مياشتنی رپوټ – جوﻻی ٢٠١٧
د افغانستان له ملکي و ړو سره د مرستې پرو رام – )(ACAP III
مهمې کړنې:


د  ACAP IIIپرو رام په کابل کې د غبر ولي د لسمې نٻ ې د چاودنې ،چې د رپو ونو له مخې پک ې  ١۵٠تنه مړه او  ۴٠٠نور پيان شول ،د قربانيانو لپاره د
بٻړنيو مرستو رسولو د کار ستره برخه بشپړه کړه .په دې ترڅ کې  ۴٨۶کورنيو باندې خوراکي او غير خوراکي توکي ووٻشل شول او همدارن ه د ارزونې او
د لنډ مهالو خدمتونو د وړاندې کولو دوام لری.



د جوﻻی مياشتې په ترڅ کی د  ACAP IIIسيمه ييزو ډلو په ول هيواد کی د شخړو اړوندې  ٢۴١پٻ ې وارزولې .په دغو پٻ و کې  ١۴٩کسان مړه او ٣٣٢
نور پيان شوي ول.



د  ACAP IIIپرو رام لخوا په ول هٻواد کې د بٻړنيو مرستو د وٻش  ۵٧پرو رامونه په ﻻره واچول شول .د دغو پرو رامونو په لړ کې د بٻړنيو مرستو ٧۶۶
ک وړې ووٻشل شوې چې  ۶٨۶۴ته اخيستونکي ) ٣۴۵٩نارينه او  ٣۴٠۵ينه( ور خه برخمن شول.
د جوﻻی مياشتې په ترڅ کې د  ACAP IIIپرو رام لخوا ،د مکتب شا ردانو ته د ډلييز غونډو نيولو په ډون ١٣۴٩ ،تنه نويو ه اخيستونکو ) ٩١٢نارينه وو
او  ۴٣٧ينه( ته رواني – ولنيز خدمتونه او  ٣۴۵نويو ه اخيستونکو ) ١١٨ينه او  ٢٢٧نارينه( ته د فزيوتراپي خدمتونه وړاندې شول.



د  ACAP IIIپرو رام لخوا  ١۵٩د نفقی لو ک وړی ووٻشل شوې چی  ١٢٨٢ه اخيستونکي ) ۵۶٨نارينه او ٧١۴



په ولنيزو رسنيو کې د  ACAP IIIدوه کيسې خپری شوی .تاسو کوﻻی شي په  UNMAS ،USAIDاو  MAPAفيسبوک ساي ونو او همدارن ه د
 UNMASوي ر فيډ کې يی و وری.



ينه( ور خه برخمن شول.

ستونزی او عملياتی ساحه:
جوﻻی مياشت کې يو شمٻر داسې پٻ ې رامين ته شوې چې ڼ شمٻر ملکي و ړو ته يې مرګ ژوبله واړوله .يو شمٻر دغه پٻ ې په ﻻندې ډول دې:







د جوﻻی  :١د افغانستان په ختي اچين ولسوالی د سړک د غاړی ماين چاودنه کی د لورو ماشومانو په ډون نهه تنه ووژل شول او ديارلس تنه نور پيان
شول چی ول ملکی و ړی وه.
د جوﻻی  :٢٣په تيوره ولسوالی کی د دولت مخالفينو او حکومتی واکونو ترمن ن ته وشوه چی د ملکی تلفاتو ﻻمل و ر يدله.
د جوﻻی  :٢٣د نن رهار وﻻيت د هسکه مٻنې ولسوال اوسٻدونکو د وينا له مخې اته تنه ملکي و ړي په دغې ولسوال کې د خارجی واکونو په هوايي
بريدونو کې ووژل شول او لس تنه نور پيان شول.
د جوﻻی  :٢۴يوه ان مر ې بريد کوونکي خپل له چاودٻدونکو مهماتو ډک مو ر ته د کابل ار په لويدي ه برخه کې چاودنه ورکړه چې له امله يې لږ تر لږه
 ٣۶تنه ملکي و ړي ووژل شول او ه دپاسه  ۴٠نور ،د و او ماشومانو په ډون ،پيان شول.
د جوﻻی  :٢٨د ترﻻسه شويو رپو ونو له مخې ،د بغﻼن وﻻيت لويدي کې پرته د مرکزي بغﻼن په نوم ولسوال کې د امنيتي واکونو او بلوا رو تر مين په
اته ور ن ج ړه کې لږ تر لږه پن ه تنه ملکي و ړي ووژل شول او  ١٢۵نور پيان شول او همدارن ه د ڼ شمٻر هغوی کورونه هم ويجاړ شول.
د جوﻻی  :٣١بلوا رو په کابل کې د عراق پر سفارت بريد وکړ چې په ترڅ کې يې دوه ملکي و ړي مړه شول.

د هٻواد په وټ وټ کې د بريدونو زياتٻدلو د  ACAP IIIپرو رام د ارزونې پرسونل په ډون د دغه پرو رام سرچينې تر فشار ﻻندې راوستې دي .سربٻره پر هغې،
ج ړې د ڼ شمٻر سړکونو د بندٻدلو ﻻمل ر ٻدلي دي چې د  ACAP IIIل خوا وﻻيتونو ته د مرستندويه ک وړو پر رسٻدو کی يی خنډ پيدا کړي.
د کار ،ولنيزو چارو ،شهيدانو او معلولينو وزارت کې د ان رٻزي ژبې د زده
کړی ول ي

د سيمې خلک د  ACAP IIIپه مﻼتړ د ماينونو د واښ په اړه پوهاوی ترﻻسه کوي

د اړيکو لپاره :نيهال سماراسينگهـ ،د پروژې مديرnihals@unops.org ،

