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 ۲۰۱۷ مارچ –گزارش ماهوار 

 (ACAP III) برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان 
 

  به حوادث بزرگ ACAP III پاسخ 

 کشته و بيش از 30حملۀ تروريستی بر شفاخانۀ نظامی سردار دمحم داؤد خان در کابل  •
 زخمی برجا گذاشت. هيچکدام از قربانيان اين حادثه واجد شرايط خدمات برنامۀ 70

ACAP III .نبودند  
برنامۀ معاونت با افراد ملکی افغانستان قربانيان حادثه مرکز پوليس را مورد بررسی  •

 تن واجد ۲۲ تن شده بود. ۱۱۹ تن و زخمی شدن ۲۲قرار داد که منجر به کشته شدن 
 شرايط برای کمک های اين برنامه شناخته شده اند. 

 
   فعاليت های عمده: 

 برنامۀ توزيع کمک های عاجل برگزار شدند. طی اين 52در سراسر کشور  •

 بستۀ کمک های عاجل توزيع شدند که به تعداد 427برنامه ها در مجموع 
 تن از طبقۀ اناث) 1938 تن از طبقۀ ذکور و 2032 مستفيد شونده (3970

 از آنها مستفيد گرديدند. 
 اجتماعی شدند. مشاورۀ روانی اجتماعی – تن از طبقۀ اناث) شامل خدمات مشاورۀ روانی 278 تن از طبقۀ ذکور و 433 قربانی (711به تعداد  •

  عضو خانواده) ادامه دارد. 250 قربانی و 308 مستفيد شونده (558برای 
 ارائه گرديدند.  تن از طبقۀ اناث) 121 تن از طبقۀ ذکور و 285 مستفيد شونده (406خدمات فزيوتراپی خانگی و رجعت دهی برای  •

 قربانی و خانواده 115 بستۀ کمکی ادغام مجدد اقتصادی مطابق به نيازمندی های قربانيان و خانواده هايشان عرضه گرديده که 12به تعداد  •
  تن از طبقۀ اناث) از آن مستفيد گرديدند.60 تن از طبقۀ ذکور و 55هايشان (

يک توافقنامه با وزارت صحت عامه و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين به امضاء رسيد. موضوع امضای توافقنامه با وزارت  •
 صحت عامه تعقيب گرديد. 

يکتن مشاور ارزيابی جهت اجرای ارزيابی ميان مدت شناسايی شد. مشاور مذکور در ماه اپريل به افغانستان خواهد آمد و برای مدت چهار هفته  •
 کار ساحوی را انجام خواهد داد. 

  به انجام رسيد. USAID و ACAP IIIبازنگری ربعوار سه جانبه از پيشرفت ها ميان وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين؛ برنامۀ  •

 مشکالت: 
   در حالت تعليق قرار دارد. USAID حسب هدايت (NDSA)اجرای سروی ملی معلوليت افغانستان  •

 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده: 
 برگزار نمودن ورکشاپ دو روزه در کابل با رياست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين.  •
  که مربوط به اين وزارت ميشوند.  ACAP IIIامضای توافقنامه با وزارت صحت عامه برای اجرای آنعده از فعاليت های برنامۀ  •
 تنظيم نمودن اطاق ها/ تجهيزات در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين جهت برگزاری پروگرام انکشاف مهارت های کارمندان.  •

در واليت بغالن در حال دريافت مشورۀ روانی-اجتماعی  ACAP IIIيکتن از مستفيدين برنامۀ 
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