راپور وضعیت
افغانستان
 21الی  27ماه اکتوبر

ارزیابی نیازها به صورت خانه به خانه توسط پروگرام پناهگاه دفتر آی اوایم در شهر کابل

1,045,220

 5.5میلیون

بیجا شده ی داخلی در افغانستان

افغان عودت کننده فاقد مدرک از تاریخ اول
ماه جنوری گزارش شده است

67,800

28,385

فرد بیجاشده از تاریخ اول ماه جنوری الی 20
ماه اکتوبر (منبع)OCHA :

افغان عودت کننده فاقد مدرک در تاریخ ما بین
 21الی  27ماه اکتوبر گزارش شده است

وضعیت کلی
در طــول ایــن دوره راپوردهــی  28,385افغــان فاقــد مــدرک بــه افغانســتان
بازگشــته انــد؛ تعــداد  28.155نفــر از ایــران و  230نفــر از پاکســتان وارد
افغانســتان شــده انــد.
ســرحد اســپین بولــدک( چمــن) همچنــان از تاریــخ  5مــاه اکتوبــر 2021بســته

مانــده اســت .در مجمــوع در ســال  2021بــه تعــداد  1,045,220عــودت کننــده
فاقــد مــدرک ( 1,031,757نفــر از ایــران و  13,463نفــر از پاکســتان) بــه
کشــور بازگشــته انــد .در سراســر کشــور تعــداد بیجاشــدگان افزایــش پیــدا کــرده
اســت ،تخمیــن زده میشــود کــه  677.800نفــر بــه جهــت ناامنــی در ســال 2021
در داخــل افغانســتان بیجــا شــده انــد.

اطالعات دقیق به تحویلی سازمان بین المللی مهاجرت
افراد مستفید

مبلغ مورد

2021

2021

مبلغ مورد نیاز برای کمک رسانی (دالر آمریکایی)

52%

48%

$115,830,000

635,737

1

313,622

322,115

مجموع افرادی که در تاریخ  21الی  27ماه اکتوبر
زن
مرد

مبلغ تامین شده برای سال 2021

8,362

$60,405,012
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

 1ماه جنوری الی  27ماه اکتوبر
مرد

زن

4,535

3,827
635,737

398,034

ﺷﻧﺑﮫ  14ﻣﺎه اﮔﺳت

492,588

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  29ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر

512,814

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  6ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر

533,458

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  13ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر

627,375

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  20ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر

322,115
313,622

ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  27ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر

.1از آنجاییکــه دفتــر آی او ایــم خدمــات حمایــوی را بــرای عــودت کننــدگان در معــرض خطــر در ســرحدات از طریــق ســه پروگــرام جداگانــه ارایــه میدهــد ،ممکــن اســت برخــی از ایــن افــراد بیشــتر از یکبــار شــمارش شــده باشــند و ایــن امــر
میتوانــد در رقــم نهایــی تاثیــر کمــی گذاشــته باشــد .برخــی از عــودت کننــدگان ممکــن اســت توســط بیــش از یــک پروگــرام مســتفید شــده باشــند .بعــاوه برخــی از ایــن عــودت کننــدگان از خدماتــی کــه کــه دفتــر آی او ایــم بــرای ادغــام مجــدد در
والیــات ســکونت ایــن افــراد پــس از بازگشتشــان فراهــم میکنــد نیــز بهــره منــد گردیــده انــد .بــا وجــود اصالحــات صــورت گرفتــه در ایــن شــمارش هــای چنــد بــاره بــاز هــم امــکان فیصــدی خطــا در تعــداد دقیــق مســتفید شــوندگان وجــود دارد.
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کمک های سازمان بین المللی مهاجرت
دفتــر آی او ایــم افغانســتان کمــک هــای خــود را بــر اســاس نیازهــای موجــود بــرای
635,737نفــر 322,115 ( 2زن313,622 ،مــرد) بیجاشــده داخلــی ،عــودت
کننــدگان فاقــد مــدرک کــه در معــرض آســیب هســتند و باشــندگان منطقه¬یــی
میزبــان ارایــه کــرده اســت .دفتــر آی او ایــم افغانســتان در ســرحدات کمــک هــای
بشردوســتانه و در ســطح جامعــه پناهگاههــای اضطــراری و کمــک هــای غیــر
خوراکــه بــر اســاس ارزیابــی هــای آســیب پذیــری ،ارتقــا صحــت ،پیشــگیری از
کوویــد نــوزده و خدمــات حمایتــی فراهــم کــرده اســت .دفتــر آی او ایــم تضمیــن مــی
کنــد کــه افــراد آســیب پذیــر و نیازمنــد بــرای دریافــت کمــک بــر اســاس ارزیابــی

