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 ۲۰۱۷جون–مياشتنی رپوټ

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

 کال د غبرګولي په لسمه نٻټه په کابل کې تر سره شو ۱۳۹۶ګرام د هغه ځانمرګي بريد په تړاو چې د يوه ټانکر ډوله موټر په کارولو سره د  پرو ACAP IIIد  •
 قربانيان ۳۵۵ تنه ټپيان يې درلودل، په بٻړې سره اقدامونه وکړل. د جون مياشتې په لړ کې اړوند پرسونل ۴۰۰ تنه مړه او شاوخوا ۱۵۰او د رپوټونو له مخې 

 د مرستو په شرايطو برابر ACAP III تنه د ۲۱۵وارزول  چې له هغې ډلې څخه 
 کورنيو باندې د بٻړنيو مرستو کڅوړې ۲۰۰وپٻژندل شول. وروسته له هغې 

 ووٻشل شوې. 

 د ACAP III پٻښې د ۲۳۹ سيمه ييزوکارکوونکو د شخړو اړوندې ACAP IIIد  •
مرستو په شرايطو د برابر اوسٻدلو له نظره وارزولې. په دغو پٻښو کې په ټوليزه 

  نور ټپيان شوي ول. ۲۲۹ کسان مړه او ۱۶۳توګه 

 پروګرامونه په الره واچول شول. د ۵۹په ټول هٻواد کې د بٻړنيو مرستو د وٻش  •
 کڅوړې ووٻشل شوې چې ۸۳۹دغو پروګرامونو په لړ کې د بٻړنيو مرستو 

  ښځٻنه) ورڅخه برخمن شول. ۳۷۹۸ نارينه او ۳۹۳۰ ګته اخيستونکي (۷۷۲۸
 ۳۸۳ نارينه وو او ۴۷۴ تنو نويو ګټه اخيستونکو ۸۵۷ ټولنيز خدمتونه –رواني  •

 ښځينه) ته وړاندې شول. 

 ۲۳۶ ښځينه او ۹۳ نويو ګټه اخيستونکو (۳۲۹د فزيکی بيا رغونی خدمتونه  •
 نارينه وو) ته وړاندې شول.

 د وی د کورنی او د هغوانوی د قربانړېوڅ کهی مرستندو۱۰۳عايد توليدوونکېد  •
 . ې شولړ) ته ورکينهښځ۴۲۰ او نهی نار۳۳۶(وی کورنی او د هغوانوی قربان۷۵۶ سره سم اوویتړ له اوړغ

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت کې د انګرٻزي ژبې او د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولګيو د جوړٻدو لپاره اړونده همکاري او مالتړ وشو. په  •
  په جون مياشت کې پيل شول.  ۲۰۱۷ کارکوونکو نوم ليکنه شوې ده. دغه ټولګي د ۵۰هر کورس کې د 

 پروګرام له قربانيانو سره د مرستې/ معلوليت چارو سالکار، د معلوليت لرونکو وګړو د حقونو د کنوانسيون د غړو دولتونو په ACAP IIIصادق محبي، د  •
 نٻټې د امريکا متحدو ايالتونو په نيويارک ښار کې جوړه شوې وه، ګډون وکړ. ښاغلي محبي په دغې غونډه ۱۵ تر ۱۳ د جون له ۲۰۱۷لسمه غونډه کې چې د 

کې د افغانستان د ماين پاکۍ چارو کې د معلوليت لرونکو وګړو د ګډون د ارتقايي پروګرامونو په برخه کې د ننګونو او الس ته راوړنو په تړاو هر اړخيز 
 معلومات ورکړل. 

 په فيسبوک پاڼو کې، خپاره شول. MAPA و ا USAID, UNMASد اړوندو څلوروفعاليتونو معلومات په ټولنيزو رسنيو، په تٻره بيا د ACAP IIIد  •
 تخنيکي سالکار د دغه پالن د تدوين او منظورې په ACAP IIIد فزيکي بيارغونې منظور شوی ستراتيژيک پالن د عامې روغتيا وزارت ته وسپارل شو. د  •

بهير کې تخنيکی مرسته وکړه. دغه پالن د معلوليت او بيارغونې په برخه کې د عامې روغتيا وزارت فعاليتونه د افغانستان له ملي روغتيايي ستراتيژۍ 
 ) سره همغږي کوي. ۲۰۲۰ – ۲۰۱۶(

 ستونزې او کاري شرايط:
 خبرتيا لپاره يو کمپاين په الره ید غبرګولي د لسمې نٻټې د پٻښې قربانيانو ته د رسٻدلو په موخه د سيمه ييزو اړيکو، رسنيو او ټليفوني شبکو له الرې د عام •

  شوې. ضافه او په کار واچولواچول شو. قربانيانو ته د رسٻدلو په موخه ډٻرې عملياتي سرچينې په کابل کې ا

 :ېنړ کې لپاره پالن شوېاشتی مېد راتلونک
 د بٻړنيو او لنډ مهالو مرستو د برابرولو له الرې په کابل کې د غبرګولي د لسمې د بريد له قربانيانو سره مرستو ته به دوام ورکړل شي.  •
د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د معلوليت لرونکو وګړو رياست او د عامې روغتياز وزارت ته د معلوليت لرونکو وګړو د راجع کولو د  •

 ملي الرښود د وروستۍ نسخې وړاندې کول. 
  د ملي الرښود د وروستۍ نسخې سپارل.   د تثبيت ددرجید عامې روغتيا وزارت ته د معلوليت •

يوه مور په کابل کې د خوراکي او غير خوراکي توکو د مرستندويه کڅوړې د ترالسه کولو لپاره د انتظار 
 له يوه کارکوونکي سره خبرې (ACAP III)په حال کې د افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام 

 UNMAS@کوي. نوموړې خپل زوی د کابل د غبرګولي د لسمې په پٻښه کې له السه ورکړی دی. 


