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 ۲۰۱۶ اکتوبر –گزارش ماهوار 

 (ACAP III) برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 
 

 

 فعاليت های عمده
 بستۀ کمک های عاجل را برای بازمانده گان 37 به تعداد ACAP IIIبرنامۀ  •

 فرد ملکی 14حملۀ يازدهم اکتوبر بر زيارت سخی در کابل که منجر به مرگ 
 تن ديگر گرديد، توزيع نمود. از بسته های مذکور 30و مجروح شدن بيش از 

  زن) مستفيد گرديدند. 108 مرد و 110 قربانی (218

 اکتوبر عناصر ضد حکومت در 26همچنان اين برنامه بررسی حملۀ مؤرخ  •
  فرد ملکی گرديد، آغاز نموده است. 36واليت غور را که منجر به کشته شدن 

 برنامۀ توزيع کمک های عاجل در نقاط مختلف کشور راه اندازی 44به تعداد  •
 تن مستفيدين 4063 بستۀ کمک های عاجل برای 507گرديدند، که طی آنها 

  زن) توزيع شدند. 2082 مرد و 1981(

 تن اعضای خانواده های 520 زن) و 83 مرد و 309 (ان قربانی392به تعداد  •
 قربانی و 378 مستفيد شونده (747 زن) در خدمات مشاورۀ روانی-اجتماعی ثبت نام نمودند. مشاورۀ مذکور برای 302 مرد و 218قربانيان (

  تن اعضای خانواده) ادامه دارد. 369

  زن) خدمات فزيوتراپی، رجعت دهی و پيگيری را عرضه کردند. 141 مرد و 414 مستفيد شونده (555فزيوتراپست ها برای  •

 مستفيد شوندۀ بالقوه را برای شموليت در برنامۀ مساعدت های ادغام اقتصادی شناسايی کردند، که در ماه 60سروی کننده گان ساحوی به تعداد  •
 مستفيد شوندۀ که در ماه های گذشته تشخيص داده شده بودند در ماه اکتوبر بسته 59های آينده بسته های کمکی را دريافت خواهند کرد. به تعداد 

 های کمکی ادغام اقتصادی را بدست آوردند. 

  و مقتضيات گزارشدهی برای دستياران پروژۀ مذکور برگزار گرديد. ACAP IIIيک ورکشاپ سه روزه راجع به تعامل های کاری پسنديدۀ پروژۀ  •

 با همکاری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين در برنامه ريزی و تسهيل کنفرانس ملی معلوليت سال ACAP IIIمشاور تخنيکی پروژۀ  •
  اکتوبر در کابل برگزار گرديد، نقش ارزندۀ ايفا نمود. 24 که به تاريخ 2016

 مشکالت:
 اکتوبر واليت مذکور را ترک کند. بعد از عادی شدن اوضاع تيم متذکره 14 الی 3 از تاريخ ACAP IIIنبرد در واليت کندز باعث شد تا تيم پروژۀ  •

  را ادامه داد. ACAP IIIدوباره به واليت کندز برگشته و فعاليت های معاونت با قربانيان و عرضۀ خدمات پروژۀ 

 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده:
 به نماينده گی از تمام زون های کشور ACAP IIIبرگزار نمودن يک ورکشاپ چهار روزه در کابل برای مشاورين روانی-اجتماعی پروژۀ  •

 پيرامون گزارشدهی، امور عملياتی و لوژستيکی پروژه و همچنان تخنيک های مشاوره در حاالت اضطراری. 

 جهت ارتقای ظرفيت بخش شهدا و معلولين به ACAP III موافقتنامه برای مشارکت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين و پروژۀ تدوين •
 شمول اجرای سروی ملی معلوليت. 
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