
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
 /http://afg.humanitarianresponse.infoت. اس المللی

 گزارش هفته وارساحوی افغانستان

 
 ۲۰۱۷دسامبر  ۳-نوامبر۲۷ ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 درافغانستان اثرجنگ نفربه 372977 مجموعا 2017 دسامبر سوم تا جنوری از

 والیات. میدهد نشان را نفرافزایش 12000 حدود قبل هفته به نسبت که شدند بیجا

 نفر، 75980 با ننگرهار: از عبارتند میزبانی میکنند را گان شده بیجا بیشترین که

 .نفر 21022 با وفاریاب نفر 25723 با بادغیس نفر، 35903 با قندوز

 بیجا پروان والیت نفردرداخل 1900 درحدود گزارشها اساس به: حوزه مرکزی

 500از بیشتر. اند آمده والیت این به ونورستان لغمان ازکاپیسا، اینکه یا شده

 21000 به نزدیک 2017 درسال. اند آمده کابل به ننگرهار و قندوز نفرازبغالن،

 گی شده بیجا تمام فیصد شش که است شده ثبت شده بیجا مرکزی نفردحوزه

 .میدهند تشکیل درکشوررا

 جات قریه از نفر 5500 درحدود گزارشها اساس به: شرقی وشمال شمال حوزه

 غیردولتی مسلح نیروهای بین اثرجنگ به دربغالن برکه مرکزولسوالی مجاوربه

 دوحوزه درین شده بیجا 121000بیشتراز امسال. اند شده بیجا دولتیا ونیروهای

 .میدهند تشکیل درکشوررا گی شده بیجا کل% 33 که  شده تثبیت

 بین جنگ ننگرهارجاییکه والیت خوگیانی درولسوالی ها تنش: شرقی حوزه

 شان های ازخانه را نفر 43000بیشتراز اکتوبر ماه اوسط از مسلح نیروهای

 نفربه 2700 حدود گزارش تحت هفته درجریان. است بلند همچنان نموده آواره

 شده بیجا گذشته دوماه طی که اند نموده عریضه لغمان دروالیت ذیربط ادارات

 که اند شده بیجا شرقی زهونفردرح 91000 درحدود کنون تا جنوری ازاوایل. اند

 .میدهند تشکیل را کشور درسطح گی شده بیجا کل% 25

 نفر 180 درحدود همکار موسسات گزارش اساس به: حوزه جنوب و جنوبشرقی

 دوحوزه نفردرین 74000 به نزدیک. اند شده بیجا نمیروز والیت شهرزرنج به

 تشکیل را درکشور گی شده بیجا کل% 20 که اند شده بیجا2017 درجریان

 .میدهند

 مسلح وگروهای افغان ملی دفاعی امنیتی نیروهای میان جنگ غربحوزه 

 گردیده آبکمری ولسوالی درداخل نفر 200 حدود گی شده بیجا سبب غیردولتی

 بیجا تمام% 18 که اند شده تثبیت غرب درحوزه شده بیجا 65000 درحدود. است

 .میدهند تشکیل را درکشور گی شده

 وعودت کننده گان مهاجرین

 602 دسامبر دوم تا نوامبر 26از الملل بین مهاجرت سازمان گزارش اساس به

 دیگرازین تن 125 و برگشتند افغانستان به ازپاکستان خودانگیخته نفربصورت

 کشور به انگیخته خود نفربصورت 6090 ازایران. مرزگردیدند رد کشور

 ازپاکستان نفر 96350 امسال. مرزگردیدند دیگررد تن 4175و برگشتند

 .برگشتند کشورشان به ازایران نفردیگر 417931و

 عین درطی گان پناهنده برای ملل سازمان عالی کمشنری گزارش اساس به

 به ازایران دیگر تن 14و ازپاکستان کننده مهاجرعودت 679  زمانی دوره

 .برگشتند کشور به مهاجر 58657 مجموعا امسال. برگشتند افغانستان

 

 

 

