵۰ درحدود. اند شده بیجا شهرخوست به پکتیکا والیت خیل جانی

 اساس به. اند شده آواره سروبی به پکتیکا والیت گومل ازمرکزولسوالی جنگ

. رسیدند کابل والیت وقندوزبه کنر ازوالیت شده نفربیجا ۴۴۰از بیشتر گزارشها

 تشخیص شده بیجا مرکزی نفردرحوزه ۱۱۶۱۶ مجموعا ۲۰۱۷ سال درجریان

 .میدهد تشکیل را درکشور گی شده بیجا مجموعه ٪۵از بیشتر کمی که شدند

 ازولسوالی نفر ۲۰۰۰۰بیشتراز ها گزارش اساس به:  شرقی وشمال شمال حوزه

 وشهر فاریاب والیت دیگر های ولسوالی و ولسوالی عین قریجات به غورماچ

 بیجا گی تازه به نفریکه ۱۵۰۰بیشتراز تشخیص درشهرقندوز. اند شده بیجا میمنه

 شمال نفردرحوزه ۸۸۲۰۰ تقریبا جاری سال درجریان. دارد جریان اند شده

 .میدهد تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل ٪۴۱ که اند شده تشخیص وشمالشرقی

نفر به دلیل  ۶۸۶به نقل ازریاست مهاجرین وعودت کننده گان : شرقی حوزه

ولسوالی والیت  ارعاب مکرر گروه های مسلح غیردولتی و ناامنی ازپنج

ننگرهار و دره پیچ  درکنربه چهارولسوالی درجالل آباد ننگرهار بیجا شدند. 

درحوزه شرقی بیجا شده تشخیص شده اند که  ۳۶۳۸۹ازجنوری تا کنون 

 .را تشکیل میدهد ۲۰۱۷بیجا شده گی کل کشور درسال ۱۷٪٪

کننده ش ریاست مهاجرین وعودت رگزابه اساس : حوزه جنوب و جنوبشرقی

نفرازساحات دیگروالیت هلمند به لشکرآواره شده اند. به اساس  ۹۱۰گان 

به غیرقابل دسترسی اند ) درساحات نفردرین والیت ۷۰۰۰گزارشها درحدود 

نفر هم اکنون  ۴۸۵۰۰بخش محدودیت های دسترسی مراجعه کنید(. نزدیک به 

بیجا شده گی کل  ٪۲۲درحوزه جنوب وجنوبشرق دربیجا شده گی بسرمیبرند که 

 درسطح کشور را تشکیل میدهد.
 ولسوالی نفردرداخل ۱۲۰۰۰بیشتراز ها گزارش اساس به: غربحوزه 

 مسلح های گروه کنترول تحت ساحه به شان بیشترین که اند شده بیجا باالمرغاب

 شده بیجا غرب درحوزه نفر ۲۷۸۰۰ درحدود درمجموع. اند برده پناه غیردولتی

 .میدهند تشکیل را کشور کل گی شده بیجا فیصد ۱۳ که اند

 وعودت کننده گان مهاجرین

 خود کننده عودت ۱۰۲۵ درحدود اگست ۲۶تا ۲۰از IOM گزارش اساس به

 ۲۳۹۸ تعداد به ازایران.برگشتند کشور به ازپاکستان ردمرزی ۱۲۱ و انگیخته

 بصورت. نفرردمرزگردیدند ۶۲۲۵و نموده عودت انگیخته خود بصورت نفر

 افغانستان به ۲۰۱۷ سال درجریان مدرک بدون کننده عودت ۳۱۳۸۴۵ مجموعی

 به ازایران نفرشان ۲۳۰۵۰۸و ازپاکستان نفرشان ۸۳۳۳۷ که  کردند عودت

 .اند کشوربرگشته

  ۱۴۲۷ تعداد به اگست ۲۶ تا ۲۰از UNHCR گزارش اساس به همچنان

 