هــای آســیب پذیــری ایــن ســازمان متناســب بــا شــرایط افغانســتان مــورد توجــه
قــرار مــی گیرنــد .توانایــی دفتــر آی او ایــم بــرای رســیدگی بــه نیازهــای عــودت
کننــدگان آســیب پذیــر از طریــق کمــک هــای مناســب ،بــه دلیــل حضــور عملیاتــی
قــوی مــا از طریــق مراکــز پذیــرش و ترانزیتــی ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت
در والیــات مــرزی هــرات ،ننگرهــار ،نیمــروز و قندهــار اســت .عــاوه بــر ایــن،
دفتــر آی او ایــم افغانســتان بــر رســیدگی بــه عوامــل مهاجــرت از طریــق بهبــود
وضعیــت اجتماعی-اقتصــادی جامعــه و ادغــام مجــدد عــودت کننــدگان و همچنیــن
مقــاوم ســازی جامعــه شــامل کاهــش خطــر آفــات طبیعــی تمرکــز دارد.

موارد کمک رسانی از تاریخ  27-21ماه اکتوبر
کمک در سرحدات
کمــک هــای بشردوســتانه شــامل مســاعدتهای پــس از بازگشــت،
پناهــگاه هــای اضطــراری ،خدمــات صحــی و خدمــات حمایــوی
بــرای  6,006نفــر(  2,685زن و  3,321مــرد)

انجام تست کرونا
توســط دفتــر آی او ایــم از  13,843نفــر تســت کرونــا انجــام
شــد

پناهگاههای اضطراری
مســاعدت در پناهگاههــای اضطــراری بــرای  2,331فــرد
آســیب دیــده از منازعــات داخلــی

حمایت های زمستانی
 21والیــت بــرای نیازهــای زمســتانه مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه انــد تــا کمــک هــای عاجــل زمســتانه شــامل :جمپــر،
مــواد گرمایشــی و بخــاری بــه افــراد نیازمنــد توزیــع گــردد.
ارزیابی نیازهای زمستانه در والیت زابل

سیستم ردیابی بیجاشدگان
در آخریــن راپــور ردیابــی رویدادهــای اضطــراری از تاریــخ  12الــی  26مــاه
اکتوبــر ،دفتــر آی او ایــم دومیــن مرحلــه جمــع آوری ایــن اطالعــات را از 3,701
ســاحه ای جدیــد در ایــن هفتــه انجــام داده اســت .ایــن جمــع آوری اطالعــات 184
منطقــه را در  29والیــت افغانســتان تحــت پوشــش قــرار داده اســت.
هماهنــگ کننــدگان محلــی والیــت هلمنــد را بــه عنــوان والیــت اولیــه ای شناســایی
کــرده انــد کــه بیجاشــدگان داخلــی از آن خــارج مــی شــوند ،در حالــی کــه کابــل بــه
عنــوان والیــت اولیــه ای کــه بیجاشــدگان داخلــی بــه آنجــا مــی رفتنــد شناســایی شــده
اســت .عــاوه برایــن ،آنهــا از ولســوالی کابــل بــه عنــوان مــکان مبــدا و مقصــد
اولیــه بــرای بیجاشــدگان داخلــی یــاد کردنــد .بــر اســاس گــزارش هماهنــگ کننــدگان
محلــی ،کشــورهای همســایه هــم مقصــد اولیــه بــرای مهاجــرت افغانهــا و همچنــان
کشــوری هســتند کــه مهاجریــن از آنجــا عــودت میکننــد.
همچنیــن از هماهنــگ کننــده هــای محلــی خواســته شــد تــا فــوری تریــن نیازهــای
منطقه¬یــی خــود را رتبــه بنــدی کننــد .پــول نقــد و غــذا بـه عنــوان نیازهــای اولیــه
شناســایی شــدند کــه بــا چالــش هــای گــزارش شــده جامعــه در مــاه گذشــته مطابقــت
دارد .اینهــا شــامل کاهــش درآمــد ( ،)95٪از دســت دادن شــغل ( )97٪و افزایــش
قیمــت مــواد غذایــی ( )96٪اســت .آب آشــامیدنی و مراقبــت هــای صحــی عاجــل
نیــز بــه عنــوان نیازهــای اولیــه شناســایی شــدند  ،کــه در خطــرات بیجاشــدگی
گــزارش شــده بــه دلیــل آب ناســالم ( )59٪و اکثریــت مناطــق فاقــد کلینیــک صحــی
یــا شــفاخانه ( )72٪منعکــس شــده اســت.
 .2رجوع شود به ()1
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اطالعات دقیق از سیستم ردیابی بیجاشدگان

