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 ۲۰۱۷ مارچ – مياشتنی رپوټ

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

   غبرگون:ACAP IIIد لويو پٻښو پر وړاندې د  
په کابل ښار کې د سردار دمحم داؤد خان پوځي روغتون باندې د تروريستي بريد له  •

 ACAP III نور ټپيان شول. د دې پٻښې هٻڅ کوم قرباني د ۷۰ تنه مړه او ۳۰امله 
 .  وپروګرام د خدمتونو لپاره په شرايطو برابر نه و

• ACAPIIIيوی غټی حملی د قربانيانو کوم چی دپوليسو پرمرکز کابل کی شوی د   د
 ټپيان درلودل، د حملی قربانيانو 119مړه او  22 وه څيړنه وکړه، چي يادی حملی

  .لدهمکاريو مستحق وپيژندل شوACAP III څخه دوه ويشت تنه د 

 

   : مهمې کړنې
 پروګرامونه په الره واچول ۵۲په ټول هٻواد کې د بٻړنيو مرستو د وٻش  •

 کڅوړې ووٻشل ۴۲۷شول. د دغو پروګرامونو په لړ کې د بٻړنيو مرستو 
) ينه ښځ۱۹۳۸ نارينه او ۲۰۳۲ ګته اخيستونکي (۳۹۷۰شوې چې 

 ورڅخه برخمن شول. 
 ګټه ۵۵۸) د رواني-ټولنيزو خدمتونو په نوملړ کې شاملې شول. رواني-ټولنيزه سالمشوره د ينه ښځ۲۷۸ نارينه او ۴۳۳ تنه قربانيان (۷۱۱ •

  ) لپاره روانه ده. ينه ښځ۲۵۰نارينه او ۳۰۸اخيستونکو (
 ).ينه ښځ۱۲۱ نارينه او ۲۸۵ ګټه اخيستونکو ته وړاندې شول (۴۰۶پۍ او د رجعت ورکولو خدمتونه کور دننه د فزيوتراد  •
 قربانيانو او د هغوی کورنيو ۱۱۵ مرستندويه کڅوړې د قربانيانو او د هغوی د کورنيو د غړو له اړتياوو سره سم ۲۷د اقتصادي بيارغونې  •

 ) ته ورکړل شوې. ينه ښځ۶۰ نارينه او ۵۵(

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت سره يوه هوکړه ليک السليک شو. د عامې روغتيا وزارت سره د هوکړه ليک د السليک  •
 کٻدو موضوع تعقيب شوه. 

د منځ مهالې ارزونې د ترسره کولو لپاره د ارزونې يو سالکار غوره شو. دغه سالکار به په اپرٻل مياشت کې افغانستان ته راشي او د څلورو  •
 اونيو لپاره به سيمه ييز کار ترسره کړي. 

 تر منځ د چارو د پرمختګ درې اړخيزه درې مياشتنۍ USAIDو پروګرام ا ACAP IIIد کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت؛  •
 بياکتنه ترسره شوه. 

 : ستونزې
  د هدايت په اساس د تعليق په حالت کې قرار لري. USAID ترسره کول د (NDSA)د افغانستان د معلوليت د ملي سروې  •

  :ېنړ کې لپاره پالن شوېاشتی مېد راتلونک
 د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو رياست سره په کابل کې د دوه ورځني ورکشاپ جوړول.  •
  پروګرام د هغو فعاليتونو د ترسره کولو لپاره چې په دغه وزارت پورې اړه لري. ACAP IIIد عامې روغتيا وزارت سره د هوکړه ليک السليک کول د  •
 د خونو/ تجهيزاتو تنيمول د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت کې د کارکوونکو د مهارتونو د پراختيا پروګرام د په الره اچولو لپاره.  •

 پروګرام يو ګټه اخيستونکی په بغالن واليت کې د رواني-ټولنيزې مشورې د ACAP IIIد 
 UNMAS@ اخيستلو په حال کې.


