گزارش هفته وارساحوی افغانستان
هفته ی  ۴تا  ۱۰دسامبر ۲۰۱۷

 15تن دیگرازایران به کشور برگشتند .امسال مجموعا  58735مهاجر
ازپاکستان ،ایران ودیگر کشورها به افغانستان برگشتند.

فعالیت های جاری پاسخگویی (لطفا به پاراگراف بعدی درمورد کمک
های زمستانی وصفحه بعدی را نیز ببینید)
درهفته گذشته بیشتراز 110000بیجا شده گان ناشی ازجنگ  ،عودت کننده
گان بدون مدرک ،مهاجرین وفامیل های میزبان به شکلی ازاشکل مساعدت
های بشردوستانه بشمول کمک های زمستانی را درسراسرکشوربدست
آوردند.

بیجا شده گی ناشی ازجنگ درسطح کشور
ازاول جنوری تا دهم دسامبر  ۲۰۱۷مجموعا  ۳۹۰۹۴۰نفردراثرجنگ
درافغانستان بیجا شده اند که  ۱۸۰۰۰نفربیشترازهفته قبل است .تعداد بیجا شده
گان درحوزه شرقی به  ۱۱۰۰۰۰تفررسیده که بیشتراز ۹۳۰۰۰تن شان دروالیت
ننگرهارسکنا گزین شده اند .قندوزبا  ۳۵۰۰۰نفر وبادغیس با درحدود ۲۶۰۰۰
والیات با آماربیجا شده گی بلند بعد ازننگرهاراستند.
حوزه مرکزی :به اساس گزارشها برخوردهای شدید مسلحانه درولسوالی اندر
والیت غزنی بین گروه های مسلح غیردولتی و نیرو های دفاعی امنیتی ملی افغان
درحدود  ۳۵۰۰نفر را درداخل ولسوالی و ۲۸۰۰نفر را به مرکزغزنی آواره
کرده است .درسال  ۲۰۱۷تقریبا  ۲۱۰۰۰نفردرحوزه مرکزی بیجا شده تثبیت
شده اند که  ۵٪کل بیجا شده گی درسطح کشور را تشکیل میدهند.
حوزه شمال وشمال شرقی :به اساس گزارشهای اولیه تایید ناشده به دلیل عملیات
شدید نظامی درولسوالی های دشت ارچی ،امام صاحب وخان آباد بیشتر از
 ۱۰۰۰۰نفردرجریان هفته قبل به شهرقندوزبیجا شده اند .حدود ۳۴۰۰
نفرازولسوالی صیاد وکوهستانات وساحات نا امن شهربه سرپل آواره شده اند.
امسال درین دوحوزه بیشتراز ۱۲۱۰۰۰نفربحیث بیجا شده تشخیص شده اند که
 ۳۱کل بیجا شده گی درسطح کشور را تشکیل میدهند.
حوزه شرقی :به اساس گزراشهای موسسات بشردوستانه تقریبا ۱۵۰۰
نفرازولسوالی الینګاروالیت لغمان درطی هفته ګذشته به مهترالم آوره شدند .این
بیجا شده ی عمدتا به دلیل جنگ جاری ،تهدید وارعاب صورت ګرفته است.
ازاوایل جنوری تا کنون  ۱۲۱۵۲۵نفردرحوزه شرقی بیجا شده اند که  ۳۱٪کل
بیجا شده گی درسطح کشوررا درسال  ۲۰۱۷تشکیل میدهد.
حوزه جنوب و جنوبشرقی :هیچ بیجا شده گی درین دوحوزه درجریان هفته گذشته
گزارش نشده است .جنگها به شدت قبلی ادامه دارد اما بدون ایجاد بیجا شده گی.
درحدود  ۷۳۰۰۰نفردردوحوزه جنوبی دربیجا شه گی بسر میبرند که  ۱۹٪کل
بیجا شده گی کشور را تشکیل میدهند.
حوزه غرب اوضاع درین حوزه درجریان هفته گذشته آرام بوده وگزارش ازبیجا
شده گی قابل مالحظه دردست نیست .بیشتراز ۶۶۰۰۰نفردرین حوزه دربیجا شده
گی بسرمیبرند که  ۱۷٪بیجا شده گی مجموعی درسطح کشور را تشکیل میدهد.

