
 
 

۲۰۱۷جنوری الی دسمبر  –افغانستان: حقایق و ارقام   

۲۰۱۸ 

 

در برخی از نقاط کشور، نا نده گپراامسال برای جامعه بشری در افغانستان سال خیلی دشوار بوده است. در کنار منازعۀ 

امنی در حال گسترش بوده و حمالت باالی تاسیسات صحی و کارکنان امداد رسانی بشری، افزایش یافته است. تمام این 

حمالت موجب ایجاد نگرانی های جدی امنیتی گردیده و دسترسی ما را به مردم متاثر شده از منازعه به پیمانۀ نگران 

 کننده، محدود میسازد. 

م خود را ساله متداو ۳۰سی( در افغاسنتان حضور  کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ )آی سی آر ۲۰۱۷سال در در حالیکه 

این سال همچنان یک سال فاجعه بار بوده که طی آن هفت تن از همکاران ما کشته و دو تن دیگر آنها حین د، ودر تجلیل نم

سال، ما مجبور شدیم تا فعالیت های خود را قسماً تعلیق نمائیم و در  اجرای کار بشری شان، ربوده شدند. در نه ماه اول

سی در سال  ، آی سی آرو مشکالت با وجود تمام چالش ها .کاهش بدهیممرحلۀ بعد تر، بخصوص در شمال کشور آنرا 

 سال گذشته به مردم افغانستان متعهد باقی ماند.  ۳۰مانند  ۲۰۱۷

رت با آنها را نظافتار مالقات محبوسین تمرکز نموده تا وضعیت معیشتی شان و ر سی در افغانستان به کار آی سی آر

بت های های صحی را نموده و همچنان با مردم متاثر شده از منازعۀ جاری، کمک نماید. ما کمک های اولیه و مراق

 ها را که در اثر منازعه خانواده، ارتباطات یابدآب و حفظ الصحه بهبود ، سعی میکنیم دسترسی مردم به عرضه میکنیم

 افغانی کار نمائیم.   هالل احمر از همدیگر جدا شده اند دوباره اعاده نمائیم و در همکاری با جمعیت

 ت خانواده هاا محبوسین و حفظ ارتباطامالقات ب

 ۶۱  داده است(، انجام را در خود جا داده اند تن از محبوسین ۲۶۲۹۳بیش از  کهتوقیف خانه )  ۲۰بازدید را از. 

  تن آنها برای  ۴۰۵شده اند، بازدید نموده که از جمله با  توقیفتن از محبوسین که در ارتباط با منازعه  ۷۰۷با

 نخستین بار مالقات صورت گرفته است. 

  تبادله نموده خانواده های شان محبوسین و خ را میان پیام صلیب سر ۶۶۸۸بیش از  افغانیبه کمک هالل احمر

ی یا شخصی به گو حاوی احوال خانواده  ای صلیب سرخ نامه هاییست که با دست نوشته شدهپیام ه است.

  ر غیر قابل دسترسی است. گخویشاوندان است که در غیر آن در اثر منازعه یا واقعات دی

  ۵۹۴مکالمۀ تیلفونی، از جمله  ۱۲۲۷۰توقیف خانۀ پروان کمک نموده تا از طریق  در محبس و ها خانوادهبا 

 مالقات فامیلی، ارتباط شانرا با اقارب شان، اعاده و حفظ نماید.  ۶۶۹۳و مکالمۀ ویدیویی 

  ی میشوند، مالقات نمایند.رکمک نموده تا با محبوسین شان که در محبس پلچرخی نگهدا خانواده ۲۹۹با 

  قرار ادعا گرفتار که را از فامیل های بدست آورده که در جستجوی اشخاص بوده اند درخواست  ۲۱۵در حدود

را از سوی فامیل  درخواست ۳۳۰حل و فصل شده و  زطور موفقیت آمیه از قضایا ب ٪۵۹شده اند که از جمله 

 تن از اعضای فامیل های شان، ارتباطات شانرا از دست داده اند. ۱۱۶۲ها بدست آورده که با  

  فراهم نموده است. یشان را به خانواده هاجسد جنگجویان و مردم ملکی  ۲۳۳انتقال تسهیالت 

 حمایت از مراقبت های صحی

 ۴۱۹ را جهت تداوی و مراقبت به نزدیکترین مرکز طبی، حمل و نقل نموده است. تن مجروح 

  آموزش کمک های اولیه را به اشخاص که با مجروحین ارتباط مستقیم دارند، سازماندهی نموده است. بطور

اشتراک کننده راه اندازی نموده که در ارتباط با کمک به  ۱۰۴۷کورس کمک های اولیه را برای  ۷۷مجموعی 

حاضرین کورس های کمک  کمک های اولیه را بهبسته  ۸۷۴ضمناً، مجروحین، تحت آموزش قرار گرفتند. 

