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 ۲۰۱۷جونگزارش ماهوار – 

 (ACAP III)برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان

 فعاليت های عمده: 
 در ارتباط با حملۀ انتحاری که با استفاده از يک موتر نوع ACAP IIIبرنامۀ  •

 در شهر کابل صورت گرفته و طبق گزارشها 1396 جوزا 10تانکر به تاريخ 
 تن زخمی از خود برجا گذاشت، به سرعت اقدامات 400 تن کشته و تقريباً 150

 قربانی را 355خود را رويدست گرفت. در جريان ماه جون پرسونل مربوطه 
 ACAP III تن واجد شرايط کمک های برنامۀ 215ارزيابی نمودند که از آنجمله 

  خانواده توزيع شدند. 200شناخته شدند. متعاقباً، بسته های کمک های عاجل به 

 حادثۀ مربوط به منازعات را از نقطه 239 به تعداد ACAP IIIتيم های ساحوی  •
 ارزيابی کردند. در حوادث ACAP IIIنظر واجد شرايط بودن برای کمک های 

  تن ديگر زخم برداشته بودند. 229 تن کشته شده و 163متذکره جمعاً 

 نی ای عاجل برگزار شدند. طی کمک هاعی توزۀ برنام59در سراسر کشور  •
 شدند که به تعداد عی عاجل توزی کمک هاۀ بست839برنامه ها در مجموع 

 اناث) از ۀ تن از طبق3798 ذکور و ۀ تن از طبق3930 شونده (دی مستف7728
 .دندی گرددیآنها مستف

 تن از 474 تن مستفيدين جديد(857خدمات مشاورۀ روانی – اجتماعی برای  •
  تن از طبقۀ اناث) ارائه شدند.383طبقۀ ذکور و 

 .تن از طبقۀ ذکور) ارائه گرديدند236 و  تن از طبقۀ اناث93 تن مستفيدين جديد(329 برای بازتوانی فزيکیخدمات  •

 تن از طبقۀ 336قربانی و خانواده هايشان ( 756 بستۀ کمکی مؤلد عايد مطابق به نيازمندی های قربانيان و خانواده هايشان عرضه گرديده که 103به تعداد  •
  تن از طبقۀ اناث) از آن مستفيد گرديدند. 420ذکور و 

هماهنگی و حمايت الزم جهت آغاز صنوف آموزش زبان انگليسی و تکنالوژی معلوماتی در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين صورت گرفت. در  •
  آغاز شدند. 2017 کارمند ثبت نام شده اند. صنوف مذکور در ماه جون 50هر کورس به تعداد 

 در دهمين اجالس دولت های عضو کنوانسيون حقوق اشخاص دارای ،ACAP IIIدمحم صادق محبی، مشاور امور معاونت با قربانيان/ معلوليت برای برنامۀ  •
 در شهر نيويارک اياالت متحدۀ امريکا برگزار گرديده بود، اشتراک نمود. محترم محبی در اين اجالس راجع 2017 جون 15 الی 13معلوليت، که به تاريخ 

به چالش ها و دستاورد ها در عرصۀ تطبيق پروگرام های ارتقای شموليت اشخاص دارای معلوليت در امور ماين پاکی در افغانستان، معلومات همه جانبه 
 ارائه نمود. 

، به نشر MAPA  و  USAID, UNMAS در رسانه های اجتماعی، عمدتاً در صفحات فيسبوک ACAP IIIمعلومات راجع به چهار رويداد مربوط به برنامۀ  •
 رسيدند. 

 در پروسۀ تدوين و منظوری پالن همکاری ACAP IIIپالن منظور شدۀ ستراتيژيک بازتوانی فزيکی به وزارت صحت عامه سپرده شد. مشاور تخنيکی  •
 (2020 – 2016)تخنيکی نمود. پالن ستراتيژيک مذکور فعاليت های وزارت صحت عامه در بخش معلوليت و بازتوانی را با ستراتيژی صحی ملی افغانستان 

 انطباق می دهد. 

 مشکالت و شرايط کاری:
 جوزا با استفاده از ارتباطات محلی، رسانه ها و شبکه های تليفون همراه راه اندازی گرديد. بمنظور 10يک کمپاين آگاهی عامه برای رسيدن به قربانيان حملۀ  •

  شدند.  و به کار انداختهرسيدگی به قربانيان، منابع عملياتی بيشتر در کابل نگهداشته

 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده: 
 ادامۀ رسيدگی به قربانيان حملۀ دهم جوزا در کابل با فراهم ساختن کمک های عاجل و کوتاه مدت.  •
تقديم نمودن نسخۀ نهايی رهنمود ملی رجعت دهی اشخاص دارای معلوليت به رياست اشخاص دارای معلوليت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين و  •

 وزارت صحت عامه. 
 سپردن نسخۀ نهايی رهنمود ملی تثبيت درجه معلوليت به وزارت صحت عامه.  •

يک مادر در کابل حين انتظار برای دريافت بستۀ رفاهی محتوی مواد خوراکی و غير خوراکی با کارمند 
 صحبت می کند. او پسر خود را در حادثۀ دهم جوزا (ACAP III)برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 

 UNMAS@در کابل از دست داده است. 


