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  اکتوبر۲۰۱۶ د – مياشتنی رپوټ
 (ACAP III)  درٻېم پړاو–د افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام 

 
 

  :مهمې کړنې
 د بيړنيو مرستو کڅوړې په کابل کې د سخي زيارت ۳۷ پروګرام ACAP IIIد  •

 تنه ملکي وګړي ۱۴باندې د اکتوبر د يوولسمې د بريد قربانيانو باندې چې 
 تنه نور ټپيان شول، وويشلې. له دغو کڅوړو څخه ۳۰پکښې مړه او څه دپاسه 

   ښځې) برخمن شول. ۱۰۸ نارينه او ۱۱۰ قربانيان (۲۱۸

مه نيټه د ۲۶ پروژې په غور واليت کې د اکتوبر په ACAP IIIهمداراز  •
 ملکي وګړي ووژل شول، څيړنه ۳۶حکومت ضد عناصرو د بريد، چې پکښې 

 پيل کړه. 

 پروګرامونه ترسره ۴۴د هيواد په بيالبيلو برخو کې د بيړنيو مرستو د ويش  •
 ګټه ۴۰۶۳ کڅوړې پر ۵۰۷شول چې په ترڅ کې يې د بيړنيو مرستو 

  ښځې) وويشل شوې. ۲۰۸۲ نارينه او ۱۹۸۱اخيستونکو (

 ښځې) د رواني ټولنيزو ۳۰۲ نارينه او ۲۱۸ تنه د قربانيانو د کورنيو غړو (۵۲۰ ښځې) او ۸۳ نارينه او ۳۰۹درې سوه دوه نوي قربانيانو ( •
 تنه د کورنيو غړي) لپاره دوام ۳۶۹ قربانيان او ۳۷۸ ګټه اخيستونکو (۷۴۷خدمتونو د ترالسه کولو لپاره نوم ليکنه وکړه. دغه سالمشورې د 

 لري. 

  ښځې) لپاره د فزيوتراپي، رجعت ورکولو او تعقيبولو خدمتونه وړاندې کړل. ۱۴۱ نارينه او ۴۱۴ ګټه اخيستونکو (۵۵۵فزيوتراپستانو د  •

 بالقوه ګټه اخيستونکي د اقتصادي ادغام د مرستو پروګرام کې د شامليدو لپاره په ګوته کړل، چې په راتلونکو ۶۰سيمه ييزو سروې کوونکو  •
مياشتو کې به مرستې ترالسه کړي. نهه پنځوس ګټه اخيستونکو، چې په تيرو مياشتو کې تشخيص شوي ول، په اکتوبر مياشت کې د اقتصادي 

 ادغام د مرستې کڅوړې ترالسه کړې. 

• ACAP III د پروژی مرستياالنو ته په دری ورځنی ورکشاپ کی د ACAP III.غوره شويو کړنو او راپور ورکولو په اړه روزنه ورکړل شوه  
 کال د معلوليت د ملي کنفرانس په ۲۰۱۶ پروژې تخنيکي سالکار د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت په مرسته د ACAP IIIد  •

 مه نيټه په کابل کې جوړ شو، رغنده رول ولوباوه.  ۲۴پالنولو او آسانچارۍ کې، چې د اکتوبر په 

 :ستونزې
مې نيټې پورې دغه واليت څخه دباندې ۱۴ تر ۳ پروژې ټيم دې ته اړ شو چې د اکتوبر له ACAP IIIپه کندز واليت کې د جګړې له امله د  •

 پروژې د ACAP IIIواوسيږي. د وضعيت له عادي کيدو سره جوخت دغه ټيم بيرته کندز واليت ته راستون شو او له قربانيانو سره د مرستو او د 
 خدمتونو وړاندې کولو ته يې دوام ورکړ. 

 :د راتلونکې مياشتې لپاره پالن شوې کړنې
 پروژې د رواني-ACAP IIIد پروژې د رپوټ ورکولو، عملياتي او لوژستيکي چارو او په بيړنيو حاالتو کې د سالمشورې د تخنيکونو په باب د  •

 ټولنيزو سالکارانو لپاره د هيواد د ټولو زونونو په استازيتوب په کابل ښار کې د يوه څلور ورځني ورکشاپ جوړول. 

 پروژې او د کار، ACAP IIIد معلوليت د ملي سروې د ترسره کولو په ګډون د شهيدانو او معلولينو د څانګې د وړتياؤ د لوړولو په موخه د  •
 ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت ترمنځ د کاري مشارکت په اړه د هوکړه ليک تدوينول. 

پروګرام ګټه اخيستونکي د رواني-ټولنيزو مشورو د اخيستلو په حال  ACAP IIIپه بلخ واليت کې د 
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