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 ۲۰۱۷گزارش ماهوار – اپريل 

 (ACAP III)  برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان

 
  :فعاليت های عمده

 
 برنامه توزيع کمک های عاجل 48در مناطق مختلف کشور  •

 بسته کمکی عاجل توزيع 372. بصورت کل داير گرديد
 زن) از آنها 1796 مرد و 1935 مستفيد (3731گرديد که 

 بهره مند شدند. 
 مستفيد جديد 731 اجتماعی برای –خدمات حمايت روانی  •

  زن) فراهم گرديد. 320 مرد و 411(
 72 مرد و 233 مستفيد جديد (305خدمات فزيوتراپی برای  •

 زن) فراهم گرديد. 
 قربانی و خانواده های قربانی بسته های توليد درآمد 15به  •

 قربانی 123مطابق به نيازشان فراهم گرديد که در برگيرنده 
  زن) می باشد.  59 مرد و 64و خانواده های شان (

فعاليت های برای تطبيق موافقتنامه با وزارت صحت عامه  •

 ارتقای ظرفيت به امضا رسيد. 
 افغانستان  در، سروی ملی معلوليتUSAIDطبق هدايت  •

(NDSA) کار پروژه حذف گرديد. دستور از  
  وی تکميل گردد. گزارش نهايیالی ختم ماه می  توقع ميرود.تکميل نمود وارد کشور شد و چهار هفته کار ساحوی را دوره مشاور ارزيابی ميان  •
 ا هدف مروربواليات  رياست های کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين  تمام شهدا و معلولينآمرين امورو ی واليتی  دو روزه با اشتراک رؤساکارگاهيک  •

 . گرديد، برگزار موارد تطبيق و بحث روی 2017 پالن های سال سازیپيشرفت های پروژه، شريک 
  داير گرديده بود برنامه های آگاهی دهی راه اندازی شد. اين نمايشگاه تأثير گذاری مثبت شرکای  USAIDگاه دو روزه توانمندی زنان که با حمايت در نمايش •

 باالی زندگی زنان را به نمايش می گذاشت. خانم اول افغانستان، روال غنی (بی بی گل) يکی از اشتراک کنندگان نمايشگاه بود. برنامه USAIDکاری 
 که در برگيرنده USAID/UNMAS کيسه / بسته با نشان 750معاونت با افراد ملکی افغانستان در اين نمايشگاه دارای  يک غرفه بوده که بيشتر از 
 معلومات پيرامون خدمات برنامه معاونت با افراد ملکی افغانستان بود، توزيع گرديد. 

 مشکالت و شرايط کاری:
 ثور بصورت رسمی آغاز فصل جنگی شان را اعالن نمود. برنامه معاونت با افراد ملکی افغانستان آمادگی دارد تا به کمک افراد ملکی که متأثر 8طالبان در  •

 از منازغه می گردند، بشتابند. 
• UNAMA شهر   زحمی) می باشد.1466 کشته و 715 تلفات ملکی شامل (2181 به تعداد 2017 گزارشی را به نشر رساند که نشان ميدهد که در ربع اول

  افراد ملکی بود. رد تلفاتحمالت انتحاری و گروهی شاهد بيشترين موخاطر کابل ب
 برنامۀ معاونت با افراد ملکی  به استخداموزارت صحت عامه اظهار نگرانی نمود که مشاورين روانی – اجتماعی آن وزارت وظايف خود را ترک نموده •

  نموده و راه حل های آنرا دريابد. تحقيق. برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان متعهد است تا در رابطه به اين مسئله در می آيندافغانستان 

 
 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده: 

انگليسی و کمپيوتر برای کارمندان وزارت کار، امور زبان  مهارت های توسعه جهت برگزار نمودن برنامۀ فراهم کننده خدمات آموزشی  يک به کاری گيری •
 اجتماعی، شهدا و معلولين. 

رؤسای واليتی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين در ورکشاپ معلوماتی راجع به برنامۀ 
 UNMAS@معاونت با افراد ملکی افغانستان در کابل گرد هم آمده اند. 