  ۱۰۴ و پاکستان از شان تن ۱۲۹۹ که برگشتند افغانستان به شده ثبت مهاجرهای

 کننده عودت ۴۷۵۷۵ تعداد به UNHCR کنون تا ازجنوری. ازایران دیگر تن

 .اند کرده عودت ازپاکستان شان تن ۴۶۵۰۰ بیشتراز که است کرده مساعدت

 حوادث طبیعی

 به خانه ۲۵۰ ننگرهار والیت ولسوالی درهفت اگست ۲۵ و ۲۴ بتاریخ: مرکزی حوزه

 زراعتی های وزمین متضرر خانواده ها ده ها گزارش اساس به که ددندی آسیب سیالب اثر

 .است شده زیرسیالب

 ریگ طوفان نیمروز والیت زرنج ملکی  درقریه ها گزارش اساس به: جنوب حوزه

 .است گردیده شان گی شده بیجا وسبب پوشانیده را فامیل ده خانه اثاثیه و غذایی ذخایر

(مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی   

 های کمک درسراسرافغانستان شده بیجا ۲۵۶۸۰۹ کنون تا ازجنوری

 به گذشته هفته درطی. اند کرده دریافت را سکتورها درتمام بشردوستانه

 .گرفت صورت مساعدت مدرک بدون کننده نفرعودت ۳۸۰۰۰بیشتراز

 ازموسسه را نقدی وجه های کمک شده بیجا ۲۱۳ درشهرکابل حوزه مرکزی:

DRC و CARE افغانی ۳۰۰۰۰ مقدار به فامیل بهر که کردند دریافت 

 نفر ۷۲۱ ودرشهرخوست. گرفته صورت مساعدت دالرامریکایی ۴۳۸ معادل

 IRC ازموسسات را نقد ووجه موادغیرغذایی خیل جانی ولسوالی از شده بیجا

 ۱۴۰۰۰ برای جهان غذایی سازمان خوست دروالیت. کردند دریافت SI و

 .نمود توزیع غذایی مواد مهاجرپاکستانی

 ۲۸۰ تعداد به سرپل درشهر اگست ۲۳ بتاریخ: حوزه شمال وشمالشرق

 بهداشتی های بسته غذا، نقدی، وجه های کمک سرپل ازولسوالی شده نفربیجا

 WFP و NRC, UNHCR, UNICEF ازموسسات را الصحوی وحفظ

 شده بیجا نفر ۱۱۶۹ تعداد به WFP موسسه تخار دروالیت. کردند دریافت

 توزیع نقد وجه قدیمی شده بیجا ۹۰۰ بیشتراز تعداد به ACF موسسه و غذا

 وجه موادغیرغذایی، غذا، شده بیجا ۴۲۰۰ تقریبا به قندوز دروالیت. دننمو

 ,ACTED, DACAAR موسسات توسط الصحوی حفظ های بسته و نقد،

NRC, WFP و UNHCR بغالن والیت جدید بغالن درولسوالی. کمک شد 

 های خانهفامیل که  ۶۰۰ تقریبا نفر ۴۱۶۵ بهANDMA  اگست ۲۱ بتاریخ

 .نمود مساعدت نقد وجه و غذا بود دیده آسیب نظامی اثرعملیات به شان

 وننگرهار لغمان کنر، دروالیت شده بیجا فامیل ۱۸۰۰ تقریبا :حوزه شرق

  موسسات توسط افغانی ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰ بین فامیل فی نقدی های کمک

CWSA، DRA/SCI، DRC-DDG، PU-AMI یا NRC مساعدت 

 عودت نفر ۴۶۴۸ برای جهان غذایی سازمان والیات درعین. گرفت صورت

 موسسه ننګرهار دروالیت. نمود توزیع غذا برای نقد وجه مدرک بدون کننده

SCI نمود مساعدت غذا برای نقد وجه مدرک بدون کننده عودت ۳۷۱ به .

