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 ۲۰۱۷ سیپتامبر ۱۷تا  ۱۱ ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 به درافغانستان نفر ۲۵۰۹۸۵ تعداد به ۲۰۱۷ سیپتامبر ۱۶ تا جنوری ازاول

 گزارش نفرازتعداد ۲۱۰۰۰ تعداد این. اند شده آواره شان های ازخانه اثرجنگ

 و قبلی گزارشهای تثبیت دلیل به عمدتا این افزایش که بیشترست قبل درهفته شده

 .میباشد شده بیجا های خانواده ارزیابی

 از عبارتند اند داده جای درخود را گان شده  بیجا تعداد بیشترین که های والیت

 ۲۲۰۰۸ با بادغیس ، شده بیجا ۲۷۹۵۹ با ننگرهار شده، بیجا ۲۹۱۷۸ با قندوز

 .شده نفربیجا ۱۷۰۶۲ با وارزگان شده نفربیجا

 درداخل قریه نفرازچندین ۱۴۰۰بیشتراز ها گزارش اساس به: حوزه مرکزی

 خیل جانی درولسوالی امنیتی شرایط. اند شده بیجا کاپیسا والیت تگاب ولسوالی

 شهرگردیز به ازآنجا شده بیجا ۲۶۰۰وبیشتراز مانده باقی ناآرام پکتیا والیت

 به پکتیکا گومل درولسوالی جنگ مسئولین گفته به. اند شده بیجا پکتیکا والیت

 بیجا والیت درهمین ارگون و همجوارسروبی های ولسوالی به نفر ۳۵۰ تعداد

 شده تثبیت بیجا مرکزی درحوزه مردم ۱۳۱۲۹ مجموعا ۲۰۱۷ درسال. اند شده

 .میدهد تشکیل را درکشور گی شده بیجا مجموع ٪۵ بیشتراز کمی که اند

 ۲۱۰۰بیشتراز مسئولین های گزارش اساس به: شرقی وشمال شمال حوزه

. اند شده بیجا قندوز شهر به قندوز والیت چهاردره ولسوالی سوجانی نفرازقریه

. نمود تثبیت را شده بیجا ۳۹۰۰فاریاب غورماچ ولسوالی در ارزیابی تیم

 تثبیت وشمالشرق شمال درحوزه شده نفربیجا ۹۷۰۶۰ بدینسو امسال ازجنوری

 .میدهد تشکیل را سال درین شده بیجا کل ٪۳۹ که اند شده

 مسلح های گروه ارعاب دلیل به مسئولین های گزارش اساس به: شرقی حوزه

 ننگرهار درکنر، ولسوالی نفرازچندین ۳۰۰۰ درحدود ونامنی غیردولتی

 هم و آسان دسترسی با درساحات هم  گان شده بیجا. اند شده بیجا ونورستان

 بدینسو امسال ازجنوری. اند شده گزین مسکن دشوار دسترسی با درساحات

 گی شده بیجا کل ٪۱۵ که اند شده ارزیابی مشرقی درحوزه شده نفربیجا ۳۸۲۸۵

 .میدهند تشکیل را ۲۰۱۷ درسال درکشور

 ازچندین اخیرا شده نفربیجا ۱۳۰۰۰ درحدود: حوزه جنوب و جنوبشرقی

 ۷۷۰۰ حدود گزارشها اساس به و اند آمده ارزگان والیت ترینکوت به ولسوالی

 شده بیجا شهرقندهار قندهاربه والیت نیش و کوت ولی شاه های نفرازولسوالی

 جنوب های درحوزه نفرفعال ۵۴۷۰۷ درحدود. اند نشده تایید هنوز که اند

 کشور درسطح گی شده بیجا ٪۲۲ که بسرمیبرند گی بیجاشده در وجنوبشرق

 .میدهند تشکیل را میالدی روان سال درجریان

دردوره گزارش دهی تحت  والیات هرات، غور، بادغیس، وفراه: درغربحوزه 

بیجا شده  ۴۰۸۰۲بررسی بیجا شده گی قابل مالحظه ی ثبت نگردیده. درمجموع 

فیصد ازمجموع کل بیجاشده گان کشور را  ٪۱۹درحوزه غرب ثبت شده که 

 .تشکیل میدهند

 

 