98%

95%

از دست دادن شغل

کاهش درآمد

96%

افزایش قیمت مواد غذایی

نیازهای گزارش شده بر اساس اولویت (رتبه بندی):
1

2

پول نقد و غذا

3

آب آشامیدنی

مراقبت های صحی
عاجل

پناهگاه عاجل و کمک های غیر خوراکه

تعداد کلی
افراد مستفید 101,467

تاریخ  1ماه جنوری الی  21-27ماه
 27ماه اکتوبر
اکتوبر

تیــم پناهــگاه اضطــراری دفتــر آی او ایــم بــه کار آمــاده ســازی بــرای زمســتان
پیــش رو ادامــه مــی دهــد .ارزیابــی نیازهــای زمســتانی در والیــات هلمنــد ،کابــل،
قندهــار ،زابــل ،بدخشــان ،لغمــان ،کنــر ،دایکنــدی ،کاپیســا ،ننگرهــار ،پکتیــا،
غزنــی ،ســمنگان ،کنــدز ،فاریــاب ،ارزگان ،بادغیــس و غــور ادامــه دارد .در
طــول دوره راپــور ،ارزیابــی نیازهــا در والیــات هــرات ،پــروان و میــدان وردک
نیــز آغــاز شــد و مجمــوع والیــات در حــال ارزیابــی بــه  21والیــت رســید.
در طــول دوره راپــور ،دفتــر آی او ایــم بــه همــراه دفتــر یونیســف کمــک غیــر
خوراکــی و بســته هــای حمایتــی در پناهگاههــا بــه شــمول وســایل مــورد نیــاز اولیــه
وضــروری ،خیمــه و برزنــت را بیــن  313فامیــل بیجاشــده بــر اثــر درگیــری هــا
در والیــت هلمنــد (بــه طــور تخمینــی 2,331نفــر) توزیــع کــرده اســت.

51,206

فرد مستفید شده از پناهگاه
عاجل و مواد غیر غذایی

2,331

از تاریخ  15ماه اگست
مرد

26,581

زن

24,625

51,206

بسته مواد غیر غذایی

40,316

پناهگاه اضطراری

کاهش خطر رویدادهای طبیعی
انجــام عملیــات هــای عمرانــی احــداث زیرســاخت
هــای کاهــش خطــر رویدادهــای طبیعــی ()DRM
در هــرات و ننگرهــار ماننــد کار دیــوار گابیــون در
روســتای دوغنــی قنــات وکیــل و دیــوار حفاظتــی
بنایــی و گــذرگاه در کــن دگان ادامــه دارد.

تعداد کلی
افراد مستفید

 1ماه جنوری الی  27ماه اکتوبر

 21-27ماه اکتوبر

68,437

0

3

از تاریخ  15ماه اگست

6

در دوره راپــور ،بــرای اطــاع رســانی پــروژه هــای
عمرانــی زیرســاختی آینــده ،ارزیابــی هــای تخنیکــی
در  15محــل در والیــت ننگرهــار انجــام شــد .ایــن
ارزیابــیهــا بخشــی از آمــاده ســازی بــرای فعالیــت
هــای جدیــد و تعمیــر دیوارهــای حفاظتــی و کانــال
هــا اســت.

