
نجات حیات میشودی سبب گهماهن  

 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 اکتوبر 10-22 ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 این. اند شده بیجا اثرجنگ به نفردرافغانستان 295317 مجموعا اکتوبر 16 تا

 گان شده بیجا تعداد بیشترین که والیات. بیشترست قبل نفرازآمارهفته 8000 رقم

 نفر، 29883 قندوزبا نفر، 34782 با ازننگرهار عبارتند میکنند میزبانی را

 .نفر 18788 با بغالن و نفر 24625 با بادغیس

 مرکزغزنی به شده بیجا 1800بیشتراز ها گزارش اساس به: حوزه مرکزی

 شهرکابل دیگربه تن 500وبیشتراز مالستان ولسوالی نفربه 700 تقریبا. رسیدند

 گرفتند تصمیم گان کننده وعودت امورمهاجرین وزارت مددرسانی برای. آمدند

 18574 2017 درسال. کنند بررسی را گی شده بیجا درساحات اولیه نیازهای تا

 درکشور گی شده بیجا کل% 6 که اند شده تثبیت شده بیجا مرکزی نفردرحوزه

 .میدهند تشکیل را

 مرکزولسوالی به نفر 7000بیشتراز گی شده بیجا: شرقی وشمال شمال حوزه

 مجاوربه جات نفرازقریه 1000 درحدود. است شده گزارش صاحب امام

 ازدشت نفرهم 2200 ودرحدود  شده قندوزبیجا والیت ارچی دشت مرکزولسوالی

 نفربه 4900 درحدود رسیدن. شهرقندوزآمدند به صاحب امام و ارچی

 همجورسرپل والیت صیاد وولسوالی والیت ازخود جوزجان والیت شهرشبرغان

 اند شده تثبیت شده نفربیجا 106309 دوحوزه درین امسال. است شده نیزگزارش

 .میدهند تشکیل کشوررا گی شده بیجا کل درصد 36 که

 به که اکتوبردرگرفت 15در غیردولتی مسلح های گروه بین جنگ: شرقی حوزه

 به. نفرگردید 8500 تا 7100 درحدود گی شده بیجا سبب اولیه گزارشهای اساس

 مرکزخوگیانی، بطرف امنتر جاهای به پیاده پای با خانواده گزارشها اساس

 نفردرحوزه 46733 بدینسو ازجنوری. بردند پناه آباد جالل وشهر کاهگا چمتاله،

 .میدهند تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل% 16 که اند شده بیجا شرقی

 1200 درحدود ناشده تایید گزارشهای اساس به: حوزه جنوب و جنوبشرقی

 شده بیجا هلمند والیت سنگین ولسوالی به و قندهار والیت غورک نفردرولسوالی

 سپین به قندهار والیت معروف نفرازولسوالی 2000 درحدود مسئولین بقول. اند

 اکنون هم دوحوزه نفردرین 66739 مجموعی بصورت. اند شده بیجا بولدک

 .میدهند تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل% 23 که بسرمیبرند گی شده دربیجا

 وهرات فراه غور، بادغیس، ازوالیت مالحظه قابل گی شده بیجا غربحوزه 

 شاخص اساس به ارزیابی های تیم توسط نفربه 1400بیشتراز. است نشده گزارش

 56962 مجموعی بصورت. شدند انتخاب مساعدت برای پذیری آسیب های

 درسطح گی شده بیجا کل% 19 که بسرمیبرند گی شده دربیجا غرب نفردرحوزه

 .میدهند تشکیل را کشور

 

 

 
 

 

 

