
 

 
  

  
ز  )خواستار حفاظت و حمايت اUNHCR (اداره پناهندگان سازمان ملل متحد

 آسيب ديدهغانستان در جنوب اف ی اخير خشونت ها  در اثر که غيرنظاميانی است
  اند

 

خواستار حمايت و کمک فوری به دهها هزار غيرنظامی است که در  ، UNHCR)( سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 اخير در واليت هلمند در جنوب افغانستان بيجا شده اند. های اثر افزايش خشونت

در ولسوالی های نهر سراج ، ناوه بين طالبان و نيروهای دولتی ها درگيری مردان، زنان و کودکان در نتيجه موج جديد 

  بارکزی ، نادعلی / مارجه و لشکرگاه مجبور به ترک خانه هايشان شده اند. 

ان دقيق بيجاشدگی هنوز اگرچه ميزبسياری از مردم بدون تعلق خاطر به داشته هايشان، برای نجات جان شان فرار  کرده اند.   

خانواده  5000بيش از  روز گذشته،  10در از آغاز درگيری ها که  دمشخص نيست، اما مقامات محلی پيش بينی می کنن

 .نفر) بيجاشده باشند 40،000يباً (تقر

بيجاشدگی اخير و  فوران خشونت افغانستان گفت: " درسازمان ملل متحد پناهندگان  اداره رئيس کشوریون بورن، کارولين 

، عالوه بر کشور . وی افزود: در برخی از مناطقبا آن روبرو است هوزامرافغانستان است که  عظيمی چالش هایبيانگر 

 ها نيز گسترش يافته است و اين امر حمايت فوری بيشتر را ايجاب می کند. ناامنی  ،19کويد بيماری همه گير 

 

، به بشردوستانه به رهبری دولت، به عنوان بخشی از مساعدت های مشترک افغانستان درسازمان ملل متحد پناهندگان  اداره

را که نياز به کمک فوری دارند  بيجاشده 5000. ارزيابی های اوليه بيش از هلمند کمک رسانی می کندافراد آسيب ديده در 

 ، اين تعداد افزايش يابد.می شود با ادامه ارزيابی از سوی تيم های مشترک شناسايی کرده است. پيش بينی

 

مانند اضطراری و وسايل ضروری خانگی    در چند روز گذشته، کيت سرپناه  ،افغانستان  درسازمان ملل متحد  پناهندگان    اداره

 UNHCR ،را ارسال کرده است. عالوه بر اين، وسايل آشپزی و کيت های بهداشتی کمپل، ظروف پالستيکی، سطل آب

، افراد دارای معلوليت و د مسن، کودکان و زنان در معرض خطردی برای افراد با آسيب پذيری ويژه، مانند افراکمک های نق



بيجاشده که بسياری از خانواده های    ی کند. ارزيابی اوليه ما نشان می دهد ، فراهم مکه دارای شرايط صحی وخيم هستند  افرادی 

 و پول نقد نياز دارند.  تشناب، کيت های بهداشتی ، به غذا، آب، سرپناه

با دسترسی اظهار داشت: سازمان های فعال در بخش بشردوستانه،  افغانستان درسازمان ملل متحد پناهندگان  رئيس اداره

شاهراه    بيجاشده کار می کنند. اختالل در ارتباطات، تهديد بمب های دست ساز و تداوم مسدود بودنمحدود به اکثر غيرنظاميان  

 ها افزوده است.هلمند پس از تخريب چندين پل، بر چالش  -قندهار 

، جايی که اکثر افغان های  واليت هلمند هستندمرکز  -در لشکرگاه  بيجاشدگاندر حال ارائه خدمات به  صحیتيم های سيار 

بسيار دشوار و نامناسب است؛ بسياری از مردم بيجاشده در فضای باز، خانه های  شرايط زندگی بيجاشده در آن اقامت دارند. 

 خانواده ديگر يا در مارکيت سبزی فروشی زندگی می کنند.کرايی مشترک با چندين 

هزار دالر آمريکايی) را برای بيجاشدگان  260ميليون افغانی ( معادل  20وزارت دولت در امور رسيدگی به حوادث، 

  خانواده می باشد.  200اختصاص داده و در حال توزيع بسته های غذايی برای 

نفر ديگر مجبور شده اند  456،000افغان جديدا در اثر درگيری بيجاشده اند، در حالی که  220،000در سال جاری بيش از 

تاکنون، افزوده شده    2012ميليون نفر بيجاشده از سال    4.1خانه های خود را ترک کنند و اين رقم بر مجموع   2019در سال  

  از بيجاشدگان به مناطق اصلی شان می باشد.  است. منازعات و فقر مانع برگشت بسياری 

 

پايان
 

  


