گزارش ماهوار – جوﻻی ٢٠١٧
برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان )(ACAP III
فعاليت های عمده:


برنامۀ  ACAP IIIقسمت اعظم کار فراهم سازی کمک های عاجل برای قربانيان انفجار دهم جوزا در کابل که طبق گزارش ها  150کشته و  400زخمی برجا
گذاشت ،را به پايۀ اکمال رساند .طی اين روند برای  486خانواده بسته های مواد خوراکی و غير خوراکی توزيع شدند و همچنان ارزيابی ها و ارائۀ خدمات
کوتاه مدت ادامه دارد.



در جريان ماه جوﻻی ،تيم های ساحوی  ACAP IIIدر سراسر کشور  241حادثۀ مربوط به منازعات را که در آنها  149نفر کشته و  332تن ديگر مجروح
شده اند ،ارزيابی کردند.



برنامۀ  ACAP IIIدر سراسر کشور  57برنامۀ توزيع کمک های عاجل را برگزار نمود .طی اين برنامه ها در مجموع  766بستۀ کمک های عاجل توزيع
شدند که به تعداد  6864مستفيد شونده ) 3459تن از طبقۀ ذکور و  3405تن از طبقۀ اناث( از آنها مستفيد گرديدند.
در جريان ماه جوﻻی ،برنامۀ  ACAP IIIبرای  1349تن مستفيدين جديد ) 912تن از طبقۀ ذکور و  437تن از طبقۀ اناث( ،به شمول جلسات گروپی برای
شاگردان مکتب ،خدمات مشاورۀ روانی – اجتماعی و برای  345تن مستفيدين جديد ) 118تن از طبقۀ اناث و  227تن از طبقۀ ذکور( خدمات بازتوانی
فزيکی را ارائه نمود.



برنامۀ  ACAP IIIبه تعداد  159بسته های ايجاد درآمد را برای  1282مستفيدين ) 568از طبقۀ ذکور و  714از طبقۀ اناث( فراهم نمود.



دو قضيه های  ACAP IIIدر رسانه های اجتماعی نشر گرديد .شما ميتوانيد اين موارد را در سايت های فيس بوک  UNMAS ،USAIDو
 MAPAو همچنان توييترفيد  UNMASمشاهده نماييد.



مشکﻼت و ساحه عملياتی:
ماه جوﻻی شاهد يک سلسله حوادثی بود که طبق گزارشات عدۀ کثيری از مردم ملکی در آنها قربانی شدند .شماری از اين حوادث ذيﻼً برشمرده ميشوند:







 1جوﻻی :در شرق افغانستان در ولسوالی اچين يک بمب کنار جاده ای منفجر گرديد که در اثر آن نه نفر به شمول چهار کودک کشته و سيزده نفر ديگر
زخمی شدند که همه ايشان غيرنظاميان بودند.
 23جوﻻی :در ولسوالی تيوره ،درگيری ميان مخالفين دولت و نيروهای دولتی صورت گرفته که منجر به تلفات غير نظاميان گرديد.
 23جوﻻی :باشنده گان ولسوالی هسکه مينه وﻻيت ننگرهار گزارش نمودند که به تعداد هشت تن از افراد ملکی در اثر حمﻼت هوايی نيروهايی خارجی در
اين ولسوالی کشته شده و ده تن ديگر مجروح شدند.
 24جوﻻی :يک حمله کنندۀ انتحاری موتر مملو از مهمات انفجاری را در غرب شهر کابل منفجر ساخت که در اثر آن دست کم  36تن افراد ملکی کشته شده
و بيش از  40تن ديگر به شمول زنان و کودکان جراحت برداشتند.
 28جوﻻی :طبق گزارشات واصله ،در جريان جنگ هشت روزه ميان نيروهای امنيتی و شورشيان در ولسوالی بغﻼن مرکزی واقع در غرب وﻻيت بغﻼن
دست کم پنج تن از افراد ملکی کشته شده و  125تن ديگر مجروح گرديده و خانه های بسياری از آنها آسيب ديدند.
 31جوﻻی :شورشيان باﻻی سفارت عراق در کابل حمله کردند .در اين حمله دو فرد ملکی کشته شدند.

افزايش حمﻼت در سراسر کشور منابع  ACAP IIIبه شمول پرسونل ارزيابی آنرا تحت فشار قرار داده است .عﻼوه بر آن ،نبردها باعث بسته شدن بسياری از راه های
مواصﻼتی شده اند که اين امر نيز باﻻی توانايی  ACAP IIIدر انتقال بسته های کمکی به وﻻيات اثرات منفی برجا گذاشته است.
صنوف انگليسی در وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهدا و معلولين

مردم محل تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها را با حمايت  ACAP IIIفرا ميگيرند

مرجع تماس :نيهال سماراسينگهـ ،مدير پروژهnihals@unops.org ،