 نموده است. توزیع  های اولیه



  ۳۰۰و  شدید تن مجروح ۳۰ تداوی برایکه بستۀ های مجروحین جنگ را  ۸۲۱) طبی مواد کمک های اولیه و 

م روحین در ارتباط مستقیهای اولیه و کارکنان صحی که با مج( به کارکنان کمک کافی است خفیف مجروحتن 

  قرار دارند، تهیه نموده است.

  پاسخگوئی  در صورت جراحات زیادتا تهیه نموده  شفاخانۀ وزارت صحت عامه ۱۲به ادویه جات و مواد طبی را

 نمایند. 

  والدی و نسائی، داخلهمریض را به بخش های جراحی،  ۶۲۳۷۱میرویس را کمک نموده که شفاخانۀ حوزه وی ،

   مریض سراپا را معاینه نموده است.  ۴۳۸۲۰۳تن از مریضان را عملیات نموده و  ۱۷۴۰۱پذیرفته اند. 

 نیکی ) یک تن قابله، یک داکتر نسائی والدی، یک یشفاخانۀ حوزه وی میرویس را با یک تیمی از متخصصین کل

 داکتر اطفال و یک نفر نرس اطفال(، کمک نموده تا بخش های نسائی والدی و اطفال را تقویت بخشد. 

  شفاخانۀ حوزوی میرویس را با یک انجنیز بایومیدیکل و یک متخصص البراتوار کمک نموده تا آموزش دهی

 را کمک نماید. تخنیکر ها جاری 

  .تن از کارکنان شفاخانۀ   ۷۰۰برای بیش از در ظرفیت سازی ادارۀ شفاخانۀ حوزوی میرویس، کمک نموده است

 حوزوی میرویس معاشات تشویقی را تهیه نموده است. 

  هالل احمر افغانی های اولیه صحی جمعیت کلنیک مراقبت  ۴۷ادویه جات و مواد / تجهیزات مصرفی طبی را به

دوز واکسین  ۴۸۲۶۸۴و ردیده گمریض معاینه  ۸۸۷۳۵۲در کلنیک های مذکور بیش از تهیه نموده است. 

 بخاطر امراض دورۀ طفولیت، تطبیق گردیده است. 

 وزارت صحت عامه نبوده، کمک نموده که  یدهار و هرات( که شامل پروگرام صح) کن والیتی به دو محبس

شامل کمک مالی به کارکنان محبس، ادویه جات، مواد / تجهیرات مصرفی، کمک تخنیکی و آموزش کلنیکی، 

 فراهم شده است. 

 ۹۰۲۸  بازدید را انجام داده است. ۷۱توقیف خانه  ۵و در ردیده گمعاینه محابس فوق الذکر محبوس مریض در 

 ن را ت ۲۹۸۳ش و کنترول حشرات در یک توقیف خانه، بطور گسترده همکاری نموده و در کمپاین مرض خار

 حمایت / مشورت تخنیکی فراهم کرده است.  زندان ۵تداوی نموده و در 

 

و نصب اعضای مصنوعیفزیکی  ارائه خدمات بازتوانی  

 

 ۱۱۶۴۲ تن قطع اعضا بودند.  ۱۳۱۰مریض جدید را ثبت نام نموده که از جمله آنها  

  ًسی، کمک نموده است.  ی آی سی آرفزیکمریض را در هفت مرکز بازتوانی  ۱۳۹.۲۲۱مجموعا 

 ۲۱.۴۶۴ .وسایل حرکی و اعضای مصنوعی ساخته است 

 ۲۸۵.۰۴۷ فزیوتراپی را به مریضان، فراهم کرده است.  عملیه 

 با آن کار کنندتن از مریضان، اعطا نموده تا  ۳۵۳کوچک را به  رضه هایق. 

 فارغ ۲۰۱۷دسمبر  الیماه جنوری از تن آنها  ۱۷۴سهولت فراهم نموده؛  مریض ۱۷۶ش حرفوی در آموز ،

 شده اند.

 ۶.۴۵۹ تن از مریضان نخاع شوکی را  ۱.۹۱۲های خانگی که  تبازدید خانگی را از طریق پروگرام مراقب

 های شانرا تحت آموزش قرار داده است.  خانوادهک مینماید، انجام داده  و کم

 

 امدادفراهم آوری 

 

  ( خانوادۀ بیجا شدۀ ناشی از جنگ ۸.۰۹۷نفر )  ۵۷.۰۰۰، در حدود هالل احمر افغانیدر همکاری با جمعیت

 ۶.۷۸۹تن آنها ) ۴۷.۵۲۳۲شانرا برای یک ماه، برآورده نمایند که  یرا کمک نموده تا بتوانند نیازمندی های غذای

 ( همچنان اقالم ضروری خانه را بدست آوردند. خانواده

  تن  ۸۱۸کارکن وترنری از طریق فراهم آوری سهولت در پروگرام محو کرم و تداوی، کمک نموده که  ۲۲با

 مستفید شوند.  بهترنفر( را قادر ساخت تا از مواشی صحت مند تر و  ۵.۷۲۶از فارم داران مالداری )

 ۵۴۴ یۀ مواشی شان در تن علوفه بدست آورده تا در تغذ ۳۸۰۸یا در حدود  یارتن از مالکین فارم های مالد