 صحت کلستر همکار موسسات ودیگر IOM/UNICEFموسسات

 را طفل ۱۳۰۰ دایرنموده، دهی مشوره جلسه ۳۴۰۰بیشتراز درمرزپاکستان

 .نمودند ارائه حامله زن ۷۰ به را صحی های مراقبتو  نموده واکسین

 دوم قسط شده بیجا نفر ۷۸۶ هلمند والیتگاه لشکرولسوالی در جنوب:حوزه 

 ACF ازموسسه هرفامیل برای را دالرامریکایی ۲۶۳ معادل افغانی ۱۸۰۰۰

 .کردند دریافت WFPو  یونیسیف از را وغذایی موادغیرغذایی و IRC و

 نقدی وجه NRC و IRC  توسط داخلی شده بیجا ۵۰۰ از بیشتر: حوزه غرب

 ۱۴۰۰۰ مجموعا فامیل هر به. کردند دریافت شان اولیه نیازهای تامین برای

 موسسه. است گرفته صورت مساعدت دالرامریکایی ۲۰۶ معادل افغانی

WFP نمود مساعدت شان برای دوماهه غذایی جیره هم. 

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 درداخل شده نفربیجا ۷۰۰۰ درحدود ها گزارش اساس به :جنوب حوزه
 سخت درشرایط وگرشک  نهرسراج های درولسوالی هلمند والیت

 دسترسی ها خانواده این به خیریه موسسات نامنی دلیل به. بسرمیبرند
 مددرسانی خطربرای ارزیابی همکار وموسسات OCHA دفتر. ندارند

 اند درارتباط درساحه ذیدخل های ونهاد اشخاص وبا نموده شروع را
 مساعد ساحه به را نیازها ارزیابی مشترک تیم دسترسی بتوانند تا

د.سازن

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 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 | NSAGرت ناروی | , اداره مهاجNRC, 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 | SCIوسازمانی سالم بشری | 

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

WASH الصحه |, آب وحفظ 

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/YvZrFh همه نسخه های آن درلینک 

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

 

 

July - Aug 

2017

2017

Cash 1,196      DRC, CARE

Family kits 2,765      SI

Cash for food 644         DRC

Food Package 2,765      WFP

Other Unconditional cash 416         DRC

WASH Hygiene kits 322         DACAAR

Central Highland 28          

Cash 1,781      SCI, NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR, IRC

NFI Kits (Complete) 5,909      SCI, UNHCR, APA, SHPOUL, UNICEF

Cash for food 1,060      SCI, NRC, DRC, PU-AMI, APA, DORR

Food Package 6,623      SCI, WFP, ANDMA, SHPOUL

Cash 9,492      NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 5,838      SCI, UNHCR

FSAC Food Package 10,934   WFP

WASH Hygiene kits 7,651      DACAAR

NFI Kits (Complete) 3,437      SCI, UNHCR

Unconditional cash 2,660      WFP, UNHCR

FSAC Food Package 2,842      WFP

Other Unconditional cash 5,033      NRC, ACTED, CARE, PIN

WASH Hygiene kits 749         SCI, DACAAR

Souther Eastern 1,701        7,819    

Cash 728         NRC

NFI Kits (Complete) 2,326      UNHCR

FSAC Food Package 3,054      WFP

Hygiene kits 728         DOPH

Other 1,312      UNICEF

Water treatment tablet 1,742      UNICEF

Blankets 756         UNHCR

Cash 5,045      NRC, ACF, DRC

NFI Kits (Complete) 5,750      UNHCR, IRC, UNICEF

Plastic Sheets 416         UNHCR

Tents 245         IRC

Cash for food 6,039      WFP, NRC, ACF, DRC

Food Package 2,107      WFP

Health Other 1,378      NRC, ACF

Other Unconditional cash 8,164      NRC, ACF, DRC

Chlorine 2,148      DACAAR, IRC

Emergency latrines 49            IRC

Female hygiene kits 98            UNHCR

Hygiene education 2,725      ACF, UNHCR, DACAAR, IRC

Hygiene kits 5,950      ACF, UNHCR, DACAAR, IRC, UNICEF

Water provision (bottled or trucking) 672         DACAAR

Water treatment tablet 533         IRC

WASH

Southern
ESNFI

4,077        35,946 

WASH

Western

ESNFI

8,167        23,649 

FSAC

North Eastern
ESNFI

12,112      58,775 

Northern
ESNFI

7,609        29,315 

Capital
ESNFI

780            11,588 

FSAC

Eastern
ESNFI

2,457        34,989 

FSAC

Region Cluster Response Type People assisted in July and 

August 2017

Partners Newly Identified 

IDPs 

(People in need)
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