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 ۲۰۱۷مې–مياشتنی رپوټ

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

 

: ېنړ کېمهم
 ACAP III پېښې د ۳۶۳کارکوونکود شخړو اړوندې   سيمه ييزوACAP IIIد  •

مرستو لپاره په شرايطو د برابر اوسېدلو له نظره وارزولې. په دغو پېښو کې په 
  کسان ټپيان شوي ول. ۵۹۶ کسان مړه او ۲۴۸ټوليزه توګه 

 پروګرامونه په الره واچول شول. ۳۶په ټول هېواد کې د بېړنيو مرستو د وٻش  •
 کڅوړې ووٻشل شوې چې ۲۶۵د دغو پروګرامونو په لړ کې د بېړنيو مرستو 

  ښځينه ) ورڅخه برخمن شول. ۱۲۷۱ نارينه او ۱۲۹۵ ګته اخيستونکي (۲۵۶۶
 نارينه وو او ۴۴۵ تنو نويو ګټه اخيستونکو (۷۷۰ ټولنيز خدمتونه –رواني  •

  ښځينه ) ته وړاندې شول. ۳۲۵

 ښځينه ۹۹ نارينه وو او ۲۱۲ نويو ګټه اخيستونکو (۳۱۱د فزيوتراپي خدمتونه  •
 ) ته وړاندې شول.

 

 وی د کورنی او د هغوانوی د قربانړېوڅ کهی مرستندو۱۷۳عايد توليدوونکېد  •
 نهی نار۵۱۹ (وی کورنی او د هغوانوی قربان۱۲۲۰ سره سم اوویتړ له اوړد غ
 ې شولړ) ته ورکينه ښځ۷۰۱او 

 د معلوليت او فزيکي بيارغونې 2017-2020 له خوا (MTAG) سالکار د واکمنو چارواکو د اداری تخنيکي او سالکارې ډلې ACAP IIIپه وزارت کې مېشت د  •
 ستراتيژيک پالن  د تصويب چارې همغږې کړې. دغه پالن د پښتو او دري ژباړې لپاره سپارل شوی دی.  ملي 

 ستونزې او کاري شرايط
 کال د غبرګولي مياشتې په لسمه نېټه په چاودٻدونکو توکو ډک يو ټانکر ډوله موټر په کابل ښار کې د آلمان سفارت ته څېرمه څلورالره کې د ګڼه ګوڼې ۱۳۹۶د  •

 پروګرام د دغې پېښې د ACAP III نور ټپيان شول. د دغې پېښې ډٻر قربانيان ملکي وګړي ول. د ۴۰۰ کسان مړه او ۱۵۰پر وخت چاودنه وکړه چې له امله يې 
 د ACAP IIIواجد شرايط متضررو کورنيو د پېژندنې او ارزونې بهير پيل کړی ده. ټولو قربانيانو ته د ارزونې لپاره رسېدنه به له ننګونو ډک کار وي ځکه چې 

 د خدمتونو په اړه پوهاوی ACAP IIIټولو قربانيانو د اړيکو جزييات نه لري. د عامه پوهاوي يو کمپاين به د رسنيو او سيمه ييزو شبکو له الرې پيل شي ترڅو د 
  ساعته ټليفون شمېرې سره اړيکه ونيسي. ۲۴ له ACAP IIIورکړي او قربانيان وهڅوي چې د 

 
 :ېنړ کې لپاره پالن شوېاشتی مېد راتلونک
 ايرول. په مالي مالتړ د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د کارکوونکو لپاره د انګليسي ژبې او کمپيوټر د روزنيزو پروګرامونو د ACAP IIIد  •

 پروګرام د عملياتي او خدماتي سرچينو پياوړي کول، د بېړنيو مرستو د ACAP IIIپه کابل کې د غبرګولي د لسمې د چاودنې قربانيانو ته د رسيدګۍ لپاره د  •
  ټولنيزو مشورو ورکول او نور خدمتونه.  –کڅوړو د وٻشلو پيل، د رواني 

 پروګرام څخه يو عراده ريکشا د کورنۍ د معيشت د ACAP IIIد شخړې يو قرباني په کندز واليت کې له 
تأمينولو لپاره تسليمېږي. کندز يو له هغو واليتونو څخه دی چې د هېواد په روانو شخړو کې يې تر ټولو ډٻر 

 UNMAS@زيانمن شوی دی. 


