
 

 

 
 
 ۲۰۱۷فبروری –مياشتنی رپوټ

 (ACAP III)–د افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام 
 

 

  غبرگون:ACAP IIIد لويو پېښو پر وړاندې د 
د طالبانو پر وړاندې د هلمند واليت سنګين ولسوالۍ کې د ناټو او افغان امنيتي ځواکونو د  •

 قربانيانو سره مرسته وشوه. جګړې په دغې ولسوالۍ کې د فبروري په ۴۷ګډو عملياتو 
 مياشت کې زور واخيست چې هوايي بريدونه هم پکښې شامل ول. 

په پکتيکا واليت کې د ځای پر ځای شوې چاودٻدونکې آلې په واسطه د ښوونځي پر موټر  •
 قربانيانو او د ۱۹۲ تنه يې مړه او څلور نور يې ټپيان کړل، له ۱۱باندې د بريد، چې 

 قربانيانو د کورنيو له غړو سره مرستې وشوې. 

 تنو ته يې مرګ ژوبله ۴۳په کابل ښار کې پر ستره محکمه باندې د ځآن مرګي بريد، چې  •
 واړوله، له قربانيانو سره د نهو مرستندويو کڅوړو مرسته وشوه. 

 مهمې کړنې: 
 پروګرامونه په الره واچول شول. ۳۸په ټول هېواد کې د بېړنيو مرستو د وٻش  •

) ورڅخه ينه ښځ۱۶۳۴ نارينه او ۱۶۷۸ ګته اخيستونکي (۳۳۱۲ کڅوړې ووٻشل شوې چې ۳۲۴د دغو پروګرامونو په لړ کې د بېړنيو مرستو 
 برخمن شول. 

) د رواني-ټولنيزو خدمتونو په ينه ښځ۲۹۹ نارينه او ۲۷۱ غړي (۵۷۰) او د قربانيانو د کورنيو ينه ښځ۶۱ نارينه او ۲۲۸ تنه قربانيان (۲۸۹ •
  د کورنيو غړو) لپاره روانه ده. ۶۱۰ قربانيانو او ۲۴۹ ګټه اخيستونکو (۸۵۹ټولنيزه سالمشوره د  نوملړ کې شاملې شوې. رواني-

 ).ينه ښځ۱۶۰ نارينه او ۳۶۳ ګټه اخيستونکو ته وړاندې شول (۵۲۳پۍ او د رجعت ورکولو خدمتونه کور دننه د فزيوتراد  •
 ۱۰۵ قربانيانو او د هغوی کورنيو (۲۳۰ مرستندويه کڅوړې د قربانيانو او د هغوی د کورنيو د غړو له اړتياوو سره سم ۲۷د اقتصادي بيارغونې  •

 ) ته ورکړل شوې. ينه ښځ۱۲۵نارينه او 

 پروژې او دوه سکتوري وزارتونو (د عامې روغتيا وزارت او د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت) تر منځ د هوکړه ACAP IIIد  •
 ليکونو د السليک کيدو موضوع تعقيب شوه. 

 له ګواښ سره مخ کليو کې د ماينونو د ګواښ د پوهاوي په اړه د پوهاوي بودجه يوې همکارې ادارې ته ورکړل شوه، چې څه د پاسه ۱۶۳په  •
  کسان به ورڅخه برخمن شي.  ۶۹۰۰۰

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د شهيدانو او معلولينو معينيت د کارکوونکو لپاره د کمپيوټر د زده کړې د روزنيز پروګرام د  •
 پالن جوړولو کار پيل شو. 

 :ستونزې
 تر منځ د هوکړه ليک د السليک کېدو شاته (UNMAS)د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت او د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ خدمتونو دفتر  •

 پروژې ACAP IIIغورځېدلو د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د شهيدانو او معلولينو معينيت د کارکوونکو د وړتياوو د لوړولو په برخه کې د 
 وړتيا اغېزمنه کړې ده. 

 د ترسره (NDSA)مه ده، په افغانستان کې د معلوليت ملي سروې ۱۴ کال د فبروري ۲۰۱۸د پروژې د پای ته رسېدو د اوسنۍ نېټې په نظر کې نيولو سره چې د  •
 پروژې په آزمييښتي توګه د دغې سروې مهال وٻش داسې برابر کړی دی چې د اطالعاتو د راټولولو کار د موجود ACAP IIIکولو وخت پاتې ندی. له دې امله 

 پروژې تمديدي پړاو او يا هم بل کوم پروګرام ته وسپارل شي.  ACAP IIIهوکړه ليک په چوکاټ کې پای ته ورسېږي او د اطالعاتو د څېړنې کار د 

 د راتلونکې مياشتې لپاره پالن شوې کړنې: 
 د معلوليت د ملي سروې د ترسره کولو لپاره د يوې همکارې ادارې غوره کول.  •

يو ګټه اخيستونکی د اقتصادي بيارغونې د کڅوړې د ترالسه کولو په حال کې د ACAP IIIد 
هغه د هټۍ د توکو د ځای د بېرته ډکولو لپاره چې په کندز واليت کې د وروستيو شخړو له امله 

 UNMAS@ويجاړ شوي ول.



 

 

 
 

 پروژې د هغو کړنو د ACAP IIIله دوه سکتوري وزارتونو (د عامې روغتيا وزارت او د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت) سره د •
 ترسره کولو لپاره د هوکړه ليکونو السليک کول چې دغو وزارتونو پورې اړه لري.

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت له خوا د هوکړه ليک د السليک کېدو په صورت کې به د دغه وزارت د شهيدانو او معلولينو معينيت د  •
 کارکوونکو د وړتياوو د لوړولو لپاره سرچينې سمبال شي. 


