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 ۲۰۱۷ تا اول اکتوبرسیپتامبر ۲۶ ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 جنگ دلیل نفربه ۲۶۶۰۸۷ تعداد به ۲۰۱۷ اکتوبرسال اول تا جنوری ازاول

 نشان را نفرافزایش ۸۲۰۰ قبل هفته به نظر که. اند شده آواره شان های ازخانه

 با ازقندوز عبارتند میکنند میزبانی را ها شده بیجا بیشترین که والیاتی. میدهد

 .نفر ۲۲۲۹۴ با وبادغیس نفر ۲۷۹۵۹ با ننگرهار شده، نفربیجا ۲۹۵۴۲

 سنگین های جنگ دلیل به مهاجرین ریاست گزراش اساس به: حوزه مرکزی

 جات قریه به نفر ۱۷۵۰ درحدود پروان والیت گرد سیاه و شینواری درولسوالی

 ازبیجا حاکی گزارشها گومل درولسوالی پکتیکا دروالیت. شدند بیجا ها همجوار

. است وشرن سروبی ولسوالیهای و ارگون مرکز نفربه ۵۵۰ حدود گی شده

 درسال. شدند بیجا کابل والیت ننگرهاربه و لوگر نفرازبغالن، ۵۰۰ بیشتراز

 ٪۵ که شدند تشخیص شده بیجا مرکزی نفردرحوزه ۱۳۳۹۸ تعداد به ۲۰۱۷

 .میدهند تشکیل درکشوررا گی شده بیجا مجموعه

 قندوزبه والیت زال قلعه درولسوالی نظامی عملیات: شرقی وشمال شمال حوزه

بعد ازدرگیری جدی . است گردیده گی شده بیجا سبب نشده تایید گزارشهای اساس

 دربند گی شده ازبیجا هم خبرهای  نیروهای دولتی و گروه های مسلح غیردولتی

. میرسد بگوش نیز میشود فاریاب والیت کوهستان درولسوالی قریه ۷۵ شامل که

 پلخمری و قندوز والیت چهاردره ازولسوالی شده بیجا 1۱۵۰۰بیشتراز تشخیص

 شده شهربیجا به سرخکوتل نفرازساحه ۱۱۰۰ ها گزارش اساس به. دارد ادامه

 بیجا شمالشرق و شمال نفردرحوزه ۱۰۴۵۸۲ تاکنون جاری سال ازجنوری. اند

 .میدهند تشکیل را کشور درسطح گی شده بیجا کل درصد ۳۸ که اند شده

 گروه میان نفرازاثرجنگ ۱۰۰۰ تقریبا اولیه های گزارش اساس به: شرقی حوزه

 علیشنگ ازولسوالی افغان وامنیتی دفاعی ملی نیروهای و غیردولتی مسلح های

 ده چپرهار، های ازولسوالی نفر ۲۴۰۰ درحدود. شدند بیجا مهترالم به لغمان

 مسلح های گروه ارعاب و ناامنی دلیل به ننگرهار پچیرواگام و کوت باال،

 شرقی نفردرحوزه ۳۸۲۸۵ تاکنون جاری سال ازجنوری. شدند بیجا غیردولتی

 .میدهند تشکیل را کشور گی شده بیجا کل درصد ۱۴ که اند شده بیجا

 ۲۵۰۰ازیش ب جاری جنگ اثر به گزارشها اساس به: حوزه جنوب و جنوبشرقی

. شدند بیجا زابل والیت جوی مرکزشاه به جوی شاه ولسوالی جات ازقریه نفر

 ۱۲۰۰۰بیشتزاز به شهرترینکوتبه  گان شده بیجا تعداد محلی مقامات بقول

 بشردوستانه های کمک دریافت برای ها عریضه افزایش روبه تعداد. نفرسیده

 وارد حوزه درین خیریه کمک کننده ارائه محدود های نهاد برروی را فشارزیادی

 بیجا در وجنوبشرقی جنوب درحوزه اکنون هم نفر ۵۷۵۳۶ تعداد به. است کرده

 .میدهند تشکیل را درکشور گی شده بیجا تمام ٪۲۲ که بسرمیبرند گی شده

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

دربیجا شده ګی  غرب درحوزه نفر  ۵۲۲۸۶ درمجموع. نگردیده ثبت ی مالحظه

 .میدهند تشکیل را کشور گان بیجاشده کل ازمجموع فیصد ۲۰ کهبسر میبرند 

 وعودت کننده گان مهاجرین

  سیپتامبر ۲۳ تا ۱۷ ازتاریخ المللی بین مهاجرت سازمان گزارش اساس به

 