255

عملیات عمرانی برای کاهش خطر رویدادهای طبیعی که در مقیاس کوچک
انجام شده است

افراد آموزش دیده و مجهز شده در ساحات درمعرض پر خطر از آفات
طبیعی تحت برنامه مدیریت خطر رویدادهای طبیعی جامعه محور

کمک های چند بخشی در سرحدات
ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت و نهادهــای همــکار همچنــان بــه افغانهــای آســیب
پذیــر فاقــد مــدرک کــه از ایــران و پاکســتان بــاز مــی گردنــد کمــک هــای فــوری
بشردوســتانه فراهــم میکنــد ،ایــن کمــک هــا پــس از ورود در ســرحدات اصلــی بــا
پاکســتان در تورخــم و اســپین بولــدک و جمهــوری اســامی ایــران در اســام قلعــه
و میلــک از طریــق شــبکه ای شــامل هشــت مرکــز پذیــرش و ترانریــت دفتــر آی او
ایــم ارایــه میگــردد .از تاریــخ  5اکتوبــر پــس از بســته شــدن ســرحد اســپین بولــدک
در قندهــار عملیــات کمــک رســانی در ایــن نقطــه یــی ســرحدی متوقــف شــده اســت.
در مجمــوع  2520نفــر ( 599زن 1921 ،مــرد) ،در والیــت نیمــروز (1491
نفــر) ،در والیــت هــرات ( 799نفــر) و در والیــت ننگرهــار ( 230نفر) مســاعدت
هــای بــه شــمول اقامتــگاه موقــت ،غــذای گــرم ،تســهیل ترانســپورت و کمــک هــای
پــس از ورود دریافــت کردنــد.
ارزیابی نیازهای زمستانه در والیت زابل
 1ماه جنوری الی
 27ماه اکتوبر

 21-27ماه
اکتوبر

تعداد کلی
افراد مستفید 2,520 56,649
از تاریخ  15ماه اگست
از تاریخ  15ماه اگست

نفر محل اقامت موقت  +غذای گرم

20,623

مهاجر فاقد مدرک دریافت کننده کمک های بشردوستانه در
سرحدات

نفر پول نقد برای حمل و نقل
نفر بسته های کمکی مواد غذایی دریافت کردند

 .3فعالیت های کاهش خطرات آفات مانند احداث زیرساخت های عمرانی در طول دوره راپور ادامه یافته است که تعداد ذینفعان زمانی که عملیات تکمیل گردد شمارش می شود.
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راپور وضعیت افغانستان 21 -الی  27ماه اکتوبر

20,623
9,295
17,280

خدمات صحی
بخــش صحــی دفتــر آی او ام بــه ارایــه¬ی خدمــات صحــی عاجــل بــرای افــرادی
کــه در حــال کــوچ هســتند و یــا کســانی کــه در مــکان هــای صعــب العبــور زندگــی
میکننــد ادامــه میدهــد .تیــم ســیار صحــی دفتــر آی او ام خدمــات اولیــه صحــی و
ارجاعــات ر ا بــرای ایــن افــراد فراهــم کــرده اســت .خدمــات مربــوط بــه بیمــاری
کرونــا شــامل شناســایی ،نظــارت بــر بیمــاری ،ارتقــای ســامت ،ظرفیــت ســازی
و انجــام آزمایــش کووید-نــوزده و خدمــات البراتــوار میباشــد .افــرادی کــه توســط
تیــم ســیار صحــی دفتــر آی او ایــم مــورد حمایــت ،معالجــه و تســت کرونــا قــرار
گرفتــه انــد ،نیــز بــه طــور مــداوم اطالعــات پیشــگیرانه در ارتبــاط بــا بیمــاری
کرونــا دریافــت کــرده انــد .دفتــر ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت انجــام بررســی هــا
و ارزیابــی هــای معالجــوی و کمــک هــای صحــی را در ســرحدات بــا جمهــوری
اســامی ایــران و پاکســتان و مراکــز پذیرش/ترانزیــت بــرای عــودت کننــدگان
تســهیل مــی کنــد.

و همچنیــن همــراه بــا تیــم ســیار صحــی پیــام هــای تبلیغاتــی صحــی در زمینــه
اقدامــات پیشــگیرانه در برابــر بیمــاری کرونــا و ســایر بیمــاری هــای ســاری را
بــرای  8,601نفــر ارایــه نمــوده اســت.

