
 

 
 
  ٢٠١۶مبر اسپت –گزارش ماهوار 

 (ACAP III)  برنامه همکاری به افغان های ملکی متضرر از جنگ
 

 

 :فعاليت های عمده

  برنامه همکاری به افغان های ملکی متضرر از جنگ کمک های)ACAP  III ( به
وقوع از زمان . درگست بر پوهنتون امريکايی افغانستان ادامه داآ ٢٤قربانيان حملۀ 

 ACAPبرنامۀ الی اکنون  حادثه III  عضو خانواده  ٢٠و تن از قربانيان  ٣٠برای
 تن خدمات ٨برای ، فراهم نموده است اجتماعی –مشوره روانی شان خدمات 

 .  بستۀ کمک های عاجل را توزيع نموده است تن ديگربرای هفت وبازتوانی فزيکی 

 در . ور برگزار گرديدبرنامه توزيع بسته های کمکی عاجل در نقاط مختلف کش ٣٢
 ٣٢٩٨بسته کمکی عاجل توزيع گرديد که در برگيرنده  ٣۶٧اين برنامه ها به تعداد 

 . متسفيد می باشند) زند ١۶٧٠مرد و  ١۶٢٨(

 ٣٠٨(عضو خانواده قربانيان  ٦٣١و ) زن ٢۵٠مرد و  ٣٧٦(قربانی   ۶٢۶تعداد  به 
. سايی گرديده استاجتماعی شنا –به خدمات مشاوره روانی ) زن ٣٢٣مرد و 

 یقربان ۴٨١(قربانی  ٩٢١اجتماعی برای  –فراهم سازی خدمات مشاوره روانی 
 . ادامه دارد) عضو خانواده قربانيان ۴۴٠و 

  فزيوتراپی،  خدمات) زن ١٠٢مرد و  ٣٨٢(مستفيد تن  ٤٨٤به  فزيوتراپست ها
 . ارائه نمودنددرمان مستفيدين را  ارجاع دهی و پيگيری 

 مستفيد واجد شرايط بالقوه شموليت اقتصادی را شناسايی نموده است، کارمندان برنامه همکاری ملکی به افغان های  ١١گان ساحوی سروی کنند
مستفيد شناسايی شده ماه های قبلی بسته  ۵٠به . در حال ارزيابی مرحله دوم اطيمنان يابی مستفيدين می باشند) ACAP III(متضرر از جنگ 
 . ت اقتصادی فراهم گرديدهای حمايت  شمولي

  برنامۀACAP III   با  مسوولينUSAID  به منظور مرور بر پيشرفت های جلسه ای را و معين وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين

ACAP III  برنامه های آينده، داير نمود باالیو بحث . 

 امور اجتماعی، شهدا و معلولين نهايی و توزيع گرديدن وزارت کارشهدا و معلولي نيازسنجی ارتقای ظرفيت نهادی معينيت امور ، . 
 

 :مشکالت

  نبردها ميان نيروهای دولتی و عناصر ضد حکومت در واليت ارزگان شدت گرفته است و نيز جنگ در هملند و بخش های از واليت بغالن
 .  ته است؛ اما دسترسی به ساحات در حال جنگ محدودتر شده استافزايش ياف ACAP IIIدر نتيجه تقاضا برای کمک های برنامۀ . ادامه دارد

  فراهم سازی کمک های در جريان اين ماده دو باره باز شده است، با آنهم )  لشکرگاه –شاهراه کندهار (مسير اصلی اکماالتی واليت هلمند
 . بخاطر تداوم نگرانی امنيتی با چالش مواجه شده است ACAP IIIعاجل برنامه 

 

 اليت های پالن شده برای ماه آيندهفع

  راه اندازی يک کارگاه آموزشی به معاونان عملياتی برنامهACAP III  بخاطر آموزش بهترين عملکردهای برنامهACAP III  و شرايط گزارش
 دهی 

  ديدار مسوولين برنامهACAP III  احصاييه بمنظور بحث در باره با مقام های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين و اداره مرکزی
 . رويکرد و برنامه تطبيقی سروی ملی معلوليت

 

در واليت فارياب در حال تسليم گيری سه چرخه ها  ACAP IIIگان برنامۀ شوند مستفيد
 . از طرف بخش شموليت اقتصادی اين برنامه
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