
Coordination Saves Lives 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 
humanitarian action in partnership with national and international actors. http://afg.humanitarianresponse.info/ 

 گزارش ساحوی هفته وار افغانستان 
  

  1396جدی  24 – 18هفته ای 

 (به صفحه دوم مراجعه شود) پاسخگوییفعالیت جاری 

بیجاشدگان داخلی، برگشت کنندگان،  150000در جریان هفته گزشته، بیشتر از 
پناهندگان و فامیل های میزبان کمک های بشری شامل کمک های زمستان دریافت 

 . کرده اند

 250حوادث بسته های غذایی برای  مبارزه با در غزنی ریاست حوزه مرکزی:
بیجا شده و در پکتیکا ریاست حوادث و یونیسف مواد غذایی و غیر غذایی برای 

بیجا شده را  SI 525و  IRCبیجا شده های داخلی توزیع کردند. در خوست،  70
پول نقد در  SCIو  CAREکمک های نقدی و بسته های صحی کردند. در کابل، 

 IRCبیجا شدگان اخیر توزیع کردند. در لوگر،  133برابر غذا و غیر غذا برای 
 بیجا شده توزیع کردند.  294پول نقد برای  PINو 

بیجاشدگان داخلی در والیت های بلخ  1694در مجموع  حوزه شمال و شمالشرقی:
اخلی مشترکا بیجاشدگان د 600و کندز کمک های بشری دریافت کردند. به تعداد 

 1000کمک های نقدی و بسته های صحی و بیشتر از  NRC و UNHCRبا 
کمک های نقدی، بسته های حفظ الصحه توسط  ACTEDبیجاشدگان داخلی توسط  

و بسته های ترمیمی  UNHCR، مواد غیر غذایی توسط دفتر DACAARدفتر 
 . دریافت کردندکمک  SCIسرپناه توسط دفتر 

بیجاشدگان داخلی مواد غذایی در والیت های  9163ای بر WFP حوزه شرقی:
بیجاشدگان داخلی بهسود و  315برای  NRCننگرهار و کنر توزیع کرده است، 

برای بیشتر  ZOA/SHPOULو  DACAARرباط پول نقد توزیع کرده است، 
بیجاشدگان داخلی در ننگرهار بسته های صحی توزیع کرده است.  1000از 

بیجاشدگان داخلی بسته های زمستانی و کمپل در  4500از  یونیسف برای بیشتر
فامیل آسیب پزیر پول نقد در برابر  25برای  OHWننگرهار توزیع کرده است. 

برگشت کننده پول نقد توزیع کرده اند. اعضای کلستر  180برای  CWSAکرایه و 
بیجاشدگان داخلی، برگشت  6700صحت مشاوره های صحی برای بیشتر از 

 طفل را ارایه نموده اند.  500گان و واکسین کردن تقریبا کنند

به دند  2017بیجا شدگان داخلی که در اواخر سال  450بیش از  حوزه جنوبی:
مواد غیر غذایی،  UNHCRکمک نقدی،  NRCشهر کندهار آمده اند، توسط دفتر 

 UNICEFکمپل، لباس زمستانی، ترپال و بسته های حفظ الصحه توسط دفتر 
 توزیع شده است. 

 کمک های زمستانی

کمک های زمستانی توسط اعضای کلستر مواد غیر غذایی و سرپناه اضطراری 
 14000بدون کدام وقفه ای تا سال نو ادامه داشت و از اول جنوری، بیشتر از 

کمپل دریافت کردند. بیشتر  55800فامیل پول نقد برای مواد سوخت و مجموعا 
ین زمستان کمک شدند تا از سه ماه سرد سال، بخوبی فامیل در ا 43000از 

متریک تن آرد  WFP 300بگزرند. تحت برنامه حمایت فصلی، در همین جریان 
زن، مرد، پسران ودختران در حوزه جنوب  42000غنی شده و اقالم دیگر را به 

 فرستاده است.   