تعداد
کلی افراد
مستفید

 1ماه جنوری الی
 27ماه اکتوبر

 21-27ماه
اکتوبر

3,201 130,258

از تاریخ  15ماه اگست

مردم خدمات بهداشتی دریافت کردند
20,907

مشاوره برای بیماران خارج بستر

در تاریــخ  21الــی  27مــاه اکتوبــر ،در مجمــوع  3,201نفــر ( 1,995زن،
 1,206مــرد) در والیــات هــرات ،قندهــار ،ننگرهــار ،و نیمــروز از خدمــات
اولیــه صحــی ،ماننــد بخــش خدمــات بیمــاران خــارج بســتر ( )OPDو خدمــات
صحــی والدی برخــوردار شــدند .از ایــن افــراد 36 ،نفــر ( 35زن 1 ،مــرد)
خدمــات صحــی روانــی و حمایــت هــای روانــی اجتماعــی ( )MHPSSدریافــت
کردنــد و  463بیمــار بــا شــرایط بحرانــی ( 387زن 76 ،مــرد) بــرای مراقبــت
هــای عاجــل در والیــات نیمــروز ،ننگرهــار و هــرات معرفــی شــدند .عــاوه
بــر ایــن ،دفتــر ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت از 13,843نفــر در هــرات،
قندهــار ،ننگرهــار ،غــور و نیمــروز تســت کووید-نــوزده بــه عمــل آورده اســت

خدمات صحی والدی نسایی

2,726

خدمات روانی اجتماعی

1,205

خدمات مربوط به بیماری کرونا
نفر در ارتباط با بیماری کرونا مورد ارزیابی گردیده است

470,409

نفر پیام های صحی در ارتباط با کووید 19-دریافت کرده اند

272,912

خدمات حمایوی
در طــول دوره ی ایــن راپــور کارکنــان زن و مــرد در مراکــز پذیــرش و ترانزیــت در والیــات ســرحدی بــا ایــران (نیمــروز و هــرات) مســاعدت هــای پــس از بازگشــت
بــرای مهاجــران ارایــه نمودنــد .درمجمــوع  929عــودت کننــده فاقــد مــدرک بــرای ارزیابــی نیازهــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و از ایــن مــوارد ،در مجمــوع 154
نفــر ( 75زن و 79مــرد) بــا نیازمنــدی هــای خــاص از مســاعدتهای حمایــوی ماننــد دریافــت اطالعــات در مــورد نحــوه دسترســی بــه خدمــات اساســی ،ارجاعــات و کمــک
هــای غیــر نقــدی شــامل پیگیــری فامیــل و ادغــام مجــدد برخــوردار شــدند.
مدیریــت قضایــای حمایــوی بــه صــورت حضــوری یــا از راه دور در  11والیــت
کــه تیــم هــای حمایــت دفتــر آی او ام در آنجــا حضــور دارنــد انجــام شــد .پــس از
هفتــه هــا کار گســترده در زمینــه فعــال ســازی مجــدد مکانیســم هــای رجعــت دهــی
و مذاکــره بــرای دسترســی بــه افــراد و ســاحه ،دفتــر آی او ام توانســته اســت بــه
تعــداد  62قضیــه حمایــوی جدیــد را در نــه والیــت بدخشــان ،بلــخ ،فاریــاب ،غــور،
هــرات ،کابــل ،قندهــار ،ننگرهــار و ســرپل بــه دســت آورد .کمــک هــای نقــدی بــه
139عــودت کننــده فاقــد مــدرک ( 69زن  70 ،مــرد) ارائــه شــد و  135قضیــه در
بدخشــان ،غــور ،هــرات ،قندهــار ،نیمــروز ،ســرپل و تخــار بســته شــد.
عــاوه بــر ایــن نظــارت حمایــوی ،بــه شــکل رایزنــی هــای اجتماعــی ،در همیــن
والیــات ادامــه دارد و  146نفــر ( 22زن 124 ،مــرد) را در طــول دوره راپــور
بــه طــور فعــال مصــروف ســاخته اســت .بــا وجــود بســته شــدن ســرحدات ،تعــداد
زیــاد از افغــان هــای فاقــد مــدرک همچنــان بــه دنبــال عبــور از ســرحدات هســتند.
در  11والیــت کــه مــورد ســروی قــرار گرفتــه انــد ،کاهــش دسترســی بــه خدمــات
 بــه ویــژه خدمــات حمایتــی از کــودکان و زنــان  -همچنــان مشــاهده مــی شــود.کارکنــان زن و مــرد تیــم حمایــت آی او ام در والیــات بدخشــان ،بلــخ  ،فاریــاب،
کابــل و تخــار بــه افــراد نیازمنــد دسترســی داشــتند .در ســایر والیات ،فقــط کارکنان
مــرد در ســاحه حضــور دارنــد و مدیریــت قضایــا و نظــارت بــر حمایــت توســط
کارکنــان زن بــه صــورت غیــر حضــوری انجــام مــی شــود .ســازمان بیــن المللــی
مهاجــرت همچنــان مذاکــرات را بــرای گســترش دســتیابی زنــان بــه مســاعدتها
ادامــه میدهــد.