 (مراجعه نمایید ۲به صحفه ) فعالیت های جاری پاسخگویی

  بدون گان کننده عودت شده، بیجا 90000بیشتراز گذشته هفته درجریان

 ازاشکال شکل کشوربه درسراسر میزبان ازجوامع ومردم مهاجرین مدرک،

 .اند کرده دریافت را زمستانی های کمک بشمول بشردوستانه های مساعدت

 مهاجرپاکستانی 19000 به نزدیک به WFP خوست دروالیتمرکزی: حوزه 

 خرید برای نقد دالروجه صد UNHCR موسسه. نمود توزیع غذایی مواد

 IRC دفتر و کرد مهاجرکمک 16000 برای کمپل و وسوخت زا گرما وسایل

 مساعدت شده بیجا 800از بیشتر به را غیرغذایی اقالم خرید برای نقد وجه

 غزنی دروالیت. کردند دریافت هم خیمه شان فامیل 24 منجمله که نمود

. نمود توزیع شده بیجا 616 به را نقدی های مساعدت دوم قسط SI موسسه

IOMو WFP اثر به شان های درخانه کسانیکه به را وغذا غیرغذایی اقالم 

 .کردند مساعدت بود گردیده ویران یا دیده آسیب وبرف سیل

 ازموسسه شده بیجا 2200 فاریاب دروالیت وشمالشرقی: مالحوزه ش

ACTED از نقدی مساعدت WFP ازموسسات و غذا UNHCR و SCI 

 سازمان و نقد وجه NRC قندوز دروالیت. کردند دریافت غیرغذایی اقالم

 UNHCR نمودند مساعدت شده بیجا فامیل 480 برای را  غذا جهان غذایی

 بهداشتی های بسته و غیرغذایی اقالم ها فامیل همین به هم DACAAR و

 را وغذا  نقدی های مساعدت شده بیجا 900 بدخشان دروالیت. نمودند کمک

 .کردند دریافت آباد درفیض را WFP و ACTED ازموسسات

 والبسه بهداشتی های بسته متحد ملل سازمان کودکان صندوق :حوزه شرقی

. نمود مساعدت خمردرمرزتو مدرک بدون کننده عودت فامیل 42 برای را گرم

 لباس گرهارنن والیت ولسوالی دردو شده نفربیجا 1000از بیشتر برای و

 فامیل 80 به والیت درهمین  هم SCI موسسه. نمود کمک کمپل و زمستانی

 و پول جهان غذایی سازمان. نمود مساعدتم گر ولباس زمستانی های کمک

 مدرک بدون کننده عودت 35000بیشتراز به پول دربدل نقد وجه یاهم

 جدید شده بیجا 1000بیشتراز. نمود مساعدت ولغمان کنر ننگرهار، دروالیت

 ملل سازمان کودکان صندوق و مهاجرین ریاست حوادث، به مبارزه ازاداره

-PU موسسه کنر دروالیت. کردند دریافت بشردوستانه عاجل های مساعدت

AMI ننگرهار دروالیت و نقد وجه شده بیجا 300بیشتراز به NRC نقد وجه 

. نمودند مساعدت غیرغذایی شده بیجا 5800 از بیشتر برای را اقالم دربدل

 خوگیانی ولسوالی شفاخانه به را دیگر امبوالنس پنج صحت کلستر همکارهای

 .فرستادند تازه گی شده بیجا دلیل به یافته افزایش نیازهای به گی رسیده برای

 بیجا 180 به UNHCR دفتر نیمروز والیت زرنج درشهر:  :حوزه جنوب

 .نمود مساعدت خیمه و زمستانی البسه تازه شده

 شده بیجا 200 به NRC موسسه بادغیس والیت نو قلعه درشهر حوزه غرب:

 های بسته و غیرغذایی اقالم دربدل نقد وجه IRC وموسسه نقد وجه داخلی

 موسسه برعالوه. نموند مساعدت اضطراری های مستراح برپایی و بهداشتی

UNHCR قدیمی شده بیجا فامیل 1600 برای را شان زمستانی های مساعدت 

 درهمین هم جهان غذایی سازمان و نمودند آغاز وفراه بادغیس دروالیات

 .نمودند شروع نفر 5500 به فصلی حمایت برنامه تحت غذا توزیغ دووالیت

 زمستانی های کمک

 بیشتر به اضطراری سرپناه کلستر همکارانو UNHCR گذشته هفته طی

 14400از بیشتر درمجموع. نمود توزیع زمستانی های کمک فامیل 5100از

 خرید برای نقدی کمک. کردند دریافت امسال را زمستانی های کمک فامیل

. دارد قرار مشترک رسمی پالن درمحراقماه  سه برای موادسوخت

UNHCR نفرنیازمند 78000 تخمینا. نمود توزیع کمپل 50000 به نزدیک 

 .هستند زمستان کردن سپری برای زمستانی های کمک

 جهان غذایی سازمان ،فصلی حمایت برنامه تحت دسامبر دوم تا نوامبر 26از

 درحوزه نفر 49500 برای را غذایی مواد ودیگر شده غنی آرد تن 400

 .است نموده ارسال جنوبی و غربی شمالی، مرکزی،

 خالی پاسخگویی

 های مساعدت که مدرک بدون کننده عودت فامیل 250 برای پکتیا دروالیت

 خانواده اضطراری اقالم نمودند دریافت جهان غذایی سازمان از را غذایی

 عبورنموده مرکزی متفاوت ازنقاط  ازپاکستان ها فامیل این. گردد توزیع باید

 .برگشتند کشور به

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

 گزارش هفته وارساحوی- افغانستان

 

۲۰۱۷ لاکتوبر و نوامبرسا پاسخگویی بشردوستانه به بیجا شده گان داخلی درجریان ماه های  

 

 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| DoRRان | , نیروی های ملی دفاعی افغANSFهالل 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| 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 | IOMدبیجا شده داخلی | , فرIDPخیریه 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 | UNHCRتحد | ملل م

 , آب وحفظ الصحه |WASHجهان | 

است، توقع میرود تا با دریافت معلومات  ۲۰۱۷ نوامبر ۲۶)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 )  ttps://goo.gl/AyvXvJhهمه نسخه های آن درلینک 

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