 وعودت کننده گان مهاجرین

 کننده عودت ۱۲۶۹ سیپتامبرمجموعا ۱۶ تا ۱۰ از IOM گزارش اساس به 

 ۲۸۷۷ ازایران. برگشتند افغانستان به ازپاکستان ردمرزی ۶۷و خودانگیخته

 این. نفرردمرزگردیدند ۱۵۳۵۴ و نمودند عودت خودانگیخته نفربصورت

 طوریکه میدهند نشان را مالحظه قابل افزایش درمقایسه به هفته قبل ارقام

 ثبت شده است. وازایران برابر سه ازپاکستان تعداد برگشته گان

 تن ۲۰ و ازپاکستان شده مهاجرثبت ۱۰۳۷ تعداد دهی گزارش دوره درهمین

جریان  UNHCR دفتر بدینسو ازجنوری. برگشتند افغانستان به ازایران

 .است نموده مساعدت کشورشان به را مهاجرافغان ۴۹۱۳۴ عودت

(مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی   

 ، عودت کننده بدون مدرک وشده بیجا نفر ۲۶۰۰۰ گذشتهدرطی هفته 

 .کردند دریافت بشردوستانه عاجل های کمک ازاشکال شکلی بهمهاجرین 

 نقد وجه شده بیجا ۷۸۴ به WFP و IRC دفتر درپلخمری حوزه مرکزی:

 درشهرخوست. نمودند مساعدت غیرغذایی اقالم و موادغذایی تهیه جهت

 موادغیرغذایی و WFP توسط غذایی مواد شده بیجا ۷۷۷ به خوست والیت

 ۵۸۸ برای DRC موسسه غزنی درشهر. شد کمک IRC موسسه توسط

 موسسه پکتیکا والیت برمال درولسوالی. نمود مساعدت نقد وجه شده نفربیجا

WFP نمود توزیع غذایی مواد مهاجرپاکستانی ۹۴۰۰بیشتراز به. 

