
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  ۱۸-۱۱ ی هفته

 

جنگ درسطح کشوربیجا شده گی ناشی از  

 ۴۰۰۰۰۰ ازحد درافغانستان ازجنگ ناشی گان شده بیجا تعداد تاکنون ازجنوری

 .است داشته نفرافزایش ۱۲۳۵۰ قبل هفته به درمقایسه که گذشته

 والیت اندر درولسوالی  مسلحانه های برخورد ادامه با: حوزه مرکزی

 نظامی عملیات. گردیدند بیجا ولسوالی این قریجات درداخل نفر 2450غزنی

 مرکزاین نفربه ۳۵۰۰ گی آواره سبب نیز پکتیا والیت دورافتاده درچهارولسوالی

 پنج که اند شده تثبیت شده نفربیجا ۲۱۰۵۰ حوزه درین ۲۰۱۷ درسال. شد والیت

 .میدهد تشکیل را کشور درسطح گی شده بیجا کل درصد

 بیجا سبب سرپل والیت سانچارک ولسوالی در جنگ: شرقی وشمال شمال حوزه

. شد همجوارآن ونواحی ولسوالی مرکز به تیبر نفرازقریه ۷۰۰۰ گی شده

 به نفرازفشکاشان ۴۳۰۰ گی شده ازبیجا گزارشهای هم بدخشان دروالیت

 عمدتا نظامی عملیات اولیه گزارشهای اساس به. است دردست آباد شهرفیض

 نفر۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰ حدود گی شده بیجا قندوزسبب والیت شمالی های درولسوالی

 که شده تثبیت شده نفربیجا ۱۲۶۰۰۰بیشتراز امسال دوحوزه درین. است گریده

 .میدهد تشکیل کشوررا درسطح گی شده بیجا تمام% 31

 هفته درطی دولتی ومسئولین همکار موسسات گزارشهای اساس به: شرقی حوزه

 هم دیگری تعداد. شدند بیجا کنروننگرهار نفردروالیات ۴۵۰۰بیشتراز گذشته

 ازآغاز را گان شده بیجا این مجموعیشمار  که گردیده بیجا خوگیانی ازولسوالی

 ۶۱۵۲۳ به کنون تا غیردولتی مسلح های گروه گروهی   میان های جنگ

 شرقی درحوزه شده ثبت گان شده بیجا تعداد کنون تا جنوری از. است نفررسانیده

 .میدهد نشان را کشور درسطح گی شده بیجا ٪۲۹ که نفرمیرسد ۱۱۵۱۱۷ به

 قابل گی شده ازبیجا گزارش گذشته هفته درطی: حوزه جنوب و جنوبشرقی

 حوزه نفردرین ۷۳۱۸۲ درحدود. است نیامده بدست حوزه درین ی مالحظه

 .میدهند تشکیل را درکشور کلی گی شده بیجا ٪۱۸ که بسرمیبرند گی شده دربیجا

 ازبیجا وگزارشی آرامتربوده حوزه درین گذشته هفته طی اوضاع غربحوزه 

 شده دربیجا حوزه نفردرین ۶۶۷۳۹بیشتراز. است نرسیده مالحظه   قابل گی شده

 .میدهند تشکیل را کشور گی شده بیجا کل% 17 که بسرمیبرند گی

 طبیعی وحوادث صحی های هشدار

 کوت ولی شاه درولسوالی پولیو وحشی ازویروس ناشی اطفال فلج مورد یک

 کردن واکسن هدف به واکسیناسیون کمپاین یک. است شده قندهارگزارش والیت

 دسامبردرین ۱۸ بتاریخ قرارست که شده پالن والیت درین کودک میلیون 5.5

 ازمسئولین یی اعالمیه طی افغانستان برای اموربشری ناظم. آغازشود والیت

 خواست کوت ولی شاه درولسوالی قومی رهبران بشمول نفوذ با اشخاص وتمام

 آنها وبه حمایت صحی ازکارمندان کنند اطمینان حصول واکسیانسیون ازتطبیق تا

 .کنند کمک

 وعودت کننده گان مهاجرین

 تا ۱۰از گان پناهنده برای ملل سازمان عالی کمشنری گزارش اساس به

 امسال. کشوربرگشتند به دیگرازایران تن ۱۲ و ازپاکستان پناهنده پنج دسامبر۱۶

 افغانستان به ودیگرکشورها ایران ازپاکستان، پناهنده ۵۸۷۵۲ درمجموع

 .برگشتند

برای جزئیات بیشتر لطفا به پاراگراف ) فعالیت های جاری پاسخگویی

 (مراجعه نمایید ۲به صحفه بعدی و 

 مدرک، بدون گان کننده عودت شده، نفربیجا ۹۰۰۰۰بیشتراز گذشته درهفته

 دریافت را بشردوستانه های مساعدت از نوعی میزبان وجوامع گان پناهنده

 .اند کرده

 وجه شده بیجا ۴۸۳ به DRC-DDG موسسه پروان دروالیتمرکزی: حوزه 

 اقالم زمستانی های بسته مهاجرپاکستانی ۲۱۰۰۰ به UNHCR ودفتر نقد

 .کردند کمک وموادسوخت غیرغذیی

 قندوز، بلخ، دروالیات شده بیجا ۷۸۶۸ تعداد به: وشمالشرق شمالحوزه 

 ,ACTED, DACAAR, NRC ازموسسات وجوزجان فاریاب بدخشان،

PIN, SCI, UNICEF کردند دریافت مساعدت جهان غذایی وسازمان .

