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 ۲۰۱۷ برنوام 26تا  20 ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 اثرجنگ نفربه 360604 مجموعا 2017 نوامبر 26 تا جنوری ازاول

. میدهد نشان قبل هفته به نسبت را نفرافزایش 16646 که. شدند بیجا درافغانستان

 با ننگرهار از عبارتند میکنند میزبانی را گان شده بیجا بیشترین که والیات

 .نفر 21022 با وفاریاب نفر 35658 با قندوز نفر، 71666

 ولسوالی خوست، خیل موسی ازولسوالی نفر 1600 درحدود:حوزه مرکزی

 خوست. شدند بیجا( متون) خوست به غزنی باغ قره ولسوالی و پکتیکا اورگون

 مالیمتروامنیت هوای دلیل به گان شده اکثربیجا که است بزرگ ازشهرهای یکی

 شده گی شده بیجا باعث وردک دروالیت نظامی عملیات. میبرند پناه آنجا به بهتر

 2017 درسال. نیست دردست ازین بیجا شده گی  ی شده آمارتایید هیچ اما است

 که شدند تثبیت مرکزی درحوزه داخلی شده بیجا نفربحیث 20415 تعداد به

 .میدهد تشکیل درکشوررا گی شده بیجا کل6%

 گی شده بیجا دوحوزه هفته تحت گزارش دریندر: شرقی وشمال شمال حوزه

 دوحوزه درین شده نفربیجا 119282 امسال. است نشده گزارش ی مالحظه قابل

 .میدهد تشکیل را کشور گی شده بیجا کل% 33 که اند شده تثبیت

 غیردولتی مسلح های گروه بین جنگ گزارشها اساس به: شرقی حوزه

 روزهای نفرطی 17000 حدود گی شده بیجا ننگرهارسبب خوگیانی درولسوالی

 چمتاله، بهسود، مرکزولسوالی، بسوی افراد این عمدتا که. است شده گذشته

 39000 تعداد به 2017 سال اکتوبر ازنیمه. اند برده پناه وسرخرود آباد شهرجالل

 های کمک شاننفر 24000 که شدند شناخته کمک نیازمند جدید داخلی شده بیجا

 بیجا شرقی درحوزه 85059 بدینسو ازجنوری. اند نموده دریافت را بشردوستانه

 را سال 2017 درجریان کشور درسطح گی شده بیجا کل درصد 24 که اند شده

 .میدهد تشکیل

 بیجا حوزه درین کنونی دهی گزارش دوره درجریان :حوزه جنوب و جنوبشرقی

 بشردوستانه موسسات یا ذیربط مسئولین توسط ی مالحظه قابل جدید گی شده

 بسرمیبرند گی شده نفردربیجا 70869 مجموعا دوحوزه درین. است نشده گزارش

 .میدهند تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل% 20 که

 جدید گی شده بیجا حوزه درین کنونی دهی گزارش دوره درجریان :غربحوزه 

 دربیجا حوزه نفردرین 64969 درمجموع. است نشده گزارش ی مالحظه قابل

 .میدهد تشکیل را کشور گی شده بیجا کل درصد 18 که بسرمیبرند گی شده

 وعودت کننده گان مهاجرین

 نفر 571 مجموعا یالملل بین مهاجرت سازمان گزارشهای اساس به  

. مرزشدند رد دیگر تن 95و کشوربرگشتند به خودانگیخته بصورت ازپاکستان

ازین دیگر تن 5416 و برگشتند خودانگیخته نفربصورت 8426 ازایران

 ایران از نفر 407666و ازپاکستان نفر 95623 امسال. مرزشدند رد کشور

 .کشوربرگشتند به

 مهاجر 624 گزارشدهی دوره درعین UNHCR دفتر گزراش اساس به

 مجموعا امسال. برگشتند افغانستان به ایران از دیگر تن 14 و ازپاکستان

 .برگشتند افغانستان به ودیگرکشورها ایران ازپاکستان، مهاجر 57952

(نماییدمراجعه  2به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی   

 بدون گان کننده عودت شده، نفربیجا 115000بیشتراز گذشته هفته درجریان

 ازمساعدت ازاشکال شکلی به میزبان جوامع های وفامیل مهاجرین مدرک،

 .شدند مند بهره بشری های

 بیجا 6000 تقریبا به وغزنی پکتیا دروالیات UNHCR دفتر حوزه مرکزی:

