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 ۲۰۱۷ کتوبرا ۱5تا  9 ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 این. اند شده بیجا درافغانستان اثرجنگها نفربه ۲۸۶۹۱۸ مجموعا  اکتوبر 15 تا

. است قبل فتهه زمانی دوره درحین گان شده بیجا نفربیشترازتعداد ۲۰۰۰۰ رقم

 ننگرهار از عبارتند اند داده جای درخود را گان شده بیجا بیشترین که والیاتی

 (.۱۸۷۸۸) بغالن و( ۲۴۶۲۵) بادغیس ،(۲۸۴۷۲)قندوز ،(۳۴۸۷۲)

 شده بیجا ۹۰۰بیشتراز گزارش تحت دوره درجریان: حوزه مرکزی

 والیت غوربند/گرد درسیاه اثرجنگ به آمدند، کابل به همجوار ازچهاروالیت

 تازه تریندراثر. شدند شناسایی ولسوالی درداخل شده بیجا نفر ۲۴۵۰ پروان

( متون)خوست به نفر ۸۸۹ پکتیا والیت خیل جانی درولسوالی جنگ اوجگیری

 مجموعا مرکزی درحوزه ۲۰۱۷ درسال.شدند شهرگردیزآواره به نفر ۵۸۸و

 تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل ٪۶ که اند شده تثبیت شده بیجا نفر ۱۶۲۱۵

 .میدهند

 امام های ازولسوالی شده بیجا 5200 درحدود:  شرقی وشمال شمال حوزه

 مساعدت دریافت برای مهاجرین ریاست قندوزبه والیت ارچی ودشت صاحت

 تاجکستان مرزی های نفرازولسوالی 2800گزارشها اساس به. اند نمودهعریضه 

 ثبت دوحوزه درین شده بیجا ۱۰۴۳۳۵ امسال. اند تخارآمده والیت شهرتالقان به

 .میدهند تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل ٪۳۶ که اند شده

 اثر به ننگرهار دروالیت نفر ۸۶۰ درحدود ذیربط مسئولین لبه نق: شرقی حوزه

 46532 امسال ازجنوری. اند شده بیجا  مسلح های گروه وارعاب تهدید ناامنی،

 تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل٪ 13 که اند بیجاشده شرقی درحوزه نفر

 .میدهند

 10000 بیشتراز ذیربط ازمسئولین له نقب :حوزه جنوب و جنوبشرقی

 و قندهار به نفر 4200. اند شده بیجا وجنوبشرقی جنوب نفردرحوزه

 اولیه گزارشهای اساس به. رسیدند زابل والیت قالت به نفر 3000بیشتراز

 غیردولتی مسلح های گروه کنترول تحت ساحات به نفر 2000بیشتراز

 درین نفر 63770 مجموعا. اند شده بیجا ارزگان والیت چینارتو درولسوالی

 تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل% 22 که دارد وجود شده بیجا دوحوزه

 .میدهند

 وگروه دولت طرفدار یهانیرو بین نفرازاثرجنگ 1940 درحدود :غربحوزه 

 درمجموع. اند شده بیجا بادغیس والیت آبکمری درولسوالی غیردولتی مسلح های

 شده بیجا کل% 20 که بسرمیبرند گی شده دربیجا غرب درحوزه نفر 56666

  .میدهند تشکیل را درکشور گی

به پولیو  ابتالبقول ازسازمان صحی جهان مسئولین صحی یک مورد : صحت

ماهه ثبت کردند. تعداد  15را دربتی کوت والیت ننگرهاربعدازآزمایش دختر 

 .مجموعی موارد مبتال به قلج اطفال درافغانستان امسال شش مورد است

 

 

 

 وعودت کننده گان مهاجرین

 مجموعا اکتوبر هفتم تا ازاول المللی بین مهاجرت سازمان گزارش اساس به  

درعین دوره و کشوربرگشتند به ازپاکستان خودانگیخته نفربصورت 1052

 خودانگیخته نفربصورت 7537 هم ازایران. مرزشدند نفردیگررد 54 زمانی

 89944 مجموعی بصورت امسال. مرزشدند رد نفردیگر 5652و برگشتند

 .برگشتند کشورشان به ازایران نفر 301196و ازپاکستان نفر

 دوره عیندر گان پناهنده برای ملل سازمان عالی کمشنری گزارش اساس به

. کشوربرگشتند به دیگرازپاکستان تن 26 و ازپاکستان مهاجر 1292 زمانی

 تن 2107و ازپاکستان مهاجرافغان 52539 مجموعا کنون تا جنوری ازاول

 .کردند عودت کشورشان به دیگرازایران

(مراجعه نمایید 2به صحفه ) جاری پاسخگوییفعالیت های    

 مدرک بدون گان کننده عودت شده، بیجا 32000بیشتراز گذشته هفته درجریان

 های کشورمساعدت های حوزه درتمام ازاشکل یشکل به مهاجرینو

 .کردند دریافت بشردوستانه

 بودند شده بیجا غوربند/گرد درسیاه نفریکه 2450 تعداد به حوزه مرکزی:

