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 بین و ملی کنشگران با درمشارکت بشردوستانه اقدامات مند موثرواصول هماهنگی و ازبسیج عبارت متحد ملل سازمان بشری  های کمک دفترهماهنگی قیمومت
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 ۲۰۱۷ سیپتامبر ۱۰تا  ۴ ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 دلیل به نفر ۲۲۹۱۱۲ تعداد به درکشور ۲۰۱۷ سیپتامبر ۱۰ تا جنوری ازاول

 ازجمله. میباشد قبل نفربیشترازهفته ۵۲۲۸ که فرارنمودند شان های ازخانه جنگ

 .اند نموده ثبت را اجباری گی شده ازبیجا حدودی والیت ۳۰ کشور والیت ۳۴

 دوباره افغانستان امنیتی دفاعی ملی های سیپتامبرنیروی ۳ بتاریخ: حوزه مرکزی

 از یگزارش آنکه با گرفتند بدست را پکتیکا والیت خیل جانی ولسوالی کنترول

 یک افغان دفاعی امنیتی نیروهای ها گزارش اساس به اما نداشت وجود گی بیجا

 را نیازمندان به خدمات ارائه موقت بصورت که نموند اشغال را صحی مرکز

 درحوزه نفر ۱۲۹۶۹ مجموعی بصورت۲۰۱۷ سال درجریان. است نموده مختل

 .میدهد تشکیل را کشور درسطح گی شده بیجا کل ٪۵ که اند شده بیجا مرکزی

 ازولسوالی نفر ۴۷۲۵ از بیشتر ها گزارش اساس به:  شرقی وشمال شمال حوزه

 گان شده بیجا این تشخیص. اند شده بیجا قندوز شهر به قندوز والیت چهاردره

 دسترسی ازبهبودی بعد غورماچ ولسوالی در ارزیابی دوم دور. دارد جریان

 نفر ۲۱۰۰۰ ازجمله تاکنون. میشود ازسرگرفته افغانی احمر هالل جمعیت توسط

 شده تشخیص شده نفربیجا ۴۴۱۷تعداد اند شده بیجا اولیه گزارشهای اساس به که

 تثبیت شده بیجا دوحوزه نفردرین ۹۳۵۱۷ کنون تا ۲۰۱۷ سال ازجنوری. اند

 .میدهد تشکیل را کشور درسطح گی شده بیجا کل ازمجموع ٪۴۱ که اند شده

 درین حوزه  گی شده بیجا عریضه هیچ گذشته هفته درجریان: شرقی حوزه

 نفربیجاشده ۳۶۷۰۸ مجموعا کنون تا امسال جنوری ازماه. است نشده دریافت

 تشکیل را کشور کل گی شده بیجا فیصد ۱۷ که اند گردیده ارزیابی شرقی درحوزه

 .میدهد

 درولسوالی گی شده ازبیجا جدید گزارشهای برعالوه: جنوبشرقیحوزه جنوب و 

 به بارکزی نوی همجوار ولسوالی نفراز ۱۴۷۰ درحدود هلمند والیت لشکرگاه

 شده گزارش گرمسیر ولسوالی به گی شده بیجا هم نامعلومی تعداد و لشکرگاه

 که شده گی شده بیجا سبب ارزگان دروالیت نظامی عملیات حال حیندر. ستا

 ۷۰۰ قندهار والیت در برعالوه اند شده تثبیت آن شده بیجا نفر ۲۹۵۴ تاکنون

 ولی شاه درولسوالی غیردولتی مسلح های گروه و دولت میان جنگ ازاثر نفر

 جنوب حوزه در شده بیجا نفر ۵۲۶۳۳ درحدود اکنون هم. اند شده بیجا کوت

 تشکیل را کشور درسطح گی شده بیجا کل فیصد ۲۳ که دندار وجود وجنوبشرقی

 .میدهند

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

بیجا شده درحوزه غرب ثبت شده  ۳۳۲۳۵مالحظه ی ثبت نگردیده. درمجموع 

 .فیصد ازمجموع کل بیجاشده گان کشور را تشکیل میدهند ٪۱۴.۵که 

 وعودت کننده گان مهاجرین

 کشور به ازپاکستان ردمرزی ۱۸۳ و انگیخته خود کننده عودت ۶۳۱ درحدود 

 ۴۷۰۹ ایران از سیپتامبر ۹ تا اگست ۲۷ از IOM گزارش اساس به. برگشتند

 . نده امرزشد رد ۹۷۸۲ تعداد به و نموده عودت انگیخته خود بصورت نفر

 