 به. )نمود زمستانی های کمک پذیر آسیب نهایت ومردمان کننده عودت شده،

 وجه DRC دفتر فامیل 147 برای(. کنید مراجعه زمستانی های کمک بخش

 .نمودند مساعدت بهداشتی های بسته DACAAR ودفتر نقد

 دروالیات ازجنگ ناشی شده بیجا 6342 مجموعا :یحوزه شمال وشمالشرق

 مساعدت. کردند دریافت بشردوستانه های کمک وبغالن قندوز سرپل، بلخ،

 کمک و گردید توزیع NRC و ACTED, PIN موسسه توسط نقدی های

 موسسه توسط غیرغذایی اقالم. جهان غذایی سازمان توسط غذایی های

NRC, SCI و UNHCR موسسه توسط بهداشتی های وبسته  

DACAAR موسسه. گردید مساعدت UNHCR بیجا خانواده 140 به هم 

 مراجعه زیرین قسمت به) نمود قندوزتوزیع دروالیت زمستانی های کمک شده

 (کنید

 کنروننگرهار دروالیات داخلی شده بیجا 6200 به نزدیک: حوزه شرق

  ازموسسه را غیرغذایی اقالم جنسی های مساعدت ویاهم نقدی های مساعدت

NRC وموسسه کردند دریافت IMC ترویج جلسات نفر 2000 تقریبا به 

 نموده تداوی را 8400 کلسترصحت شرکای هم درمرز. برگزارکرد بهداشت

 .نمودند نیواکس را کودک 720و

 های مساعدت قندهار درشهر داخلی شده بیجا 280 درحدود: جنوب حوزه

 را بهداشتی های وبسته آشپزخانه، های ست بشمول خانه عاجل اقالم نقدی،

 .کردند دریافت UNHCR و DACAAR, NRC, WFP ازدفاتر

 وبسته نقدی وجه های مساعدت داخلی شده بیجا 600 درحدود: غرب حوزه

 .کردند دریافت فراه درشهر را DRC دفتر از را مکمل غیرغذایی اقالم

زمستانی های کمک  

 محروقات خرید برای را دالر 200 مبلغ UNHCR دفتر نوامبر 23 تا 13از

 زمستانی های کمک از بخش بحیث فامیل 3000 برای وکمپل گرمکن

 بامیان، وردک، غزنی، دروالیات غیرغذایی واقالم راریاضط کلسترسرپناه

 78000 ها تخمین اساس به. نمود مساعدت وبغالن پکتیا، قندوز، بغالن،

 .اند بشردوستانه های کمک نیازمند زمستان گذراندن برای خانواده

 را وکمپل گرم لباس فامیل 3200بیشتراز کلستر معیاری های بسته برعالوه

 والیت درهفت اطفال نجات وموسسه متحد ملل سازمان کودکان ازصندوق

 1000 تقریبا به NRC موسسه ننگرهاروهرات دروالیت. کردند دریافت

 مواد خرید یا شان عاجل نیازهای پوشش برای منظوره چندین نقد وجه فامیل

 ودرحوزه. نمود مساعدت شان ایه خانه کردن گرم برای ماهه نیم سوخت

 توزیع مدرک بدون کننده عودت 36000 برای جهان غذایی سازمان شرقی

 110000 به را غذایی مواد تن 940 جهان غذایی سازمان برعالوه. نمود

 هم ها راه شدن بسته درصورت تا فرستاد وجنوبی شرقی های حوزه نفربه

 .نشود مختل نیازمندان به غذایی مواد توزیع

 رویداد های امنیتی محدودیت های دسترسی و

 ملی دفاعی امنیتی های نیرو پکتیا والیت خیل جانی درولسوالی :مرکزی حوزه

 دوباره را آن اطراف وساحات مرکزولسوالی تمام  کنترول ماه این اوایل در افغان

 متعاقب. نمودند تخلیه را بود سربازان دراشغال که صحی ومرکز گرفتند دردست

 میکرد تطبیق عامه صحت وزارت برای را صحی خدمات که موسسه آن

 .ازسرگرفتند را شان عادی های وفعالیت بازگردانده کلینیک به را کارمندانش

 شاهراه  محلی ومردم مسلح گروه یک اعضای  فاریاب دروالیت :شمال حوزه

 موسسات برای عمده چالش یک ناامنی. بستند موقت بصورت را میمنه – اندخوی

.استکارمیکنند ساحه درین که  بشردوستانه
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۲۰۱۷سال ونوامبراکتوبرویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های گپاسخ  

 

 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 بینIMC,  مرکزاداری ولسوالی|  DACدانمارک برای کمک به مهاجرین افغان | 

,  IRC , سوء تغذی شدید | SAM, سوء تغذی متوسط | MAM, ریاست امورزنان| DoWAه آلمان | ائتالف خیری 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 | IOMخلی | , فردبیجا شده داIDPخیریه اسالمی | 

, صندوق کودکان سازمان UNICEF, موسسه بین المللی کمک های اولیه عاجل طبی | PU-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 | 

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

 ت.اس ت نفرفی خانواده استفاده شدهتغیرکند(. 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-tQRو یا کودجستجو )  https://goo.gl/zmKg3mهمه نسخه های آن درلینک 

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