 دسترسی و امنیت

در ولسوالی دیال والیت پکتیکا، اعضای مخالفین مسلح قرار گزارشات پول های 
کمک شده را گردآوری کرده و سوزاندن. پول های کمکی توسط ریاست حوادث به 

فامیل های متضرر که خانه هایشان در نومبر به اثر باران های شدید قسما و یا  25
رار گزارشات به بزرگان قوم و کال تخریب شده توزیع شده بود. مخالفین مسلح ق

 نمایندگان جامعه اخطار دادند که هیچ گونه کمکی را از دولت دریافت نکنند. 

به اثر یک انفجار در یک مرکز صحی در ولوسالی خوگیانی والیت ننگرهار، قرار 
گزارشات یک نجار و یک طفل کشته شده است. مرکز صحی در جریان بازسازی 

نومبر سال گزشته بود. این سومین واقعه  ر جنگ ها در ماه بعد از بسته شدن به اث
این چنینی در ساحه میباشد که نشانگر اینست که مرکز های صحی، مکتب ها و 
دیگر نهاد ها ملوث به دستگاه تعبیه شده و یا مهمات منفجر ناشده اند که فامیل های 

 .برگشت کنندگان را در معرض خطر قرار میدهد

 

 

 ناشی از جنگ در سطح کشور بیجاشدگان

نفر بیشتر  4148آمار  بیجاشدگان داخلی ثبت شده در سیستم ردیابی دفتر اوچا به 
اتفاق  2017در مقایسه به آمار هفته قبل میرسد. این بیجاشدگی ها در اواخر سال 

 افتیده و در سیسم ردیابی دفتر اوچا ثبت شده اند. 

 1000بیشتر از  ،زارشات به اثر نا امنیدر هفته دوم سال، قرار گ حوزه مرکزی:

از ولسوالی گیزاب به ولسوالی نیلی والیت دایکندی در همسایگی والیت  بیجاشده نفر
نفر بیجاشدگان داخلی در مناطق  22321ارزگان رسیده اند. از اول سال گزشته، 

مرکزی و پایتخت تثبیت شده اند که پنج فیصد بیجاشدگان داخلی در سطح کشور 
 میدهد. یلتشک

بیجاشدگی قابل مالحظه ای در دو هفته اول سال گزارش  حوزه شمال و شمالرقی:
نفر بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ اخیر توسط  3675داده نشده است. در مجموع 

تیم های ارزیابی به عنوان بیجاشدگان آسیب پزیر در هر دو حوزه شناسایی شدند. 
 کندز، فاریاب و بدخشان بیجا شده اند. های ت به داخل والیاکثریت بیجاشدگان 

نفر به داخل ولسوالی های چوکی و خاص کنر بیجا  1000تقریبا  حوزه شرقی:

شده اند. این بیجاشدگی ها ناشی از جنگ فعال میان نیرو های امنیتی و دفاعی 
 دساحات بوده است. از جنوری تا حال، تعداآن افغانستان و مخالفین مسلح در 

فیصد مجموع  31نفر میرسد که  141040حوزه به  ینان داخلی دربیجاشدگ
 میدهد.  تشکیلبیجاشدگی در سطح کشور را 

     از ولسوالی سنگین و بیجا شدگان  نفر 1200 حوزه جنوب و جنوب شرقی:
جه/ناد علی به اساس گزارشات به اثر درگیری های بیجا شدگان از مار 2100

اری تعبیه شده به لشکرگاه مرکز والیت هلمند رسیدند. پراکنده و واقعات دستگاه انفج
نفر بیجا شده های داخلی ثبت  75029در هر دو حوزه ها، از اول سال تا اکنون 

 فیصد مجموع بیجاشدگان در کشور را تشکیل میدهد. 17شده است که 

وضعیت حوزه آرام بوده است و هیچ گونه بیجاشده ای قابل توجهی  حوزه غربی:

نفر فعال در حوزه بیجاشدگان داخلی موجود  69600شده است. بیشتر از گزارش ن
 فیصد مجموع بیجاشدگان داخلی در کشور را تشکیل میدهد.  15است که 

 به افغانستان برگشت کنندگان

نفر به خواست  315نفر به افغانستان برگشت کردند:  11993جنوری،  13 – 7از 
نفر بخواست خود از ایران   6416و   نفر رد مرز شدند 27خود از پاکستان، 

نفر رد مرز شدند. برنامه بازگشت  5262برگشت کرده اند جایکه به اضافه 
داوطلبانه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به علت زمستان به تعلیق در آمده 

پناهنده از کشورهای پاکستان، ایران و  58817است. در مجموع، در سال گزشته 
 ا به افغاستان بازگشت کرده اند.دیگر کشور ه
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 2018تا جنوری  2017پاسخگویی بشر دوستانه به بیجاشدگان داخلی در جریان ماه نومبر 
 

 

موسسه  AADAاقدام علیه گرسنگی|  ACFموسسه امداد افغان |  AAدالر|   14.6  ~افغانی 1000||  افغانی AFNاداره ملی مبارزه با حوادث|  ANDMA:|ختصاراتا

, جمعیت هالل احمرافغانی ARCS, موسسه هماهنگی احیا وانکشاف برای افغانستان | CRDSAخدمات اجتماعی جهانی آسیا|  CWSAهمکاری و انکشاف برای افغانستان| 

 |ANSF | نیروی های ملی دفاعی افغان ,DoRRاست امورمهاجرین وعودت کننده گان| , ریDRR | کاهش خطرات حوادث ,DACAAR کمیته دانمارک برای کمک به ,

اداره مهاجرت -گروپ مین روبی دانمارک  DRC-DDG, ریاست امورزنان | DoWA, هیئت طبی بین المللی | IMC,  مرکزاداری ولسوالی|  DACمهاجرین افغان | 

, اقالم NFI,  کمیته نجات بین الملل | IRC , سوء تغذی شدید | SAM, سوء تغذی متوسط | MAM, ریاست امورزنان| DoWAمان | ائتالف خیریه آل DRAدانمارک | 

, فردبیجا شده داخلی | IDP,  موسسه خیریه اسالمی | IR,  تیم هماهنگی عملیاتی| OCT, گروه های مسلح غیردولتی | NSAG, اداره مهاجرت ناروی | NRCعیزغذایی | 

IOM | سازمان بین المللی مهاجرت ,PIN  | موسسه مردم نیازمند ،OHW | سازمان رفاء انسان ,SHPOUL | موسسه ارتقا مشارکتی وسازمانی سالم بشری ,SCI حمایت  ,

, کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای UNHCRلل متحد | , صندوق کودکان سازمان مUNICEF, موسسه بین المللی کمک های اولیه عاجل طبی | PU-AMIازاطفال | 

 , آب وحفظ الصحه |WASH, برنامه غذایی جهان | WFPموسسه همبستگی بین المللی |   SI, انجمن رضاکار شانتی |SVAپناهندگان | 

است، توقع میرود تا با دریافت معلومات  ۲۰۱۷ نوامبر ۲۶)درنظرداشته باشید که این آمارتا تاریخ  OCHA دفتر انسیستم ثبت وپیگیری بیجاشده گ منبع:  

 بیشترارقام تغیرکند(. برای محاسبه تعداد افراد فامیل اوسط ملی هفت نفرفی خانواده استفاده شده است.

 
 گزارش در اسرع وقت ممکنه به زبانهای انگلیسی، دری وپشتو تهیه میشود.ترجمه: این 

( قابل دریافت است. اپلیکیشن های اسکن وجستجو code-tQRو یا کودجستجو ) https://goo.gl/prtFAi همه نسخه های آن درلینک 
(QR-codesدرسیستم های اندروید و ) iOS.ی تلفون های هوشمند موجود میباشد 
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