 خانه اضطراری اقالم و حوادث با مبارزه ازریاست غذایی های بسته

 دریافت افغانی احمر هالل و گان کننده وعودت امورمهاجرین ازریاست

 مساعدت بودند شده آواره گردیز به خیل جانیولسوالی از نفریکه 588. کردند

 های بسته  SI موسسه از شده بیجا 777 درخوست و PIN ازموسسه نقدی های

 پاکستانی مهاجر 1652 برای هم جهان غذایی سازمان. کردند دریافت بهداشتی

 .نمود توزیع غذا پکتیکا والیت برمل درولسوالی

 6000بیشتراز به گذشته هفته درجریان :حوزه شمال وشمالشرق

 میمنهشهردر.گرفت صورت وتخارمساعدت قندوز فاریاب، نفردروالیات

 را  غذاییغیر واقالم غذا نقدی، های مساعدت شده بیجا 910 فاریاب والیت

 5150 قندوز دروالیت. کردند دریافت ACTED و WFP ،  UNHCR ازموسسات

. شدند کمک WFP و ACTED, DACAAR, UNHCR موسسات توسط شده بیجا

 49 به Concern Worldwide و ACTED تخارموسسه والیت روستاق درولسوالی

 .نمودند مساعدت خانه اضطراری   واقالم نقد وجه شده بیجا

 دروالیت شده بیجا 5000بیشتراز برای WFP و NRC وسسهم: حوزه شرق

 NRC هموسس کنر دروالیت. نمودند مساعدت وغذا عیرغذایی اقالم ننگرهار

 برای ملل سازمان کودکان صندوق و نقدی وجه شده بیجا 189 برای

 کننده عودت 950 درحدود. نمود توزیع غیرغذایی اقالم شده بیجا 800بیشتراز

 بیشتر برای. کردند دریافت غیرغذایی اقالم درمرز ازپاکستان مدرک بدون

 جلسات کلسترصحت اجرایی شرکای توسط کننده وعودت شده بیجا 8800از

 موسسه. شدند واکسن کودک 1700 تعداد به و نموده دایر را صحی مشاورهی

NRC ساخت توالت وننگرهار لغمان درکنر، مکتب هشت برای برای. 

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 30توزیع وجه نقدی توسط ریاست مبارزه با حوادث برای : مرکزیحوزه 

خانواده که خانه های شان درولسوالی های توروو و ورممی والیت پکتیکا 

 درماه فیبروی به اثربرف تخریب شده بود هنوز صورت نگرفته است.
خیریه به دلیل بمب های کنارجاده یی گزارش شده به ولسوالی موسسات 

 دسترسی ندارند و خانواده ها هم نمیتوانند شران مرکزوالیت بیاییند.

 گروه کنترول تحت ازساحات عبور برای وگو گفت ها ازماه بعد: حوزه شرقی

 والیت پچرگام مرکزولسوالی به رسیدن برای غیردولتی مسلح های

 3200 تعداد وبه یابند دست ساحه به توانستند بشردوستانه ننگرهارموسسات

نمایند وغیرغذایی غذایی های کمک بودند شده بیجا جوالی درماه نفریکه

 تاریخ ها وجلسات کلیدی:

 اکتوبر 17 - مرکزی: جلسه تیم هماهنکی عملیاتی دروردکحوزه 

 اکتوبر 18 -جلسه تیم هماهنکی عملیاتی درکاپیسا                  

 اکتوبر 18 -جلسه تیم هماهنکی عملیاتی دربغالن   حوزه شمال:
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۲۰۱۷سالسیپتامبرو اکتوبر ویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های گپاسخ  

 

 