مهاجرین وعودت کننده گان
به اساس گزارش سازمان مهاجرت بین الملل از ۳تا  ۹دسامبربه تعداد ۴۲۶
عودت کننده خود انگیخته ازپاکستان برگشتند و 31تن دیگر ردمرزگردیدند.
ازایران هم  ۵۴۲۹نفربصورت خودانگیخته بوطن برگشتند و ۴۶۸۴تن
دیگرازین کشور رد مرزگردیدند .امسال  ۹۶۸۰۷نفرازپاکستان و۴۲۸۰۵۲
تن دیگرازایران به افغانستان برگشتند.
درعین دوره زمانی به اساس گزارش  63 ،UNHCRمهاجرازپاکستان و

حوزه مرکزی :دروالیت غزنی ریاست مبارزه باحوادث ومسئولین برای
 ۳۵۰۰بیجا شده گان جدید مواد غذایی واقالم غیرغذایی مساعدت نمودند.
دروالیت پکتیکا سازمان غذایی جهان به  ۲۴۵۰مهاجرپاکستانی غذا توزیع
نمود .دفتر  UNHCRوجه نقد دربدل مواد گرما زا برای بیشتراز۳۳۰۰
فامیل دروالیت لوگر ،کاپیسا ،پنجشیر ،پروان ووردک توزیع نمود .دروالیت
کابل موسسه  CAREوجه نقد برای مواد گرمازا ،غذا و اقالم غیرغذایی
زمستانی برای  ۱۲۵فامیل بیجا شده کمک نمود.
حوزه شمال وشمالشرقی :بصورت مجموعی بیشتراز ۵۷۰۰بیجا شده گان
ناشی ازجنگ درفاریاب ،جوزجان وقندوز مساعدت های بشری مختلفه را
دریافت نمودند .موسسه  ACTEDوجه نقد چندین منظوره ،سازمان غذایی
جهان غذا ،هالل احمر SCI ،و  UNHCRوسایل عاجل خانه وصندوق
کودکان سازمان ملل بسته های بهداشتی و  DACAARبسته های آب وحفظ
الصحوی را مساعدت نمودند.
حوزه شرقی :موسسه  DACAARبرای  ۲۴۹فامیل بیجا شده ازخوگیانی که
درفضای بازدرمرکزولسوالی زنده گی میکردند آب به تانکرفراهم نموده و
 33مستراح سیار نصب نمود .موسسه  UNHCRبه بیشتراز 760بیجاشده
ازخوگیانی والیت ننگرهار اقالم غیرغذایی وکمپل توزیع نمود .و UNICEF
برای  ۱۲۰۰درعین والیت ودوولسوالی والیت کنر بسته های زمستانی ،بسته
های بهداشتی ،وکمپل مساعدت نمود .سازمان غذایی جهان به تعداد
بیشتراز 5700نفربیجا شده گان خوگیانی درسرخرود غذا توزیع نمود وبیشتر
از 1200عودت کننده گان بدون مدرک غذای فزیکی وتقریبا  ۱۰۰۰۰وجه
نقد دربدل غذا دروالیات ننگرهار ،کنر ولغمان ازسازمان غذایی جهان
دریافت کردند .موسسه  NRCو  OHWبه بیشتر از 900بیجا شده وجه نقد
توزیع نمود .همکارهای کلستر صحت خدمات سراپایی صحی را برای 7600
عودت کننده فراهم نموده و 100طفل را واکسن نمودند.
حوزه جنوب : :بیشتراز ۲۳۰۰بیجا شده گان ناشی ازجنگ درگرشک
ولسوالی نهرسراج والیت هلمند وجه نقد دربدل غذا را ازسازمان غذایی جهان
واقالم غیرغذایی را ازموسسه  UNHCRو بسته های آب وحفظ الصحوی
وبهداشتی را ازصندوق کوکان اطفال دریافت کردند.
حوزه غرب :موسسه  DRCکمک های چندین منظوره برای  ۴۰۰بیجا شده
درشهرفراه مساعدت نموده و همکار های کلسترسرپناه اضطراری واقالم
غیرغذایی برای آنها اقالم غیرغذایی را فراهم نمودند.