 وعودت کننده گان مهاجرین

 951 اکتوبر 21 تا 15از المللی بین مهاجرت سازمان گزارش اساس به

 نفردیگر 108 تعداد به و کشوربرگشتند به ازپاکستان خودانگیخته نفربصورت

 7693 و برگشتند خودانگیخته بصورت نفر 8115 ازایران. مرزگردیدند رد

 و نفرازپاکستان 91003 مجموعی بصورت امسال. مرزگردیدند رد دیگر تن

 .برگشتند افغانستان به ازایران نفردیگر 37004

 گان پناهنده عالی کمشنری گزارش اساس به دهی گزارش دوره همین درطی

 کنون تا ازجنوری. کردند عودت کشور به مهاجرازپاکستان 1022

 ازتعداد کمتر% 79 که کردند عودت مهاجرازپاکستان 53000بیشتراز

 درجریان ازایران. میباشد کردند عودت زمان درحین قبل سال که 260000

 مهاجربه 1063 تعداد به مجموعا. برگشتند کشور مهاجربه 25 گذشته هفته

 محدوده عین طی قبل سال که است نفری 2100از نیم که که برگشتند کشور

 .بودند برگشته افغانستان به زمانی

(مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی  

 و مدرک بدون کننده عودت ، شده بیجا 42000بیشتراز گذشته هفته درجریان

 های درسراسرحوزه را بشردوستانه های کمک ازاشکل شکلی به مهاجر

 .کردند دریافت کشور

 های کمک گان پناهنده برای ملل سازمان عالی کمشنریمرکزی: حوزه 

 کشور والیت درهفت10000 پوشش برای آینده ماه سه درطی را زمستانی

 دروالیت در. میباشد مرکزی درحوزه آن والیت پنج ازجمله است آغازنموده

 غوربند/گرد ازسیاه شده نفربیجا1260 برای احمرافغانی هالل جمعیت پروان

 IRC و SI موسسه. کرد مساعدت غیرغذایی اقالم موادغذایی خوست شهر به

 کمک بهداشتی های بسته و نقد وجه خیل جانی از شده بیجا 900 حدود برای

 4200 برای جهان غذایی سازمان پکتیکا والیت برمل درولسوالی. کردند

 .نمود توزیع موادغذایی مهاجرپاکستانی

 فاریاب، بلخ، دروالیت شده بیجا 2877 مجموعا وشمالشرقی: مالحوزه ش

 ACTED, CARE, NRC موسسات. شدند بشری مساعدت سرپل قندوز،

 و SCI موسسه غذا، جهان غذایی سازمان نقد، وجه شان برای PIN و

UNHCR و خانه اضطراری وسایل DACAAR وحفظ آب های بسته 

 .نمودند تهیه شان برای الصحه

 درحوزه مدرک بدون  کننده عودت و شده بیجا 32000بیشتراز :حوزه شرقی

 ,DRA/CWSA, DRC-DDG, SCI/DRA, NRC موسسات از شرقی

WFP دوره طی را وبشردوستانه صحی های مساعدت کلسترصحت وشرکای 

 ,ANDMA) دولتی ادارات اکتوبر 21 بتاریخ.  کردند دریافت دهی گزارش

DoRR, RRD )گرم والبسه غذایی پذیرمواد آسیب نهایت شده بیجا 290 به 

 سازمان عامه، صحت ریاست. فرستادند خوگیانی ومرکزولسوالی هلچمت در

 موادطبی ،صحی اولیه بسته کننده تطبیق AADA موسسه و جهان صحی

 پوشش برای خوگیانی ولسوالی وشفاخانه لهچمت صحی مراکز به بیشتری

 .فرستادند مریض 2000 نیازهای

 بیجا 1500 حدود به ACF موسسه هلمند والیت درلشکرگاه :حوزه جنوب

 غذایی مواد برای را مالی کمک قسط اولین آنها. نمود مساعدت نقد وجه شده

 .بودند کرده دریافت روزقبل ده بهداشتی های بسته و

 ناشده و خالی پاسخگویینیازهای های رسیده گی 

 70000بیشتراز حوادث با مبارزه ریاست گزارش اساس به :حوزه غرب

 به غذا تهیه برای خویش های دارایی فروش به غورمجبور دروالیت فامیل
 اساس به. شدند ملخ وحمله بارانی کم نسبت خویش کشت دادن ازدست دلیل