UNHCR زمستانی های کمک دوحوزه نفردرین ۱۸۰۰۰بیشتراز به هم 

 .است نموده توزیع

 غذا نقدی، وجه های مساعدت شده بیجا ۷۹۰۰بیشتراز :حوزه شرقی
 ازموسسات وکنر درننگرهار دروالیات را غیرغذایی واقالم

Afghanaid, DRC-DDG, NCRO, PU-AMI, SC غذایی سازمان و 

 شده بیجا خوگیانی ازولسوالی شان اکثریت که. کردند دریافت جهان
 های نفربسته ۱۴۰۰ به هم ملل سازمان کودکان وصندوق. بودند

 حدود به جهان غذایی سازمان. نمود مساعدت کمپل معه زمستانی
 درسه غذا دربدل پول یا غذا مدرک بدون گان کننده عودت ۲۰۰۰۰

 کننده عودت ۱۶۰۰ هم DRC وموسسه نمود توزیع حوزه این والیت

 همکار موسسات. نمود توزیع غذا دربدل پول هم مدرک بدون گان
 دهی مشوره جلسات شده بیجا یا عودت ۷۲۰۰ برای کلسترصحت
 درحدود. نمودند واکسن نیز را کودک ۹۹۰بیشتراز و برگزارنموده

 شدید حاد تغذی سوء به مصاب هم درخوگیانی شده بیجا کودک ۲۲۰
 سوء مراکزتداوی به کلسترتغذی همکاران وتوسط وبه شده تشخیص

 .شدند داده رجعت تغذی

 ,ACF, WFP, UNICEF موسسات از فامیل ۹۵۰ جموعام حوزه غرب:

DRC-DDG و NRC را غیرغذایی اقالم و غذا نقد، وجه های کمک 

 های بسته توزیع اطفال کودکان صندوق. کردند دریافت غرب درحوزه

 .آغازنمود شده بیجا فامیل ۳۸۰۰ به را زمستانی

 زمستانی های کمک

 موادسوخت برای دالر میلیون پنچ مجموعا UNHCR دسامبردفتر ۱۴ تا

 ازپاسخگویی بخشی بحیث فامیل ۲۶۶۹۷ به کمپلو ماهه سه یوگرمازا

 رسانی مدد والیت ۳۲در غیرغذایی واقالم اضطراری سرپناه کلستر زمستانی

 کودکان صندوق ،UNHCR توسط شده تهیه کامل بسته برعالوه. است نموده

.  نمودند کمک وکمپل گرم البسه فامیل ۴۵۵۰ به SCI و متحد ملل سازمان

 وکمپل البسه فامیل ۱۲۳ به CARE وموسسه فامیل ۹۹۱ برای NRC موسسه

 . نمودند مساعدت

 ۱۶ تا ۱۰ ازتاریخ اش فصلی حمایت پروگرام تحت جهان غذایی سازمان

 هرات مزارشریف، کابل، های درحوزه را شده غنی آردگندم تُن ۹۶۰ دسامبر

 .نمود توزیع آباد وجالل

 وامنیت دسترسی

 بازگشایی دوباره بودن بسته ماه ازسه بعد مرکزصحی سی ارزگان دروالیت

 توسط مسلح های گروه با درازمدت گفتگوهای دنبال به گشایش این. شدند

 صحت وزارت قراردادی صحی خدمات کننده ارائه غیردولتی موسسه

  .گرفت صورت

 به را نارنجکی مرد یک بادغیس دروالیت دسامبر ۱۴در گزراشها اساس به

 کرد پرتاب المللی بین غیردولتی خیریه موسسه یک کارمندان ونقل موترحمل

 موسسه این. برداشتند زخم موسسه این اناث ازکارمندان دوتن درنتیجه که

 .نمود متوقفرا  ساحه درین هایش فعالیت موقتا

 گزارش هفته وارساحوی- افغانستان

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/statement-humanitarian-coordinator-toby-lanzer-polio-vaccination-0


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

 

