
 

  

  

 أفغانستان اللجنة الدولية للصليب األحمر في 

  2015حقائق وأرقام لعام 

  

أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر في أفغانستان، بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر األفغاني، تتركز 

على زيارة المحتجزين لرصد ظروفهم المعيشية والمعاملة التي يلقونها، وتوفير المساعدات األساسية والرعاية 

العائلة  دة االتصال بين أفرادالطبية لهم، وتحسين سبل الوصول إلى المياه وشبكات الصرف الصحي، وا عا

 الذين تشتت شملهم من جّراء النزاع. 

 .2015وفيما يلي نظرة عامة على أنشطة اللجنة الدولية في أفغانستان في 

 زيارة المحتجزين وتيسير االتصال بين أفراد العائلة

 محتجز(. 27,000مركز من مراكز االحتجاز )تضم أكثر من  31زيارة في  115● 

شخًصا  1,230شخص في مراكز االحتجاز ممن احُتجزوا لصلتهم بالنزاع، ومنهم  2,000زيارة زهاء ● 

 استقبلوا زيارات للمرة األولى.

 محتجًزا أُطلق سراحهم للعودة إلى ديارهم. 53تقديم العون لزهاء ● 

دعم من جمعية رسالة من رسائل الصليب األحمر بين محتجزين وعائالتهم، ب 4,700تبادل أكثر من ● 

 الهالل األحمر األفغاني. 

مساعدة عائالت المحتجزين في "مركز االحتجاز الوطني األفغاني" على إعادة االتصال بأقاربهم من ● 

 زيارة عائلية.  4,650مكالمة هاتفية و 7,800خالل أكثر من 

  ."شارخي إي بول"زيارة عائلية للمحتجزين في سجن  28تنظيم ● 

طلب بحٍث عن  443استفسار من عائالت بشأن مصير أقاربهم المحتجزين أو المختفين و 225تلقّي ● 

 طلبًا تم تسويتها بنجاح.  195مفقودين من الخارج، ومنها 

 من رفات المقاتلين والمدنيين إلى عائالتهم.  2,260تيسير نقل أكثر من ● 



 

 

 دعم الرعاية الصحية

 شخًصا من جرحى الحرب إلى مراكز طبية. 2,158نقل ● 

مريًضا في عنابر الجراحة والوالدة وطب  65,157"ميرويس" و"شيبرغان" اللذين استقبال  مستشفيىدعم ● 

جراء عمليات جراحية لزهاء  استشارة  428,000مريض وتقديم أكثر من  20,607النساء والعنابر الطبية، وا 

 في العيادات الخارجية. 

بأدوية ومستلزمات طبية استهالكية ومعدّات طبية، وتسهيل التنظيم والدعم إلقامة التدريبات، التبرع ● 

 والتدّرب على الوظائف والدعم المالي واإلداري. 

توفير مواد اإلسعافات األولية ومواد التجبير لموظفي اإلسعافات األولية والعاملين في مجال الصحة الذين ● 

 مع جرحى الحروب.  يتعاملون تعامالً مباشًرا

 شخًصا ممن يتعاملون تعاماًل مباشًرا مع الجرحى. 1,790تنظيم تدريب على اإلسعافات األولية لزهاء ● 

 مساعدة المستشفيات التي تستقبل تدفقًا لجرحى األسلحة أثناء الحاالت الطارئة.● 

في المجال الطبي ممن يشاركون موظفًا من العاملين  35تنظيم حلقة دراسية عن الجراحة في كابول لزهاء ● 

 مشاركة نافذة في عالج جرحى األسلحة.

عيادة تابعة للهالل األحمر األفغاني  47توفير الدعم التقني والمالي والتدريب واإلمدادات الطبية لحوالي ● 

 ومتطوعي المجال الطبي واإلسعافات األولية. 

جرعة تحصين ضد  506,987استشارة في العيادات الخارجية وتقديم أكثر من  905,298تقديم أكثر من ● 

 أمراض األطفال المعتادة. 

مواصلة دعم السجون اإلقليمية في قندهار )ساربوزا( و"حيرات" بالحوافز للموظفين، وباألدوية ● 

 والمستلزمات الطبية االستهالكية والمعدّات الطبية. 

 رة عالجية في تلك السجون. استشا  18,122تقديم حوالي ● 

 

 



 

عداد األطراف:  توفير خدمات إعادة التأهيل البدني وا 

 شخًصا مبتوري األطراف.  1,261مريًضا جديًدا، ومنهم  9,274تسجيل ● 

 مراكز لألطراف الصناعية وتقويم العظام تابعة للجنة الدولية. 7مريًضا في  130,982مساعدة زهاء ● 

 طرًفا صناعًيا وجهاًزا تعويضًيا.   18,973تجهيز● 

 مريًضا. 266,273تقديم عالج طبيعي لزهاء ● 

 مريًضا إلطالق مشاريعهم الصغيرة الخاصة. 564منح قروض ائتمانية صغيرة لزهاء ● 

 شخًصا اجتازوا التدريب بالفعل. 178مريًضا، ومنهم  181تيسير تدريب مهني مستمر لزهاء ● 

 مصاًبا في الحبل الشوكي وتقديم تدريب لعائالتهم.  1,694زلية ومساعدة زيارة من  8,239إتمام ● 

 

 توفير المساعدات األساسية

  شخًصا على مساعدات أساسية مثل األغذية والبطانيات ومجموعات مستلزمات  147,161حصول

 النظافة الشخصية، بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر األفغاني.

