
 

 

 

 

 
 

 :مرور اجمالی
. به قول گروه دادخواهی منازعات در افغانستان در ماه نوامبر نیز افراد ملکی را شدیداً متضرر ساخت

 1زخم برداشتند.دیگر  181کشته شده و  تن 410در این ماه به تعداد  ،(CPAG)افراد ملکی از حافظت 

حال اکثریت بخش های امداد رسانی و ارتقای ظرفیت خود را تکمیل نموده است و  ACAP IIIبرنامۀ 

آماده گی می گیرد. این آخرین گزارش ماهوار  2018فبروری  14برای بسته شدن پروژه به تاریخ 

شدهی حوادث و یک آدرس ایمیل را فعال ساخته ساعتۀ گزار 24یک لین تلیفون  ACAP IIIاست. برنامۀ 

است تا مردم و دست اندرکاران بتوانند با استفاده از آنها حوادث را گزارش دهند. ما گزارش های 

خواهند  ACAP IIIحوادث دریافتی را جهت بذل توجه با پروژۀ یا پروژه هایی که در آینده جانشین 

 گردید، شریک خواهیم ساخت. 
 

 :و رضایتمندی دهی آگاهینتایج سروی 
وزارت کار، امور اجتماعی، و رضایتمندی مردم محل آگاهی  های سروی ACAP IIIدر ماه نوامبر، برنامۀ 

والیت کشور صورت گرفت. پاسخ دهنده  30شهدا و معلولین را به راه انداخت. سروی آگاهی مردم محل در 

، مکاتب ،محل، نهاد های انکشافی ولسوالی از شورا های انکشافی ین سروی را اعضای مختلف جامعهگان ا

تشکیل می دادند. در سروی رضایتمندی وزارت  را اروالیش دولتیو ادارات  زرگان جامعهصحی، ب مراکز

تن از رئیسان ریاست های والیتی وزارت کار، امور اجتماعی،  26کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با 

 شهدا و معلولین مصاحبه صورت گرفت. نتایج دو سروی مذکور در ذیل نشان داده شده اند.  

 

. 

 
 

 گزارشدیه حوادث مربوط به منازعات: 
 با شماره تلیفون بیست و چهااگر شما قربانی یک حادثۀ مربوط به منازعات شده باشید ویا میخواهید قربانی شدن عضو خانواده یا دوست تان را گزارش دهید، 

ً
 ساعتۀ ر لطفا

   ایمیل بفرستید.  incidents@macca.org.afا به آدرس ی و  عرص به تماس شوید 4:00صبح ایل  8:00از روز یکشنبه ایل پنج شنبه از ساعت  589-070- 2989
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 آئینۀ در ACAP III ۀبرنام

  ها مساعد مجموعی ارقام

 )نهایی(

 
 کمک های فوری

 برنامۀ توزی    ع کمک ها  1,179
 بسته های کمک های فوری 13,856

  مستفید شده گان  119,142
 

 مشاورۀ روانی اجتماعی

مشاورۀ روانی اجتمایع  اتجلس*  15,497
 برگزار گردیدند

 

 بازتوانی فزیکی

 مستفید شده گان کمک شدند 4,419

 

 تولید عاید

 بستۀ کمیک توزی    ع شدند  870

 کمک شدندگان  مستفید شونده    6,599

 
نیاز به  (*)ارقام با عالمت ستاره  نوت:

 .دارد بعدی تایید  

 

. محل: مثال سروی آگاهی مردم 2شکل   

 

: مثال سروی رضایت از وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین1 شکل  
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