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 ۲۰۱۷ می –گزارش ماهوار 

 (ACAP III) برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان

 

  فعالیت های عمده:

  تیم های ساحویACAP III  واقعۀ مربوط به منازعات را از نقطه  363به تعداد

ارزیابی کردند. در حوادث  ACAP IIIنظر واجد شرایط بودن برای کمک های 

 نفر زخمی شده بودند.  596نفر کشته و  248مذکور جمعاً 

  نیا یعاجل برگزار شد. ط یکمک ها عیتوز ۀبرنام 36در سراسر کشور 

شدند که به تعداد  عیعاجل توز یمک هاک ۀبست 265برنامه ها در مجموع 

اناث( از  ۀتن از طبق 1271ذکور و  ۀتن از طبق 1295شونده ) دیمستف 2566

 .دندیگرد دیآنها مستف

  تن از  445) تن مستفیدین جدید 770اجتماعی برای  –خدمات مشاورۀ روانی

 .گردیدتن از طبقۀ اناث( ارائه  325طبقۀ ذکور و 

  99تن از طبقۀ ذکور و  212) تن مستفیدین جدید 311خدمات فزیوتراپی برای 

 .تن از طبقۀ اناث( ارائه گردید

  یان و خانواده مطابق به نیازمندی های قربان تولید درآمدبستۀ  173به تعداد

طبقۀ  تن از 519قربانی و خانواده هایشان ) 1220که  هایشان عرضه گردید

 تن از طبقۀ اناث( از آن مستفید گردیدند.  701ذکور و 

  مشاورACAP III تصویب پالن هماهنگی های الزم را برای  ،در وزارت

ساخت. پالن مذکور جهت ترجمه به زبان  ایجادرا  (MTAG)ستراتیژیک ملی معلولیت و بازتوانی فزیکی توسط گروپ مشورتی تخنیکی مقامات ذیصالح 

 های دری و پشتو فرستاده شده است. 

 :یکار طیمشکالت و شرا

  یک تانکر مملو از مواد انفجاری در یک چهارراهی مزدحم شهر کابل نزدیک سفارت آلمان در جریان اوقات پر ازدحام منفجر  1396وزا ج 10به تاریخ

پروسۀ شناسایی و بررسی خانواده  ACAP IIIنفر شد. اکثریت قربانیان این حادثه افراد ملکی بودند. برنامۀ  400نفر و مجروحیت  150گردید که باعث مرگ 

جزئیات تماس تمام  ACAP IIIخواهد بود زیرا چالش برانگیز  ،های متضرر واجد شرایط را آغاز نموده است. رسیدگی به تمام قربانیان بمنظور ارزیابی

آگاهی دهی  ACAP IIIقربانیان را ندارد. یک کمپاین آگاهی دهی عامه از طریق رسانه های و شبکه های محلی راه اندازی خواهد شد تا راجع به خدمات 

 تماس بگیرند.  ACAP IIIساعتۀ  24نموده و قربانیان را تشویق نماید تا با شمارۀ تلیفون 

 

 :ندهیماه آ یپالن شده برا یها تیفعال

  با حمایت مالی برنامۀ  ، امور اجتماعی، شهدا و معلولینوزارت کار درانکشاف مهارت های انگلیسی و کمپیوتر  کورسآغاز نمودنACAP III . 

  افزایش منابع عملیاتی و خدماتی برنامۀACAP III  در کابل جهت رسیدگی به موقع به قربانیان انفجار دهم جوزا در کابل و شروع توزیع بسته های کمک

 اجتماعی و سایر خدمات.  –های عاجل و فراهم ساختن مشوره های روانی 

جهت تأمین معیشت خانواده  ACAP IIIیک قربانی منازعه در والیت کندز یک عراده ریکشا را از برنامۀ 

که در منازعات جاری در کشور بیشترین آسیب را متحمل  والیتی استاش تسلیم می شود. کندز یکی از 
  UNMAS@ .استشده 


