
 ٢٠١۶نوامبر –گزارش ماهوار 
 (ACAP III) برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان

 
 : فعاليت های عمده

برنامۀ ACAP III  ان              15به تعداد ي ان رب رای ق بستۀ کمک های عاجل را ب
ع                    21حملۀ انتحاری مؤرخ  وزي ل، ت اب وم در ک ل ع رال اق نوامبر بر مسجد ب

ال               50کشته و بيش از  25اين حمله حد اقل .  کرد ه شمول اطف زخمی ب
ايشان                        164از اين بسته ها .  برجا گذاشت واده ه ان ی و اعضای خ ان رب ق

 . مستفيد گرديدند) تن از طبقۀ اناث 84تن از طبقۀ ذکور و  80(

 د     51در سراسر کشور دن طی  .  برنامۀ توزيع کمک های عاجل برگزار ش
داد                            727اين برنامه ها  ع ه ت ه ب د ک دن ع ش وزي بستۀ کمک های عاجل ت

ۀ            3499تن از طبقۀ ذکور و         3446(مستفيد شونده  6945 ق ن از طب ت
 . از آنها مستفيد گرديدند) اناث

 اث     123تن از طبقۀ ذکور و  263( قربانی  386به تعداد ۀ ان ) تن از طبق
اعی          .  اجتماعی شدند  –شامل خدمات مشاورۀ روانی  م ی اجت مشاورۀ روان

 . ادامه دارد) عضو خانواده 327قربانی و  237(مستفيد شونده  564برای 

 ۀ ذکور و            330( مستفيد شونده  479متخصصين روان درمانی خدمات درمانی، رجعت دهی و تعقيبی را برای ق تن از طب
 . عرضه نمودند) تن از طبقۀ اناث 149

 واده های شان            25به تعداد ان بستۀ معاونت برای ادغام مجدد اقتصادی، که مطابق به نيازمندی های مستفيد شونده گان و خ
 . تهيه شده بودند، به مستحقين توزيع شدند

                   ان روش های مشاوره در چن يک ورکشاپ چهار روزه راجع به گزارشدهی از پروژه، امور عملياتی و لوژستيکی و هم
 . در کابل به نمايندگی از تمام نقاط کشور داير گرديدACAP IIIاجتماعی پروژۀ -حاالت اضطرار برای مشاورين روانی

شاور پروژۀ مACAP III               ر اي ن وزارت و س مستقر در وزارت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين با همکاری اي
 . دست اندرکاران، در تجليل روز جهانی اشخاص دارای معلوليت در کابل حمايت و همکاری تخنيکی نمود

         ر ب وام اه ن د           20% طبق يافته های يک سروی طلوع نيوز، حوادث امنيتی در سراسر کشور در م ن ت اف اهش ي http//:( :  ک
-november-in-percent-20-by-drop-incidents-security-28789/afghanistan/en/com.tolonews.www

survey( 

 : مشکالت
د                      . در اين ماه مشکل خاصی وجود نداشت که ايجاب تذکر را بنمايد ه دارن مول ادام ع ق م ا طب يت ه ال ع اطی        .  ف ي ت الن اح پ

 . زمستانی پروژه برای مناطقی که ممکن در طول زمستان با مشکالت دسترسی مواجه شوند، نهايی شده است

 :فعاليت های پالن شده برای ماه آينده
 مستفيده شونده گان، که به تائيد  شرايط مستحق شناخته شدنگنجانيدن معيارهای تجديد شدۀUSAID            د ده است، در رون ي رس

 . ارزيابی قربانيان

کسب منظوری پالن پيشنهادی ارتقای ظرفيت برای بخش شهدا و معلولين وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين . 

 نهايی ساختن گزارش ارزيابی جندرACAP III . اين گزارش مالحظات جندر در کشور را در چوکات پروژۀACAP III 
 . بررسی نموده و حاوی اقدامات جهت بهبود آگاهی از جندر در خدمات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين است

ل          21قربانيان حملۀ انتحاری مؤرخ  اب وم در ک ل نوامبر بر مسجد باقرالع
 UNMAS@در حال دريافت کمک های شامل مواد غذايی و غير غذايی

nihals@unops.org ، ـنيهال سماراسينگه: مرجع تماس 