Nov - Dec 

2017

2017

Cash 973        DRC

NFI Kits (Complete) 994        UNHCR

Cash for food 973        DRC

Food Package 994        WFP

WASH Hygiene kits 154        DACAAR

Central Highland 352          

Cash 21,509  IRC, NRC, PU-AMI, SCI

NFI Kits (Complete) 17,983  APA, ARCS, SCI, UNHCR

Cash for food 17,729  NCRO, NRC, PU-AMI, SCI, WFP

Food Package 18,928  ARCS, WFP

Cash 6,321    ACTED, NRC

NFI Kits (Complete) 6,524    SCI, UNHCR

FSAC Food Package 4,907    WFP

WASH Hygiene kits 6,321    DACAAR

NFI Kits (Complete) 5,684    DACAAR, CARE, PIN, SCI, UNHCR

Other 616        SCI

FSAC Food Package 6,391    WFP

Other Unconditional cash 3,773    ACTED, NRC

WASH Hygiene kits 616        DACAAR

Souther Eastern 17,430    

Cash 848        IRC

Clothing 879        SCI, UNHCR

Kitchen sets 276        NRC

NFI Kits (Complete) 4,683    NRC, UNHCR

Tents 182        UNHCR

Winter Kit 2,391    UNICEF

FSAC Cash for food 5,634    WFP

Other Unconditional cash 3,243    ACF, NRC

Emergency latrines 42          DACAAR

Hygiene education 2,494    UNICEF

Hygiene kits 4,552    ACF, DACAAR, UNICEF

Other 2,494    UNICEF

Water containers 2,494    UNICEF

Water treatment tablet 2,494    UNICEF

Blankets 3,964    DRC, ACF, IRC, NRC

Cash 1,670    UNHCR

Clothing 1,941    IRC

Kitchen sets 2,429    DRC, NRC

NFI Kits (Complete) 1,118    WFP

Other Plastic Sheets 10,149  DRC, ACF, NRC

Tents 581        IRC

Cash for food 2,333    IRC

Food Package 1,231    IRC, UNHCR

Unconditional cash 378        IRC

Chlorine 203        IRC

ESNFI

ESNFI

FSAC

56,396    

66,739    

50,072    

Western 3,237             

Southern

Northern

3,138             

602                 

ESNFI

FSAC

WASH

WASH

ESNFI

North Eastern

1,519             21,050    

ESNFI 7,154             76,185    

FSAC

ESNFI 25,207           115,117  Eastern

Partners Newly Identified IDPs 

(People in need)

Region Cluster Response Type People assisted in Nov and Dec 

2017

Capital

 

موسسه همکاری و  AADAاقدام علیه گرسنگی|  ACFموسسه امداد افغان |  AA|  دالر 14.6  ~افغانی 1000||  افغانی AFN| اداره ملی مبارزه با حوادث ANDMA:|ختصاراتا

, نیروی ANSFهالل احمرافغانی |  جمعیت, ARCS, موسسه هماهنگی احیا وانکشاف برای افغانستان | CRDSAخدمات اجتماعی جهانی آسیا|  CWSAانکشاف برای افغانستان| 

,  DAC, کمیته دانمارک برای کمک به مهاجرین افغان | DACAAR, کاهش خطرات حوادث | DRR, ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان| DoRRهای ملی دفاعی افغان | 

ائتالف خیریه آلمان  DRAاداره مهاجرت دانمارک | -گروپ مین روبی دانمارک  DRC-DDG, ریاست امورزنان | DoWA|  المللی هیئت طبی بین, IMCمرکزاداری ولسوالی|  

 |DoWA |ریاست امورزنان ,MAM | سوء تغذی متوسط ,SAM | سوء تغذی شدید , IRC | کمیته نجات بین الملل  ,NFI | اقالم عیزغذایی ,NRC | اداره مهاجرت ناروی ,NSAG ,

، موسسه مردم نیازمند  PIN, سازمان بین المللی مهاجرت | IOM, فردبیجا شده داخلی | IDP,  موسسه خیریه اسالمی | IR,  تیم هماهنگی عملیاتی| OCTگروه های مسلح غیردولتی | 

 |OHW | سازمان رفاء انسان ,SHPOULم بشری | , موسسه ارتقا مشارکتی وسازمانی سالSCI | حمایت ازاطفال  ,PU-AMI | موسسه بین المللی کمک های اولیه عاجل طبی ,

UNICEF | صندوق کودکان سازمان ملل متحد ,UNHCR | کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان ,SVA| انجمن رضاکار شانتی ,SI   | موسسه همبستگی بین المللی

WFP | برنامه غذایی جهان ,WASH| آب وحفظ الصحه , 

است، توقع میرود تا با دریافت معلومات بیشترارقام تغیرکند(.  ۲۰۱۷ نوامبر ۲۶)درنظرداشته باشید که این آمارتا تاریخ  OCHA دفتر انبیجاشده گ سیستم ثبت وپیگیری منبع:  

 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 )https://goo.gl/aS1aNkهمه نسخه های آن درلینک 

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

 

http://afg.humanitarianresponse.info/
https://goo.gl/aS1aNk