 ,PIN دفاتر جوزجان والیت شبرغان درشهر سیپتامبر ۱۴در :حوزه شمال

SCI, UNHCR و WFPازوالیات جدید شده بیجا ۷۰۰بیشتراز برای 

 غیرغذایی اقالم بهداشتی، های بسته دوماهه، غذایی مواد وجوزجان فاریاب

 .نمودند مساعدت نقد ووجه

 موسسه کنر والیت ونورگل کنر،سرکانی خاص های ولسوالی در: حوزه شرق

PU-AMI مساعدت شده نفربیجا ۱۶۱ برای فامیل فی افغانی ۳۰۰۰۰ بمقدار 

  آباد، درشهرجالل نفر ۳۹۴۸ به ننگرهار دروالیت WFP موسسه. نمود

 DRA موسسه. نمود کمک غذا دربدل پول رودات و کامه سرخرود، ولسوالی

 موسسه و غذا دربدل ۶۰۰۰ مبلغ مدرک بدون کننده عودت ۲۲۴ برای SCI و

WFP غذایی مواد آباد جالل به سیالب ازاثر شده بیجا نفر ۶۰۹ برای 

 فامیل ۶۴۰۰ برای صحی های مشوره کلسترصحت شرکای. نمودند مساعدت

. نمودند واکسین را کودک ۱۳۰۰ و نموده ارائه داخلی شده بیجا و کننده عودت

 برابر سه به ازپاکستان عودت افزایش با درتناسب مشورتی جلسات تعداد

 .است یافته افزایش

 والیت درشهرترینکوتWFP و UNICEF، UNHCR دفتر: حوزه جنوب

 بسته موادغذایی، شده بیجا ۳۶۰۰بیشتراز ازجمله شده بیجا ۵۱۱ به ارزگان

 بیجا ۲۵۰ قندهار دروالیت. نمودند مساعدت بهداشتی واقالم غیرغذایی، اقالم

 آب های بسته موادغذایی، NRC و WFP, UNICEF موسسات از شده

 .کردند دریافت نقد وجه و بهداشتی های بسته الصحوی، وحفظ

 درجریان که شده بیجا ۶۲۳ به UNHCR موسسه هرات درشهر :حوزه غرب

 بهداشتی های وبسته غیرغذایی اقالم بودند شده بیجا اگست و جوالی های ماه

 طی شان غذایی های نیازمندی به DRC-DDG موسسه و نمود توزیع

 NRC دفتر بادغیس والیت نو درشهرقلعه. میکند گی رسیده آینده روزهای

 مساعدت شده بیجا( نفر ۴۲) فامیل هشت به فامیل فی افغانی ۱۴۰۰۰ بمقدار

 های بسته و غیرغذایی اقالم UNICEF موسسه برعالوه نمودند نقدی

. نمودند مساعدت شان برای خیمه و بهداشتی خدمات IRC موسسه و بهداشتی

 .بودند شده بیجا دربادغیس سیپتامبر ماه درجریان فامیل این

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 ۱۱ بتاریخ سرخ صلیب جهانی  کمیته داکترفزیوتراپیست یک: شمال حوزه

 سازمان این اورتوپیدیکی احیا درشفاخانه مریض یک سیپتامبرتوسط

 امسال.  شد کشته قرارگرفته گلوله اصابت مورد درمرکزمزارشریف

 .اند شده کشته درافغانستان مددرسان ۱۵ درمجموع

 در که  باالمرغاب ولسوالی به دسترسی  توانسته   NRC دفتر: غربحوزه 

با  را  بودند شده بیجا اگست ماه دراوسط نفر ۱۴۰۰۰ گزارشها اساس به آن

 قرار بحث مورد  دارند کنترول ساحات درآن که غیردولتی  مسلح های گروه

.دهد

http://afg.humanitarianresponse.info/
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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 پاسخگویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های اگست  
 

 

Aug - Sep 

2017

2017

Cash 1,672    DRC, CARE, IRC

Family kits 231        DRC

Cash for food 906        DRC

Food Package 784        WFP

WASH Hygiene kits 322        DACAAR

Central Highland 160                 188          

Cash 3,414    NRC, SCI, DRC, PU-AMI, OHW

NFI Kits (Complete) 440        SHPOUL

Cash for food 3,414    NRC, SCI, DRC, PU-AMI, OHW

Food Package 440        SHPOUL, WFP

Cash 8,582    NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 5,215    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 11,830  ANDMA, WFP

WASH Hygiene kits 5,943    DACAAR

NFI Kits (Complete) 924        UNHCR

Cash 2,373    UNHCR

FSAC Food Package 924        WFP

Other Unconditional cash 3,906    ACTED, UNHCR, WFP

ESNFI NFI Kits (Complete) 329        ANDMA

FSAC Food Package 1,050    ANDMA, OHD

Other Unconditional cash 3,010    DRC, IRC, PIN, SI

Cash 4,148    NRC, ACF, IRC

NFI Kits (Complete) 4,292    UNHCR

FSAC Food Package 8,440    WFP

Other Unconditional cash 1,718    ACF

Hygiene kits 4,835    DOPH, IRC, UNICEF

Other 4,583    UNICEF

Water containers 1,718    UNICEF

Blankets 232        UNHCR

Cash 5,132    NRC, ACF, DRC, UNHCR

NFI Kits (Complete) 4,173    UNHCR, IRC, UNICEF

Tents 462        UNHCR, IRC

Cash for food 3,908    NRC, ACF, DRC, WFP

Food Package 2,580    WFP

Health Other 533        NRC

Other Unconditional cash 14,589  NRC, ACF, DRC, ANDMA, IRC

Chlorine 1,289    IRC

Emergency latrines 703        IRC

Female hygiene kits 293        UNHCR

Hygiene education 2,152    ACF, UNHCR, IRC

Hygiene kits 4,424    ACF, UNHCR, IRC, UNICEF

Water treatment tablet 792        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Aug and 

Sep 2017

Capital

North Eastern

1,423             12,941    

Eastern ESNFI 1,944             38,285    

FSAC

3,691             65,491    ESNFI

ESNFI

FSAC

9,177             35,286    

687                 43,605    

Western 11,895           40,897    

WASH

ESNFI

ESNFISouthern

Northern

Souther Eastern 4,116             11,102    

ESNFI

FSAC

WASH

 

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 | SAMتغذی متوسط |  , سوءMAM, 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 | SCIوسازمانی سالم بشری | 

UNHCRندگان | , کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهSVA| 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:  

 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 

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

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

 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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