 

 مرزی رد ۲۱ و  انگیخته خود کننده عودت ۸۷۸ مجموعی بصورت

 انگیخته خود کننده عودت ۶۵۹۲ تعداد به. کشوربازگشتند به ازپاکستان

 امسال مجموعی بصورت. برگشتند کشور به ازایران هم ردمرزی ۶۵۳۹و

 .اند کرده عودت افغانستان به نفرازایران ۳۷۵۵۵۹۹و نفرازپاکستان ۸۷۷۰۰

 ۱۱۷۹ تعداد به سیپتامبر ۳۰ تا ۲۴از UNHCR آمار اساس به

 کشور به دیگر ازکشورهای تن ۹ و ازایران تن ۱۴ نفرمهاجرازپاکستان،

 .برگشتند کشورشان به مهاجر افغان ۵۱۸۰۱ کنون تا ازجنوری. کردند عودت

(مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی  

 مهاجر و مدرک بدون کننده عودت ،۴۷۰۰۰بیشتراز گذشته هفته درجریان

  .اند شده مددرسانی ازاشکل شکلی به کشور های حوزه درتمام

 به DRC-DDG موسسه غزنی والیت مالستان درولسوالیمرکزی: حوزه 

 وبسته الصحوی حفظ های بسته نقد، وجه افغانی ۸۰۰۰ مبلغ شده بیجا ۸۳۳

 مهاجرپاکستانی ۲۳۱۰۰ برای غذا WFP موسسه. کرد توزیع آشپزخانه های

 .نمود مساعدت خوست والیت سپیره و تنی ولسوالی گالن، درکمب

بیجا شده وجه نقد،  ۸۸۲به  ACTEDدرمیمنه والیت فاریاب  :مالیحوزه ش

WFP  موادغذایی و موسسهUNHCR  را مساعدت نمودند. درسه ولسوالی

موادغذایی و  WFPنفروجه نقد، موسسه  ۹۰۳برای  ACTEDوالیت تخار 

 NRCموسسه هیئت شرق اقالم عاجل خانه مساعدت کردند. درشهرقندوز

اقالم  UNHCRموادغذایی و  WFPنفربیجا شده وجه نقد،  ۸۸۹برای  

بسته های بهداشتی مساعدت نمودند. برعالوه  DACAARغیرغذایی و 

WFP  نفربیجا شده به شهر مساعدت کرد. ۱۸۴۱موادغذایی یک ماهه برای 

 شده بیجا ۲۰۳ برای DRC-DDC لغمان والیت درمهترالم :حوزه شرقی

 ننگرهار پوروالیت لعل درولسوالی. نمود مساعدت نقد وجه ۱۲۰۰۰ مبلغ

NRC درولسوالی و نمود مساعدت افغانی ۱۰۰۰۰ مبلغ شده بیجا ۸۵۴ برای 

 ۳۰۰۰۰ مبلغ شده بیجا ۱۱۲ برای PU-AMI  موسسه کنر والیت ناری

 ریاست با درهماهنگی DRA/SCI ننگرهار دروالیت. نمود کمک افغانی

 کننده عودت ۱۶۶۶ و شده بیجا ۲۶۶ برای گان کننده وعودت امورمهاجرین

 که نمود مساعدت غذا دربدل فامیل فی افغانی ۶۰۰۰ مبلغ مدرک بدون

 مقدار بهمین WFP. کردند نیزدریافت غیرغذایی اقالم شان تن ۴۴۱ ازآنجمله

 ولغمان درننگرهار مدرک بدون کننده عودت ۴۸۰۹ برای را نقد وجه

 شده بیجا ۱۴۴۰ برای UNICEF لغمان ولسوالی درسه. نمود نیزمساعدت

 ۵۴۰۰ حدود برای صحت کلستر همکاران. نمود توزیع غیرغذایی اقالم

 نموده ارائه سراپایی طبی خدمات داخلی گان شده وبیجا ازپاکستان کننده عودت

 برای کودک ۳۰۰از بیشتر. کردند واکسن مرزی درنقطه را کودک۱۴۴۶و

 حاد تغذی دچارسوء کودک ده ازجمله که شدند غربالگری تغذی سوء شناسایی

 .شدند داده رجعت تغذی مراکزسوء به و تشخیص شدید

 های ازولسوالی شده بیجا ۵۶۰ به DRC موسسه درشهرهرات :حوزه غرب

 و غیرغذایی اقالم UNHCR نقد، وجه۲۶۰۰۰ مبلغ وادرسکن شیندند

DACAAR اقالم شده بیجا ۶۸۰ درحدود. نمودند توزیع بهداشتی های بسته 

 وحفظ آب های بسته و نقد وجه که  کردند دریافت UNHCR از را غیرغذایی

 ۲۸۶ برای NRC نو درقلعه. میگردد مساعدت شان برای متعاقبا هم الصحه

 های بسته و غیرغذایی اقالم UNHCR ،افغانی ۱۶۰۰۰ مبلغ شده بیجا

 حفظ ترویج جلسات شان برای IRC موسسه و نمودند مساعدت را بهداشتی

 بسته و غیرغذایی اقالم UNHCR موسسه غور دروالیت. برگزارنمود الصحه