 پنج که دارد وجود دروالیت اضطراری پول افغانی ملیون 10 مبلغ گزارشها

 .دهد پوشش میتواند را نیازها درصد

 محدودیت های دسترسی و رویداد های امنیتی

 خیل جانی درولسوالی مسلحانه جنگهای گزارشها اساس به: مرکزی حوزه

 ها گفتگوی الرغم علی این ولسوالی مرکزصحی و دارد جریان پکتیا والیت

 نیروهای دراشغال هنوزهم امنیتی های نیرو با عامه صحت ریاست رهبری به

 .قراردارد ملی امنیتی دفاعی

 گزارش هفته وارساحوی- افغانستان

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

 

۲۰۱۷ سالسیپتامبر و اکتوبر پاسخگویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های  
 

 

Sep - Oct 

2017

2017

Cash 2,495    DRC, IRC

Family kits 3,710    Other, DORRD

NFI Kits (Complete) 1,099    CARE

Cash for food 1,711    DRC

Food Package 4,494    ANDMA, Other, WFP

WASH Hygiene kits 1,099    DACAAR

Central Highland ESNFI Cash 164        ACF 164                 352          

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

Food Package 6,458    UNHCR, WFP

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

NFI Kits (Complete) 6,458    IRC, WFP

Cash 1,701    NRC, ACTED

NFI Kits (Complete) 2,604    UNHCR

FSAC Food Package 7,756    WFP

Other Unconditional cash 903        ACTED

WASH Hygiene kits 1,701    DACAAR

ESNFI NFI Kits (Complete) 4,515    DACAAR, PIN, SCI, UNHCR

FSAC Food Package 5,425    DACAAR, PIN, SCI, WFP

Cash 511        NRC

Unconditional cash 4,214    ACTED, PIN

WASH Hygiene kits 910        DACAAR

FSAC Food Package 2,646    OHD

Other Unconditional cash 7,567    IRC, PIN, SI

Cash 6,191    NRC, ACF, IRC

Family kits 242        SCI

NFI Kits (Complete) 5,026    UNHCR

Cash for food 5,887    ACF, WFP

Food Package 3,855    WFP

Other Unconditional cash 368        NRC, ACF

Hygiene kits 4,348    IRC, 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        NRC, ACF

Cash for food 2,048    NRC

Food Package 742        WFP

Other Unconditional cash 12,534  NRC, ACF, DRC, ANDMA

Chlorine 1,293    IRC, DACAAR

Emergency latrines 38          IRC

Female hygiene kits 637        UNHCR

Hygiene education 1,752    IRC, DACAAR

Hygiene kits 4,001    IRC, DACAAR, UNHCR

Soap 175        IRC

Water treatment tablet 175        IRC

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Sep and Oct 

2017

Capital

North Eastern

5,281             18,222    

Eastern 7,008             46,733    

ESNFI 3,612             67,015    

ESNFI

ESNFI

FSAC

Western 10,225           

Southern

Northern

Souther Eastern 2,030             

ESNFI

2,686             

1,001             

WASH

Other

49,925    

56,962    

FSAC

FSAC

ESNFI

FSAC

WASH

16,814    

39,294    

 

 AADAاقدام علیه گرسنگی|  ACFموسسه امداد افغان |  AA|  دالر 14.6  ~افغانی 1000||  افغانی AFN| اداره 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 | ANSFاحمرافغانی | هالل 

گروپ مین   DRC-DDG, ریاست امورزنان | DoWA|  المللی , هیئت طبی بینIMC,  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 IRاهنگی عملیاتی| ,  تیم همOCT, 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 UNICEFلیه عاجل طبی | , موسسه بین المللی کمک های اوPU-AMI,  حمایت ازاطفال | SCIارتقا مشارکتی وسازمانی سالم بشری | 

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

 , آب وحفظ الصحه |WASHجهان | 

است، توقع میرود تا با دریافت معلومات  ۲۰۱۷ اکتوبر 16)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 code-tQRو یا کودجستجو )  https://goo.gl/ZwB2xg همه نسخه های آن درلینک 

 موجود میباشد. ی تلفون های هوشمندiOS ( درسیستم های اندروید وQR-codesوجستجو )

 

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/ZwB2xg