  شخًصا في مشاريع "النقد مقابل العمل" التي حّسنت البنية التحتية، مثل مشاريع قنوات  4,563عمل

 الري وُجُدر الحماية وبوابات المياه.

  فرًدا( على مساعدة مالية لعالج طبي عاجل ونفقات الجنازة ألفراد  2,581أسرة )زهاء  232حصول

 العائلة المصابين أو الذين ُقتلوا في النزاع. 

  أسرة مستضعفة على دعم )دواجن وخراف وغيرها( وتدريب لمساعدتهم على زيادة  89حصول

 دخلهم.

  من العاملين في مجال الطب البيطري، ممن تدعمهم اللجنة الدولية، على أدوية،  109حصول

نتاجيتها.  ومساعدتهم على مكافحة الديدان وعالج حيوانات المزارع من األمراض وتحسين صحتها وا 



 

  مزارع تدريبات على تربية الماشية، حيث تعّلموا كيف يمكنهم تحسين إدارتهم  1,110حضور

 وكذلك حصول المزارعين على علف حيواني مرّكز وأدوات أساسية.  –للحيوانات وحمايتها 

 

 تحسين جودة المياه وخدمات الصرف الصحي

  شخص في مناطق النزاع على الوصول إلى المياه ذات الجودة المالئمة  262,800مساعدة أكثر من

 إقليم.  13من خالل تجديد البنى التحتية للمياه التي ُأضيرت بسبب النزاع أو تعرضت لإلهمال في 

  في كابول،  المركزي " شارخي إي بول" سجنمحتجز في  4,400تحسين مصادر المياه ألكثر من

 أماكن احتجاز أخرى.محتجز في  900وألكثر من 
  عمليات توزيع لمجموعات مستلزمات النظافة الشخصية في أماكن االحتجاز، ما عاد بالنفع  3إتمام

 محتجز )بمن فيهم أطفال( وموظفي السجون. 36,900على زهاء 

  ستقبل بكابول )ي المركزي" شارخي إي بول" سجنإتمام تشييد مركز جديد للزوار وتجديد مطبخ في

 (.محتجز 8,500زهاء 

 .إتمام تجديد وأعمال تشييد )مطابخ، إماكن للزيارات العائلية، عيادات( في سبعة سجون إقليمية 

 مركز االحتجاز الوطني األفغاني" في باغرام. مواصلة تشييد مبنى إضافي للعائالت الزائرة في" 

  كابول"و" غاه الشكار" و "آباد فايز"اتمام أعمال التشييد وا عادة التأهيل في مراكز إعادة التأهيل في" 

 ."الشريف مزار"و

 لألطفال بيةط ومرافق جديد غسيل مبنى) بقندهار اإلقليمية المستشفيات في التجديد أعمال مواصلة 

 (.جديد طوارئ  عنبر) وشيبرغان( الوالدة وحديثي

 

 



 

 الشراكة مع جمعية الهالل األحمر األفغاني

  مجاالت الصحة وتقديم العون للعائالت، وا عادة الروابط أنشطة ومشاريع في  8استهالل العمل في

 (.2017 - 2015العائلية واالستعداد لحاالت الطوارئ، استناًدا إلى اتفاقية إطار عمل الشراكة )

  إقامة حلقة تعريفية لممثل الرئيس األفغاني، الذي سيتوّلى تيسير جميع الشؤون المرتبطة بالهالل

األحمر األفغاني مع رئيس البالد )راعي جمعية الهالل األحمر األفغاني(، دارت حول تاريخ الحركة 

 الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمبادئ األساسية. 

  وتحديد مهمة الخطة االستراتيجية الجديدة )فترة  2015 – 2012اتيجية لفترة مراجعة الخطة االستر

( ورؤيتها وبيان قيمتها، مع ممثلي االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 2020 - 2016

 للطوارئ. لالستجابةواللجنة الحكومية والهالل األحمر، واللجنة الدولية، واألمم المتحدة، 

  دارة المتطوعين أثناء اجتماعات تبادل المعلومات وال خبرات حول االستعداد/االستجابة للطوارئ وا 

 النظراء مع الجمعيات الوطنية لوسط آسيا في "دوشنبي" ومع الهالل األحمر اإليراني في طهران.

  فرًعا  15فرًعا ومجلس إقليمي في  16إجراء التقييمات السابقة على انعقاد الجمعية اإلقليمية في

 . 2016قبيل انعقاد الجمعية العامة لعام 

  

 تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني 

  شخص بمن فيهم أعضاء  42,000تقديم جلسات تعريفية حول القانون الدولي اإلنساني ألكثر من

جتمع المدني، وشيوخ المجتمعات المحلية وعلماء الدين والقادة السياسيين وأفراد الجيش الوطني الم

دارة األمن الوطني، والمعارضة المسلحة واألشخاص  والشرطة الوطنية ووحدات الشرطة الوطنية وا 

 الذين يتلقون مساعدات اللجنة الدولية.

 