Sep - Oct 

2017

2017

Cash 1,396    DRC, IRC

Family kits 2,450    Others, DoRR

Cash for food 612        DRC

Food Package 3,234    ANDMA, WFP

Central Highland ESNFI Cash 164        ACF 164                 352          

Cash 1,865    DRC, NRC, PU-AMI, SCI

Food Package 6,458    UNHCR, WFP

Cash for food 1,865    DRC, NRC, PU-AMI, SCI

NFI Kits (Complete) 6,458    IRC, WFP

Cash 1,477    ACTED, NRC

NFI Kits (Complete) 2,380    UNHCR

FSAC Food Package 4,221    WFP

Other Unconditional cash 903        ACTED

WASH Hygiene kits 1,477    DACAAR

NFI Kits (Complete) 4,004    DACAAR, PIN, SCI, UNHCR

Food Package 4,914    DACAAR, PIN, SCI, WFP

Other Unconditional cash 4,214    ACTED, PIN

WASH Hygiene kits 910        DACAAR

FSAC Food Package 980        OHD

Other Unconditional cash 5,313    IRC, SI

Cash 2,326    ACF, NRC

Family kits 242        SCI

NFI Kits (Complete) 5,026    UNHCR

Cash for food 3,497    ACF, WFP

Food Package 3,855    WFP

Other Unconditional cash 368        ACF, NRC

Hygiene kits 1,958    UNICEF

Other 3,855    UNICEF

Water treatment tablet 1,421    UNICEF

Emergency shelter kits 28          IRC

NFI Kits (Complete) 5,100    UNHCR

Tents 28          IRC

Unconditional cash 300        ACF, NRC

Cash for food 1,873    NRC

Food Package 742        WFP

Other Unconditional cash 11,834  ACF, DRC, ANDMA, NRC

Chlorine 1,293    IRC, DACAAR

Emergency latrines 38          IRC

Female hygiene kits 637        UNHCR

Hygiene education 1,577    IRC, DACAAR

Hygiene kits 3,826    DACAAR, UNHCR

47,544    

56,066    

FSAC

WASH

FSAC

ESNFI

ESNFI

FSAC

WASH

Western 9,812             

Southern

Northern

Souther Eastern 1,442             

ESNFI

1,771             

16,226    

483                 38,776    

Capital

North Eastern

2,922             15,863    

Eastern 6,807             46,532    

ESNFI 2,156             65,559    

ESNFI

FSAC

ESNFI

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Sep and Oct 

2017

 

 AADAاقدام علیه گرسنگی|  ACFموسسه امداد افغان |  AA | دالر 14.6  ~افغانی 1000| | افغانی AFNاداره ملی مبارزه با حوادث|  ANDMA:|ختصاراتا

 جمعیت, ARCS, موسسه هماهنگی احیا وانکشاف برای افغانستان | CRDSAخدمات اجتماعی جهانی آسیا|  CWSAموسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان| 

, کمیته DACAAR, کاهش خطرات حوادث | DRR, ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان| DoRR, نیروی های ملی دفاعی افغان | ANSFهالل احمرافغانی | 

گروپ مین   DRC-DDG, ریاست امورزنان | DoWA|  المللی هیئت طبی بین, IMC,  مرکزاداری ولسوالی|  DACدانمارک برای کمک به مهاجرین افغان | 

,  IRC , سوء تغذی شدید | SAM, سوء تغذی متوسط | MAM, ریاست امورزنان| DoWAائتالف خیریه آلمان |  DRAاداره مهاجرت دانمارک | -روبی دانمارک

,  موسسه IR,  تیم هماهنگی عملیاتی| OCT, گروه های مسلح غیردولتی | NSAG, اداره مهاجرت ناروی | NRC, اقالم عیزغذایی | NFIکمیته نجات بین الملل | 

, موسسه SHPOUL, سازمان رفاء انسان | OHW، موسسه مردم نیازمند |  PIN, سازمان بین المللی مهاجرت | IOM, فردبیجا شده داخلی | IDPخیریه اسالمی | 

, صندوق کودکان سازمان UNICEF, موسسه بین المللی کمک های اولیه عاجل طبی | PU-AMI,  حمایت ازاطفال | SCIم بشری | ارتقا مشارکتی وسازمانی سال

, برنامه غذایی WFPموسسه همبستگی بین المللی |   SI, انجمن رضاکار شانتی |SVA, کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان | UNHCRملل متحد | 

 , آب وحفظ الصحه |WASHجهان | 

با دریافت معلومات  است، توقع میرود  2017 اکتوبر 5 اشید که این آمارتا تاریخ )درنظرداشته ب OCHA دفتر انبیجاشده گ سیستم ثبت وپیگیری منبع:  

 ت.ت نفرفی خانواده استفاده شده اسبیشترارقام 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-QRو یا کودجستجو ) https://goo.gl/xXjJmS همه نسخه های آن درلینک 

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