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 ۲۰۱۶ دسمبر – مياشتنی رپوټ
 (ACAP III) درٻٻم پړاو –د افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام 

 
 : مهمې کړنې

يوه شخص ته چې دواړه السونه يې پرې شوي وه، د افغانستان په کچه يو د  •
لومړنيو مصنوعي برقي السونو د ورکړی تمويل او آسانچاری برابری شوی. 
دغه برقی الس ګټه اخيستونکي ته په برياليتوب سره ولګول شو او اوس دی 

کوالی شي د هغه په واسطه د ورځني ژوند چارې ترسره کړي چې په دې توګه 
 يې د ژوند کيفيت لوړ شو. 

 پروګرامونه د هٻواد په بٻالبٻلو سيمو کې جوړ ۴۲د سمدستي مرستو د وٻشلو  •
 ګټه اخيستونکو ۳۴۸۶ کڅوړې ۳۵۲شول چې په ترڅ کې يې د سمدستې مرستو 

  ښځٻنه) ورسول شوې. ۱۷۵۴ نارينه او ۱۷۳۲ته (

 تنه د هغو د کورنيو ۶۸۹ ښځٻنه) او ۱۰۶ نارينه او ۳۰۱ تنه قربانيان (۴۰۷ •
 ښځٻنه) د رواني ـ ټولنيزو سالمشورو په پروګرام کې ۳۴۲ نارينه او ۳۴۷غړي (

 قربانيانو او ۳۱۲ ګټه اخيستونکو (۷۶۸شامل شول. رواني-ټولنيزه سالمشوره د 
  د کورنيو غړو) لپاره روانه ده.۴۵۶

 ګټه اخيستونکو ته وړاندې ۴۰۰د کور دننه فزيوتراپي او د راجع کولو خدمتونه  •
  ښځٻنه). ۹۸ نارينه او ۳۰۲شول (

 کڅوړې، چې د ګټه اخيستونکو او د هغو ۶۰د اقتصادي بياګډون لپاره د مرستو  •
د کورنيو د اړتياؤ په نظر کې نيولو سره چمتو شوې وې، پر مستحقينو باندې 

 ووٻشل شوې. 

 د وړاندې کٻدو د څرنګوالي څخه په څارنه کې  ټولنيزو خدمتونو–پروګرام د رواني  ACAP IIIد عامې روغتيا وزارت سره په کابل کې د  •
 ټولنيزو خدمتونو څخه د عامې روغتيا وزارت د څارنې لپاره د کاري پالن –پروګرام د رواني  ACAP IIIهمکاري وشوه او په ټول هٻواد کې د 

 په تړاو بحثونه وشول. 
د معلوليت لرونکو وګړو د نړيوالې ورځې د لمانځنې لپاره د دسمبر په درٻٻمه نٻټه د جوړ شوي محفل لپاره تخنيکي الرښوونه او مالتړ وړاندې  •

شو. په دغه محفل کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د ملي يووالي حکومت اجراييه رييس ښاغلي ډاکتر عبدهللا عبدهللا ګډون وکړ او حاضرينو 
 ته يې وينا واوروله. دغه محفل په رسنيو کې په ملي او نړيواله کچه پراخ انعکاس درلود. 

 :ستونزې
 په دې مياشت کې کومه د يادونې وړ ستونزه نه وه. چارې د پخوا په شان روانې وې.  •

 فعاليت های پالن شده برای ماه آينده: 
  کلونو لپاره د پروګرام د کړنو د بياکتنې د لړۍ بشپړول. ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷د  •

 د معلوليت د ملي سروې د ترسره کولو لپاره يوې همکارې ادارې سره کار کول.  •

 پروګرام د هغو ACAP IIIله دوه سکتوري وزارتونو (د عامې روغتيا وزارت او د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت) سره د  •
 فعاليتونو د ترسره کولو لپاره هوکړه ليکونه السليک کول، چې دغو وزارتونو پورې اړه لري. 

په مرسته يې مصنوعي برقي الس    ACAP IIIهغه شخص چې دواړه السونه يې پرې شوي او د 
 UNMAS@. ترالسه کړی دی، د دغه الس د کارولو تمرين کوي.