کمک های زمستانی
درهفته گذشته موسسه  UNHCRوهمکارهای کلستر سرپناه اضطراری
واقالم غیرغذایی مبلغ دوصد دالر برای خرید موادگرمکن ومواد سوخت برای
سه ماه فی فامیل برای  10000خانواده درسراسرکشورمساعدت کردند.
بصورت مجموعی درحدود  31000فامیل امسال کمک های زمستانی دریافت
کردند .وموسسه  UNHCRدرحدود  95000کمپل و 13000بسته البسه
توزیع نمود .تخمینا  78000نفربرای سپری کردن زمستان نیازمند مساعدت
های زمستانی اند.
درهفته  ۹-۳دسامبرسازمان غذایی جهان تحت پروگرام حمایت فصلی خود
 ۴۰۳تُن آردگندم غنی شده ودیگرمواد غذایی را برای  ۴۷۰۰۰زن ،مرد،
پسر ودختر درحوزه های مرکزی ،شرقی وجنوبی ارسال نموده است.

هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی و بین
المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .

گزارش هفته وارساحوی -افغانستان

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

اختصارات ANDMA|:اداره ملی مبارزه با حوادث|  AFNافغانی ||  1000افغانی ~  14.6دالر|  AAموسسه امداد افغان |  ACFاقدام علیه گرسنگی| AADA
موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان|  CWSAخدمات اجتماعی جهانی آسیا|  ,CRDSAموسسه هماهنگی احیا وانکشاف برای افغانستان |  ,ARCSجمعیت
هالل احمرافغانی |  ,ANSFنیروی های ملی دفاعی افغان |  ,DoRRریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان|  ,DRRکاهش خطرات حوادث |  ,DACAARکمیته
دانمارک برای کمک به مهاجرین افغان |  ,DACمرکزاداری ولسوالی|  ,IMCهیئت طبی بین المللی |  ,DoWAریاست امورزنان |  DRC-DDGگروپ مین
روبی دانمارک-اداره مهاجرت دانمارک |  DRAائتالف خیریه آلمان |  ,DoWAریاست امورزنان|  ,MAMسوء تغذی متوسط |  ,SAMسوء تغذی شدید | , IRC
کمیته نجات بین الملل |  ,NFIاقالم عیزغذایی |  ,NRCاداره مهاجرت ناروی |  ,NSAGگروه های مسلح غیردولتی |  ,OCTتیم هماهنگی عملیاتی|  ,IRموسسه
خیریه اسالمی |  ,IDPفردبیجا شده داخلی |  ,IOMسازمان بین المللی مهاجرت |  ، PINموسسه مردم نیازمند |  ,OHWسازمان رفاء انسان |  ,SHPOULموسسه
ارتقا مشارکتی وسازمانی سالم بشری |  ,SCIحمایت ازاطفال |  ,PU-AMIموسسه بین المللی کمک های اولیه عاجل طبی |  ,UNICEFصندوق کودکان سازمان
ملل متحد |  ,UNHCRکمشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان |  ,SVAانجمن رضاکار شانتی |  SIموسسه همبستگی بین المللی |  ,WFPبرنامه غذایی
جهان |  ,WASHآب وحفظ الصحه |
منبع :سیستم ثبت وپیگیری بیجاشده گان دفتر( OCHAدرنظرداشته باشید که این آمارتا تاریخ  ۲۶نوامبر  ۲۰۱۷است ،توقع میرود تا با دریافت معلومات
بیشترارقام تغیرکند) .برای محاسبه تعداد افراد فامیل اوسط ملی هفت نفرفی خانواده استفاده شده است.
ترجمه :این گزارش در اسرع وقت ممکنه به زبانهای انگلیسی ،دری وپشتو تهیه میشود.
همه نسخه های آن درلینک
 https://goo.gl/k4T2c1و یا کودجستجو ( )tQR-codeقابل دریافت است .اپلیکیشن های اسکن وجستجو ( )QR-codesدرسیستم
های اندروید و iOSی تلفون های هوشمند موجود میباشد.
هماهنگی سبب نجات حیات میشود
قیمومت دفترهماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد عبارت ازبسیج و هماهنگی موثرواصول مند اقدامات بشردوستانه درمشارکت با کنشگران ملی
و بین المللی استhttp://afg.humanitarianresponse.info/ .