 درشهر. کردند مساعدت نفر ۶۵۱ برای غذایی مواد WFP و بهداشتی های

 .نمودند توزیع نقد وجه ۱۸۰۰۰ مبلغ شده بیجا ۸۴۰ برای DRC-DDG فراه

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 لغمان والیت علیشنگ درولسوالی جنگ گزارشها اساس به: شرقی حوزه

 به بشردوستانه دسترسی ولسوالی این درجنوب غیرقانونی های پوسته وافراز

 .است ساخته مختل را ازمهترالم ولسوالی این

 درارگان مرکزصحی  چهل درحدود گزارشها اساس به: حوزه جنوب

 .است ساخته محروم صحی ازخدمات را نفر ۴۲۰۰۰۰ که اند هنوزبسته

 ۱۷۵۰۰۰  به کلینیک  که ۲۵ به اساس گزارشها دربادغیس  :غربحوزه 

تحت گزارش دهی بسته ماندند.پنج روز در هفته   ارائه خدمت میکرد نفر 

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
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 گزارش هفته وارساحوی- افغانستان

 

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

 

Aug - Sep 

2017

2017

Cash 1,941    DRC, CARE, IRC

Family kits 231        DRC

Cash for food 1,175    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        WFP, SHPOUL

Cash 10,059  NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 6,692    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 15,148  WFP, ANDMA

WASH Hygiene kits 7,420    DACAAR

Cash 1,764    UNHCR

NFI Kits (Complete) 2,331    UNHCR

FSAC Food Package 2,331    WFP

Other Unconditional cash 5,922    ACTED, WFP, UNHCR

ESNFI NFI Kits (Complete) 329        ANDMA

FSAC Food Package 2,030    ANDMA, OHD

Other Unconditional cash 7,553    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    IRC, DOPH, UNICEF

Other 4,583    UNICEF

Water containers 1,718    UNICEF

Blankets 232        UNHCR

Cash 5,132    NRC, ACF, DRC, UNHCR

Emergency shelter kits 28          IRC

NFI Kits (Complete) 6,158    UNHCR, IRC, UNICEF

Tents 490        UNHCR, IRC

Unconditional cash 42          NRC

Cash for food 4,236    NRC, ACF, DRC, WFP

Food Package 2,853    WFP

Health Other 533        NRC

Other Unconditional cash 17,336  NRC, ACF, DRC, ANDMA, IRC

Chlorine 2,582    DACAAR, IRC

Emergency latrines 703        IRC

Female hygiene kits 266        UNHCR

Hygiene education 3,664    ACF, UNHCR, DACAAR, IRC

Hygiene kits 7,736    ACF, UNHCR, DACAAR, 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

1,692             13,210    

Eastern ESNFI 1,944             38,285    

FSAC

4,545             65,295    ESNFI

ESNFI

FSAC

Western 27,162           52,286    

WASH

ESNFI

ESNFISouthern

Northern

Souther Eastern 4,669             11,655    

ESNFI

FSAC

WASH

9,695             39,287    

1,318             45,881    

 

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  ۲۰۱۷ سیپتامبر۲۰)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/c1uwY2 همه نسخه های آن درلینک 

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

 

http://afg.humanitarianresponse.info/
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