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 ۲۰۱۶ دسمبر – گزارش ماهوار
 (ACAP III) برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 

 

 فعاليت های عمده: 
فراهم سازی يکی از اولين دست های مصنوعی برقی در افغانستان برای يک فرد  •

دارای معلوليت که هردو دستان اش قطع شده بودند، تمويل و تسهيل گرديد. 
اتصال دست مصنوعی مذکور به مستفيد شونده با مؤفقيت صورت گرفت و حال 

او ميتواند فعاليت های زندگی روزمره را توسط آن انجام دهد که بدين ترتيب 
 کيفيت زندگی وی بهبود يافت. 

ل در مناطق مختلف کشور برگزار ج برنامۀ توزيع کمک های عا42به تعداد  •
 1732 مستفيد شونده (3486 بستۀ کمک های عاجل برای 352گرديد که طی آن 

  اناث) رسانيده شدند. 1754ذکور و 

 عضو خانواده های ايشان 689 اناث) و 106 ذکور و 301 قربانی (407به تعداد  •
 اناث) در پروگرام مشاورۀ روانی-اجتماعی شامل گرديدند. 342 ذکور و 347(

 عضو 456 قربانی و 312 مستفيد شونده (768 اجتماعی برای –مشاروۀ روانی 
 خانواده) ادامه دارد. 

 مستفيده شونده عرضه 400خدمات فزيوتراپی در داخل خانه و رجعت دهی برای  •
  اناث). 98 ذکور و 302گرديدند (

که مطابق به نيازمندی  بستۀ معاونت برای ادغام مجدد اقتصادی، 60به تعداد  •
شان تهيه شده بودند، به مستحقين توزيع ایهای مستفيد شونده گان و خانواده های 

 شدند. 

 حمايت در کابل ACAP III اجتماعی برنامۀ –با وزارت صحت عامه جهت اجرای بازديد های نظارتی از چگونگی عرضۀ خدمات روانی  •
 در  ACAP III اجتماعی برنامۀ – وزارت صحت عامه برای توسعۀ نظارت وزارت مذکور از خدمات روانی پالن کاریصورت گرفته و روی 

 سراسر کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
 حمايت و رهنمايی تخنيکی صورت ،در برگزاری يک محفل به تاريخ سوم دسمبر جهت گراميداشت از روز جهانی اشخاص دارای معلوليت •

 داکتر عبدهللا عبدهللا، رئيس اجرائيۀ حکومت وحدت ملی جمهوری اسالمی افغانستان اشتراک و سخنرانی نمودند. مگرفت. در اين محفل محتر
 محفل مذکور در رسانه ها به سطح ملی و بين المللی بازتاب گسترده يافت. 

 مشکالت:
 در اين ماه مشکل خاصی که ايجاب تذکر را بنمايد، وجود نداشت. فعاليت ها طبق معمول ادامه داشتند. •

 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده: 
 . 2018 و 2017تکميل نمودن مرور فعاليت های پروگرام برای سالهای  •

  يک ادارۀ همکار جهت اجرای سروی ملی معلوليت. کار با •

امضای موافقتنامه ها با دو وزارت سکتوری (وزارت صحت عامه و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين) بمنظور اجرای آندسته از  •
  که به وزارت های مذکور مربوط می شوند. ACAP IIIفعاليت های پروژۀ 

دريافت کرده   ACAP IIIشخصی که هردو دستانش قطع شده اند و دست مصنوعی برقی را با کمک 
 UNMAS@است، طرز استفاده از اين دست را ازمايش می کند. 


