
 

 

 
 
 ۲۰۱۷ فبروری –گزارش ماهوار 

 (ACAP III) برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 
 

 

  به حوادث بزرگ:ACAP III پاسخ 
 تن قربانيان ملکی عمليات مشترک قوای ناتو و قوای امنيتی افغان عليه طالبان در 47با  •

ولسوالی سنگين واليت هلمند کمک صورت گرفت. جنگ در اين ولسوالی در ماه فبروری 
 شدت گرفت که حمالت هوايی نيز شامل آن بود. 

 تن قربانی و اعضای خانواده های قربانيان حادثۀ حمله بر يک بس حامل شاگردان 192با  •
 زخمی برجا گذاشت، 4 کشته و 11در واليت پکتيکا که  اين خودساز تعبيه شدهمکتب م

 کمک صورت گرفت. 

 تن 43 بستۀ رفاهی برای قربانيان حملۀ انتحاری ستره محکمۀ در شهر کابل که 9به تعداد  •
 کشته و زخمی از خود بجا گذاشت، فراهم گرديد. 

 :فعاليت های عمده
 بستۀ کمک های عاجل توزيع شدند که به 324 برنامۀ توزيع کمک های عاجل برگزار شدند. طی اين برنامه ها در مجموع 38در سراسر کشور  •

  تن از طبقۀ اناث) از آنها مستفيد گرديدند. 1634 تن از طبقۀ ذکور و 1678 مستفيد شونده (3312تعداد 

 929 تن از طبقۀ ذکور و 271 تن اعضای خانواده های قربانيان (570 تن از طبقۀ اناث) و 61 تن از طبقۀ ذکور و 228 قربانی (289به تعداد  •
 عضو 610 قربانی و 249 مستفيد شونده (859 اجتماعی شدند. مشاورۀ روانی اجتماعی برای –تن از طبقۀ اناث) شامل خدمات مشاورۀ روانی 

 خانواده) ادامه دارد. 
 ارائه گرديدند  تن از طبقۀ اناث) 160 تن از طبقۀ ذکور و 363 مستفيد شونده (523خدمات فزيوتراپی خانگی و رجعت دهی برای  •
 قربانی و خانواده 230 بستۀ کمکی ادغام مجدد اقتصادی مطابق به نيازمندی های قربانيان و خانواده هايشان عرضه گرديده که 27به تعداد  •

  تن از طبقۀ اناث) از آن مستفيد گرديدند. 125 تن از طبقۀ ذکور و 105هايشان (

 و دو وزارت سکتوری (وزارت صحت عامه و وزارت کار، امور اجتماعی، ACAP IIIموضوع امضای توافقنامه های پيشنهادی ميان پروژۀ  •
 شهدا و معلولين) تعقيب گرديد. 

 تن از آن مستفيد 69000 قريۀ در حال خطر به يک ادارۀ همکار اعطا گرديد، که بيش از 163بودجۀ ارائۀ تعليمات آگاهی از خطرات ماين ها در  •
 خواهند شد. 

 کار پالنگذاری برنامۀ آموزش کمپيوتر برای معينيت شهدا و معلولين وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين آغاز گرديد.  •

 :مشکالت
 ACAP توانايی پروژۀ (UNMAS)تأخير در امضای موافقتنامه ميان وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين و دفتر خدمات ماين پاکی سازمان ملل متحد  •

III .آغاز فعاليت های ارتقای ظرفيت کارمندان معينيت شهدا و معلولين وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين را متاثر ساخته است  

 وجود ندارد. بدين (NDSA) ميباشد، وقت کافی برای اجرای کامل سروی ملی معلوليت در افغانستان 2018 فبروری 14با توجه به تاريخ فعلی ختم پروژه که  •
 بگونۀ آزمايشی اين سروی را طوری زمانبندی نموده است که کار جمعاوری اطالعات در چوکات موافقتنامۀ فعلی به اتمام برسد و کار تحليل ACAP IIIلحاظ 

  ويا پروگرام ديگری واگذار گردد. ACAP IIIاطالعات به مرحلۀ تمديدی پروژۀ 

 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده: 
 انتخاب يک ادارۀ همکار برای اجرای سروی ملی معلوليت.  •
•  

در حال دريافت بستۀ کمکی ادغام مجدد اقتصادی برای جايگزينی ACAP IIIيکی از مستفيدين 
 UNMAS@اجناس دوکان وی که طی منازعات اخير در کندز تخريب شده بودند. 



 

 

 
 

امضای توافقنامه ها با دو وزارت سکتوری (وزارت صحت عامه و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين) جهت تطبيق فعاليت های  •
  که به وزارت های مذکور ارتباط می گيرند. ACAP IIIپروژۀ 

در صورت امضای توافقنامه توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين، منابع برای آغاز فعاليت های ارتقای ظرفيت کارمندان معينيت شهدا و  •
 معلولين اين وزارت بسيج خواهند گرديد. 


