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  به دنبال حوادث مربوط به  (ACAP III)پروژۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 

به دنبال حوادث مربوط به  (ACAP III)پروژۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 
مدت را برای  افغانستان به اسرع وقت کمک های کوتاه مدت و دراز

قربانيان ملکی اينگونه حوادث و خانواده های آنها فراهم ميسازد تا از اين طريق 
حوادث مربوط به . در احيای مجدد اقتصادی، روانی و فزيکی آنها سهم بگيرد

مهمات جنگ عبارت از جنگ های مسلحانه و مرگ يا مجروحيت ناشی از 
اين برنامه با يکتعداد وزارت . منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ و ماين ها ميباشند

ها، بخصوص با وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين همکاری نزديک 

از طرف ادارۀ انکشاف بين المللی اياالت متحدۀ امريکا تمويل  
اين . اکی سازمان ملل متحد تطبيق می شودشده و توسط دفتر خدمات ماين پ

. ادامه يابد 2018برنامه در سراسر افغانستان فعاليت دارد و قرار است تا سال 
 . مستفيد شونده گان پروژه به اساس يک سلسله معيارها انتخاب ميشوند

 
 

 : ، قرار ذيل اند2015دستاورد های اين پروژه از زمان آغاز آن در سال 
 58000ذايی برای بيشتر از عرضۀ کمک های غذايی و غير غ

 شونده 
 نفر 4500اجتماعی به بيش از -ارائۀ مشوره های روانی

 نفر 1000کمک جهت بازتوانی فزيکی بيش از 
 خانواده جهت کسب عايد 100کمک با تقريباً 

ACAP III  به تماس شده و برای واجد شرايط شدن به کمک
  . لطفاً با نماينده گان زون به تماس شويد

 جزئيات تماس
 0705966470 : شيرآغا احمدزی

نا پته  sherA@unops.org : برٻ
 0705966440 : عبدالوکيل احمدزی

نا پته  AbdulWa@unops.org : برٻ
 0705966450  :سيد آغا عتيق

نا پته  sayedA@unops.org : برٻ
 0705966460 : عبدالسميع
نا پته  AbdulSamy@unops.org : برٻ

 0705966480: دمحم مقيم نوری
نا پته  MohammadMN@unops.org : برٻ

 0705966490: عزيزهللا پکتين
نا پته  AzizullahP@unops.org : برٻ

 0705966470 :شير آغا احمدزی
نا پته  sherA@unops.org : برٻ

 

     
 (IIIمعاونت با افراد ملکی افغانستان ۀبرنام

پروژۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 
  

پروژۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 
افغانستان به اسرع وقت کمک های کوتاه مدت و درازجنگ در 

قربانيان ملکی اينگونه حوادث و خانواده های آنها فراهم ميسازد تا از اين طريق 
در احيای مجدد اقتصادی، روانی و فزيکی آنها سهم بگيرد

جنگ عبارت از جنگ های مسلحانه و مرگ يا مجروحيت ناشی از 
منفجر ناشدۀ باقيمانده از جنگ و ماين ها ميباشند

ها، بخصوص با وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين همکاری نزديک 
 .  دارد

 ACAP IIIپروژۀ 
شده و توسط دفتر خدمات ماين پ

برنامه در سراسر افغانستان فعاليت دارد و قرار است تا سال 
مستفيد شونده گان پروژه به اساس يک سلسله معيارها انتخاب ميشوند

دستاورد های اين پروژه از زمان آغاز آن در سال 
o عرضۀ کمک های غذايی و غير غ

 مستفيد
o ارائۀ مشوره های روانی
o  کمک جهت بازتوانی فزيکی بيش از
o  ًکمک با تقريبا

 
 
 
 
 
 
 
 

 .توزيع بسته های کمکی عاجل حاوی مواد غذايی و غير غذايی

معاينۀ قربانيان دارای جروحات فزيکی جهت بازتوانی فزيکی و 
 رجعت دادن آنها به مراکز اورتوپيدی محلی

اجتماعی از طرف مشاورين آموزش ديدۀ -ارائۀ مشوره های روانی
اجتماعی به قربانيان و خانواده های آنها که در اثر حوادث 

 . جنگ آسيب روانی ديده اند

که منبع عايداتی شان متاثر  ک جهت ادغام اقتصادی خانواده های

رهنمايی و آموزش نهاد های دولتی جهت بهبود خدمات معاونت با 

و ساير برنامه  ACAP IIIارائۀ معلومات به مردم راجع به پروژۀ 
 های مشابه در بخش معاونت با قربانيان

 
 

ACAP IIIبا  708606060 (93+) افراد ملکی و خانواده های متضرر شده از جنگ ميتوانند به شمارۀ 
لطفاً با نماينده گان زون به تماس شويد ACAP IIIبرای معلومات بيشتر راجع به . ها خواهان ارزيابی شوند

 و بامياناکابل، لوگر، ميدان وردگ، کاپيسا، پروان، پنجشير، دايکندی 
 و فاريابابلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل 

 کندز، تخار، بغالن و بدخشان
 و نيمروزاکندهار، هلمند، زابل، ارزگان 

 و فراهاهرات، بادغيس، غور 
 و نورستاناننگرهار، کنر، لغمان 
 و پکتيکااغزنی، خوست، پکتيا 

 يک نظر اجمالی

 نتايج

 معاونت فوری
o توزيع بسته های کمکی عاجل حاوی مواد غذايی و غير غذايی

 بازتوانی فزيکی
o  معاينۀ قربانيان دارای جروحات فزيکی جهت بازتوانی فزيکی و

رجعت دادن آنها به مراکز اورتوپيدی محلی
 اجتماعی-مشاورۀ روانی

o ارائۀ مشوره های روانی
اجتماعی به قربانيان و خانواده های آنها که در اثر حوادث -روانی

جنگ آسيب روانی ديده اند مربوط به
 ادغام اقتصادی

o ک جهت ادغام اقتصادی خانواده هایکم
 . شده است

 ارتقای ظرفيت
o  رهنمايی و آموزش نهاد های دولتی جهت بهبود خدمات معاونت با

 .قربانيان
 آگاهی دهی

o  ارائۀ معلومات به مردم راجع به پروژۀ
های مشابه در بخش معاونت با قربانيان

 
  
  
  
 

افراد ملکی و خانواده های متضرر شده از جنگ ميتوانند به شمارۀ 
ها خواهان ارزيابی شوند

 
 واليت زون

کابل، لوگر، ميدان وردگ، کاپيسا، پروان، پنجشير، دايکندی   مرکز
بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل   شمال

کندز، تخار، بغالن و بدخشان  ال ختيشم
کندهار، هلمند، زابل، ارزگان   جنوب
هرات، بادغيس، غور   لويدي
ننگرهار، کنر، لغمان  ختي
غزنی، خوست، پکتيا   ب ختيجنو

 بخش های پروژه