تعداد
کلی افراد
مستفید

4

42,543

439

از تاریخ  15ماه اگست

1,195

عودت کننده فاقد مدرک کمک های
حفاظتی پس از ورود دریافت کردند

148

مدیریت قضیه باز شده

راپور وضعیت افغانستان 21 -الی  27ماه اکتوبر

 1ماه جنوری الی
 27ماه اکتوبر

 21-27ماه
اکتوبر

1,159

عودت کنندگان فاقد مدرک کمک نقدی
دریافت کردند

1,108

مدیریت قضیه بسته شده

تعداد
کلی افراد
مستفید

 21-27ماه
اکتوبر

 1ماه جنوری الی
 27ماه اکتوبر

60 239,204

از تاریخ  15ماه اگست
پروژه های معیشتی

پروژه های توسعه جامعه

9

6

تعداد پروژه های تکمیل شده

تعداد افراد تحت حمایت با سازوکارهای
کسب و کار

تثبیت ،ادغام مجدد و مقاومت
برنامــه ی ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت در زمینــه ثبــات ،ادغــام مجــدد و
مقاومــت کمــک هــای جامــع و منطقــه ای خــود را جهــت تســهیل گــذر از واکنــش
عاجــل بــه راه حــل هــای مانــدگار ،صلــح بــادوام و توســعه پایــدار در مناطقــی بــا
تعــداد بیشــتر عــودت کننــدگان ماننــد بغــان ،بلــخ ،هــرات ،کابــل ،قندهــار ،کنــر،
لغمــان و ننگرهــار ادامــه مــی دهــد.
در طــول دوره راپــور ،چهــار پــروژه عمرانــی جدیــد آغــاز شــد .در والیــت قندهــار
ســاخت سیســتم آبرســانی قریــه عبدالســام ولســوالی ســپین بولــدک و نیــز سیســتم
آبرســانی ،ســپتیک تانــک در ولســوالی ســپین بولــدک آغــاز شــده اســت .در والیــت
ننگرهــار ،احــداث یــک آبگیــر ،دو مخــزن آب و یــک کانــال آبیــاری کــه بــرای
قریــه قلعــه شــاهی ولســوالی دره نــور مفیــد خواهــد بــود ،آغــاز شــد .در والیــت
لغمــان روســتای شــاه منــگل پــروژه کانــال آبیــاری ،آبگیــری و دیــوار حفاظتــی
آغــاز شــده اســت .در طــول دوره راپــور 66 ،مــرد از مناطــق مختلــف بــه طــور
موقــت بــرای کار در ایــن ســاخت و ســازها اســتخدام شــدند.
دفتــر آی او ام همچنیــن بــا ارائــه آمــوزش هــای حرفــوی ( ،)TVETکارآمــوزی
و حمایــت از شــرکت هــای کوچــک و متوســط ،تــاب آوری اجتماعــی -اقتصــادی
افــراد آســیب پذیــر را تقویــت مــی کنــد .در طــول دوره راپــور ،کارآمــوزی بــرای
 388نفــر ( 171زن 217 ،مــرد) در والیــات بلــخ ،کابــل ،ننگرهــار و هــرات
ادامــه دارد .در والیــت قندهــار 25 ،نفــر ( 7زن 18 ،مــرد) از برنامــه کارآمــوزی
خــود فــارغ التحصیــل شــدند .عــاوه بــر ایــن 255 ،نفــر ( 105زن 150 ،مــرد)
در والیــات کابــل ،هــرات ،قندهــار ،ننگرهــار ،کنــر ،لغمــان و بغــان در آمــوزش
هــای مربــوط بــه خیاطــی ،تعمیــر موبایــل ،تعمیــرات هیدرولیــک و نصــب ســولر
هــای آفتابــی ثبــت نــام کــرده انــد.

تمویل کنندگان (دونر)
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e. prd@iom.int

t. +41 22 717 92 71

w. www.afghanistan.iom.int
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