
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اعالمیھ مطبوعاتی
 
 
 کمکرا برای میلیون دالری  ۳۰جدید برنامۀ  ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا

 اعالم نمود بھ قربانیان ملکی 
 

میلیون دالری را جھت فراھم نمودن کمک  ۳۰یک برنامۀ جدید  متحدۀ امریکاادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت   – ، افغانستانکابل
  .برای قربانیان جنگ اعالم نمودو مخصوص ھای عاجل 

 
بیگناه ملکی کھ در نتیجۀ  افرادبرای  کھ برای سھ سال است ")ACAP IIIکمک ھای ملکی برای افغان ھا ( برنامۀ "سوم مرحلۀ 

این برنامھ حوادث ناشی  .فراھم مینمایدکمک ھای بشری شده اند متحمل خسارات و جراحات  جنگ بقایاییا  فعالیت ھای شورشیان
  مشابھ را نیز در برمیگیرد.  از ماین ھا و مھمات منفجر ناشده و سایر خطرات

 
وزارت  .افغانستان تطبیق خواھد شد پاکی" ملل متحد در ھمکاری با مرکز ھماھنگی ماین پاکی"خدمات ماین  دفتراین برنامھ توسط 

، و یک شبکۀ از ادارات دولتی و غیر دولتی در فراھم آوری کمک ھا بھ قربانیان دخیل کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین
  خواھند بود. 

 
) ۲ قربانیان؛رسیدگی بھ ضروریات  بمنظور) فراھم آوری کمک ھای عاجل طبی و جنسی ۱قرار ذیل اند: اھداف اصلی این برنامھ 

آموزش ادارات حکومتی کھ مسئولیت کمک بھ قربانیان جنگ را بھ عھده دارند تا ضروریات افراد متاثر شده از جنگ بصورت 
 آگاھی عامھ و تالش ھای دادخواھی.گشترش  )۳ و بھتر مرفوع گردد؛

 
کمک  سومبرنامۀ مرحلۀ سوم "میباشد. از قربانیان جنگ ایاالت متحده حمایت برنامۀ سوم  بخشاین میالدی بدینسو،  ۲۰۰۷از سال 

از زمان آغاز حمایت خانواده را  ۱۳۵۰۰دو برنامۀ قبلی را کھ بیشتر از میکانیزم ھای )" ACAP IIIھای ملکی برای افغان ھا (
 ، تقویت مینماید. است نموده

 
 
 

شماره تیلیفون ھای ادارۀ انکشاف بین الملی امریکا و درخواست مصاحبھ، لطفا با دفتر ارتباط و آگاھی عامھ بھ  برنامھ برای کسب معلومات بیشتر دربارۀ
ایمیل بزنید و یا بھ آدرس انترنتی   KabulAIDdoc@usaid.govبھ ایمیل آدرس یا  بھ تماس شده 0700114060

http://www.usaid.gov/afghanistan  نمایید.مراجعھ
 

 سال به رسارس �ان مكک اقتصادی و �رشدوس�تانه منوده است. 50امر�اك، از طریق ادارۀ انکشاف بني امللىل امر�اك، �رای مدت بیش از مردم 

 
USAID on Facebook 

 
USAID on Twitter 

 
USAID on YouTube 

 
USAID on Flickr 
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