
 
 
 

 ھاعالمیي مطبوعات
 
 

میلیونو ډالرو پھ  ۳۰د ملکي قربانیانو سره د  نړیوالې پرمختیایي ادارېد امریکا د متحده ایاالتو 
 اعالن وکړمرستې نوی پروګرام ارزښت د 

 
 

د   (USAID) نړیوالې پرمختیایي ادارېد امریکا د متحده ایاالتو   -کابل، افغانستان:مھ نیټھ،  ۳کال د مې د میاشتې ۲۰۱۵د 
نوی  یونھ امریکایي ډالرو پھ ارزښت یومیل ۳۰ځانګړې مرستې د ترسره کولو پھ موخھ د جګړې د قربانیانو سره د سمالسي او 

 پروګرام اعالن کړ.
 

بھ د ھغو بې ګناه ملکیانو سره بشري مرستې ترسره کوي چې   (ACAP III) پروګرام ی دریمدری کلند افغانستان د ملکي مرستو 
 پھ ھیواد کې د روانې جګړې او یا ھم د جګړې څخھ د پاتې شوو چاودیدونکو توکو لھ کبلھ ورتھ مالي او ځاني زیان رسیدلی دی. 

 پدې کې ھغھ پٻښې ھم راځي چې د ناچاودلو ماینونو، مھماتو او نورو خطرونو لھ کبلھ رامنځ تھ کٻږي. 
 

و ملتونو د ماین پاکۍ د خدمتونو د رپھ افغانستان کې د ماین پاکۍ د ھڅو د ھمغږۍ د مرکز سره پھ ھمکارۍ د ملګدا پروګرام بھ 
د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شھیدانو او معلولینو وزارت او د افغاني حکومتي او ناحکومتي مؤسسو یوه  دفتر لخوا پلی شي. 

 شبکھ بھ ھم ددې مرستې پھ برابرولو کې ونډه واخلي. 
 

برابرول؛ ) د قربانیانو د اړتیاوو د پوره کولو پھ موخھ د سمالسي روغتیایي او نورو جنسي مرستو ۱ددې پروګرام اصلي موخې: 
) پھ غوره توګھ د جګړې پھ ترڅ کې د زیانمنو شوو  د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مرستې پھ موخھ د اړوندو وزارتونو او نورو ۲

 ) د عامھ پوھاوي او عدالت غوښتنې د ھڅو زیاتول دي. ۳حکومتي ادارو روزل؛ او 
  

پروګرام ھغھ  ACAP IIIکال راھیسې دا د جګړې د قربانیانو سره د متحده ایاالتو د روانې مرستې دریمھ برخھ ده. د  ۲۰۰۷د 
څخھ د زیاتو کورنیو سره مرستھ  ۱۳۵۰۰میکانیزمونھ پیاوړي کوي چې د تیرو دوو پروګرامونو پربنسټ چې لھ پیل څخھ یې د 

 وکړه، جوړ شوي وو. 
 
 

 رسه اړ�که KabulAIDdoc@usaid.govد ده ا�التو د نړیوالې �رخمتیايي ادارې د �روګرامونو په اړه د الز�تو معلوماتو او د مرکې د غوښتنې لپاره، �ر�ين وکړئ د امر�اك د مت�
 ویب پاڼیې ته مراجعه وکړئ. afghanistan /http://www.usaid.gov ونیسئ او �
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The American people, through the U.S. Agency for International Development, have provided economic 
and humanitarian assistance worldwide for more than 50 years. 
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