 به ۲۰۱۷ سال درطی اسناد بدون کننده عودت ۳۲۹۱۵۰ مجموعی بصورت

 ۲۴۴۹۹۹ و ازپاکستان شاننفر ۸۴۱۵۱ جمله ازین که برگشتند کشور

 .اند کرده عودت نفرازایران

 به شده راجستر کننده مهاجرعودت نفر ۹۶ تعداد به سیپتامبر ۹ تا ۲ ازتاریخ

 اساس به. آمدند ازایران شان تن ۴۵و ازپاکستان شان تن ۵۱ که برگشتند کشور

 کشور به را نفر ۴۸۰۷۷  عودت موسسه این UNHCR های گزارش

  .اند کرده عودت پاکستان از تنها شان تن ۴۶۹۷۶ که کرده مساعدت

 حوادث طبیعی

 مورخ  سیالب اثر به حوادث با مبارزه ریاست گزارش اساس به: حوزه شرقی

 ۱۵ درحدود دیده، آسیب کنر والیت ناری درولسوالی خانه ۸۰ سیپتامبر ۴

 را زراعتی هکتارزمین ۵۰و رفتند ازبین مواشی ۴۹ تخریب، سرک کیلومتر

 .است زده سیل

(مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی   

 های کمک شده بیجا نفر ۲۷۵۸۷۴ تاکنون جاری سال جنوری ازاول

 شده بیجا ۲۰۰۹از بیشتر گذشته هفته درجریان. اند کرده دریافت بشردوستانه

 عاجل های کمک ازاشکال شکلی به اسناد بدون گان کننده عودت و داخلی

 .کردند دریافت بشردوستانه

 شده بیجا( نفر۱۲۶) خانواده ۱۸ به کابل درشهر حوزه مرکزی:

 DRC موسسه توسط منظوره چندین نقد وجه شکل به افغانی ۳۰۰۰۰بمقدار

 ۱۱۱ به SI موسسه خوست والیت متون درولسوالی. گرفت صورت مساعدت

 پوشش برای فامیل فی افغانی ۱۲۰۰۰ بمقدار شده بیجا( نفر ۷۷۷) فامیل

 IRC موسسه. نمود مساعدت شان ونقل حمل و خانه کرایه صحی، نیازهای

 دوماهه جیره OHD موسسه و غیرغذایی نیازهای پوشش برای افغانی ۶۰۰۰

 ۱۲۶۰ ترتیب همین به. مینمایند تهیه شان برای را WFP غذایی بسته

 دریافت را WFP دوماهه غذایی جیره پکتیکا والیت ارگون نفردرولسوالی

 .کردند

طی دوره گزارش  دهی درین حوزه پاسخگویی  :حوزه شمال وشمالشرق

 صورت نگرفته است.

 کنر والیت اسدآباد وولسوالی ننگرهار والیت بهسود درولسوالی: حوزه شرق

 و فامیل فی افغانی ۳۰۰۰۰ بمقدار( نفر ۵۳۳) قامیل ۷۹ به NRC موسسه

 DRA/ZOA موسسه حال درحین. نمود مساعدت وخیمه بهداشتی های بسته

 تعلیمی کنرجلسات والیت کوزکنر درولسوالی کننده نفرعودت ۱۰۶ برای

 عودت های خانواده به بهداشتی بسته ۵۰ و برگزارکردند بهداشتی و صحی

 صحی خدمات شده بیجا و کننده عودت ۲۹۰۰ همچنان. نمودند توزیع کننده

 .شدند واکسن طفل ۸۹ تعداد به و نموده دریافت را سراپایی

 حوزه درین دهی  گزارش دوره این  طی :وجنوبشرقی جنوب حوزه

 .است نگرفته صورت پاسخگویی

 ۱۸۰۰۰ فراه درشهر( نفر ۶۶۵) فامیل ۹۵ برای DRC موسسه: حوزه غرب

 یا ونقل حمل خانه، کرایه غذایی، اولیه نیازهای پوشش برای فامیل فی افغانی

 برای NRC موسسه بادغیس والیت نو درقلعه.نمود مساعدت شان سوختمواد

 خانواده همین به نمود، توزیع نقدی وجه ۱۴۰۰۰ مبلغ( نفر۱۸۲) فامیل ۲۶

 های مستراح IRC وموسسه دوماهه غذایی جیره WFP موسسه ها

 فراهم را الصحه حفظ ترویج جلسات همراه آب منابع وکلوریشن اضطراری

 قلعه وحومه غورماچ، مقر، آبکمری، قادیس، از ها فامیل این. نمودند

 .بودند شده بیجا نو قلعه مرکز به جوالی ماه نودرجریان

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 دلیل به باالمرغاب و غورماچ های ولسوالی به دسترسی: غربحوزه 

 فاریاب و هرات افغانی احمر هالل جمعیت. است مختل امنیتی بد وضعیت

.هستند ها ولسوالی این به دسترسی برای گفتگو درحال

 تاریخ ها وجلسات کلیدی

 سیپتامبر ۱۱بتاریخ  OCTجلسه  وهرات، : قندهارب وغربحوزه جنو

 سیپتامبر ۱۴بتاریخ  HNOرگاه پالنگذاری کاحوزه مرکزی: 

 

http://afg.humanitarianresponse.info/


نجات حیات میشودی سبب گهماهن  

 ملی کنشگران با درمشارکت بشردوستانه اقدامات مند موثرواصول هماهنگی و ازبسیج عبارت متحد ملل سازمان بشری  های کمک دفترهماهنگی قیمومت
 /http://afg.humanitarianresponse.infoت. اس المللی بین و

 گزارش هفته وارساحوی- افغانستان 

۲۰۱۷ سال وسیپتامبر بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های اگستپاسخگویی   

 

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|  DAC کمک 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 ,SHPOULا مشارکتی , موسسه ارتق

, 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 المللیWFPرنامه غذایی جهان | , ب

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:  

 بیشترارقام تغیرکند(. برای محاسبه تعداد افراد فامیل اوسط ملی هفت نفرفی خانواده استفاده شده است.

 

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

های اسکن وجستجو ( قابل دریافت است. اپلیکیشن code-tQRو یا کودجستجو )  https://goo.gl/YSb8RS همه نسخه های آن درلینک 

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