 آر یس تعلیق یکتعداد فعالیت های آیها هر چند بعد از  ستان، به آنها کمک شود. چنین کمکوضعیت سخت زم

 . ه استسی، متوقف گردید



  مرغداری را بدست آورده تن از زنان آسیب پذیر که سرپرست خانه های شان بودند، بسته های  ۱۰۶در حدود

 ایش داده اند.ز طریق فروش تولیدات مرغداری، افزو عواید شانرا ا

  نفر(،  ۱.۱۹۷/  خانواده ۱۷۱های شان )  خانوادهیا  )آی اچ ال(قربانیان تخلفات حقوق بین المللی بشردوستانه

مالی این تخلفات به آنها کمک شده و آنها را  قادر بسازد تا  بتا در جبران عواقکمک نقدی بدست آورده که 

 نیازمندی های شانرا بشمول غذا، تداوی و مصارف تشیع جنازه،  تحت پوشش قرار دهند. 

  توقیف خانه با اکمال مواد از قبیل کمپل، پتو و شال  ۱۳تن از محبوسین در  ۲۸.۰۰۰وضعیت معیشتی بیش از

 یافته و به آنها کمک شده تا در زمستان سرد، سازگاری نمایند. سی، بهبود  توسط آی سی آر

 

 بهبود خدمات آبرسانی و حفظ الصحوی

 

 ۸ ه ودادتحت آموزش قرار  ی آبرسانیدر عرصۀ کارکرد اساسی و حفظ و مراقبت سیستم ها را کمیتۀ ادارۀ آب 

والیت دارد( ترمیم شده اند.  ۵ولسوالی و  ۶مستفید شونده در   ۱۲۰.۲۶۰بمبۀ دستی ) که بشکل تیوریکی  ۸۵۹

به شیوه  رسانیسیستم آب ۴والیت زنده گی میکنند، از بهبود  یکولسوالی  ۲نفر که در  ۴.۵۰۰ضمناً، بیش از 

 مستفید شدند. فشار 

  به تعقیب  بشمول اطفال مواد پاک کننده و حفظ الصحوی بدست آورده و –تن از محبوسین  ۲۸.۰۰۰بیش از

 تن از محبوسین ۱۰.۰۰۰در حدود  سی در تاسیسات زندان، وضعیت معیشتی های انجنیری آی سی آرفعالیت 

محبوس و  ۴۰۰۰س هرات با ظرفیت بیش از باختمان سیستم فاضالب در محبهبود یافته است؛ بطور مثال س

زندانی از آبرسانی بهبود یافته و  ۸۰۰تن از کارکنان زندان، تکمیل گردیده، در حالیکه در همین زندان،  ۱۱۰

تن از محبوسین در بلخ،  ۳۰۰۰تن از کمپاین مرض خارش، مستفید شده اند. همچنان، بیش از  ۳۰۰۰بیش از 

سی به محو  آی سی آرجوزجان از کار های نوسازی و انکشافات زیربنا، مستفید شده اند.  فراه، فاریاب و

با کمیته های تن از آن مستفید گردیده و به همکاری اش  ۲.۵۰۰بیش از  فاضالب در محبس کندهار، ادامه داده تا

محبوس در محابس والیت هرات و  ۴.۰۰۰از طریق کار های ترمیماتی که از آن حفظ و مراقبت در محابس 

 خوست، مستفید میشوند ، ادامه داده است. 

  یرویس م بستر ۵۶۰وضعیت مریضان و کارکنان شفاخانۀ حوزوی ادامه داده تا فعالیت انجنیریبه پیشرفت چندین

ی میرویس، سی، بهبود یابد. در شفاخانۀ حوزو بستر شبرغان تحت حمایت آی سی آر ۱۵۰و شفاخانۀ والیتی 

ً و همچنان  نوسازی دوا خانه مرکزی متر مربع   ۸۵۰نوسازی بخش های زنانۀ ) بخش قبلی اطفال( با تخمینا

گردیده است. در شفاخانۀ والیتی شبرغان، اعمار یک بخش جدید عاجل بعد از یک تعلیق شفاخانه، تکمیل 

بستر جالل آباد که  ۶۰۰طوالنی، ادامه یافته است. کار ها جهت بهبود سیستم های آبرسانی در شفاخانۀ حوزوی 

غزنی موقعیت بستر غزنی که در مرکز  ۱۲۰در مرکز والیت ننگرهار موقعیت دارد، و در شفاخانۀ والیتی 

 دارد، تکمیل گردیده است. 

 

 افغانیهالل احمر با جمعیت مشترک کار 

 

  تن از کارکنان و رضاکاران را در چارچوب دسترسی  ۱۷سی  افغانی با حمایت آی سی آرهالل احمر جمعیت

مصئون تر تحت آموزش قرار داده تا عملکرد چارچوب دسترسی مصئونتر  را انتشار داده و خطرات امنیتی را 

 ۱۰، تقلیل بخشد. همچنان، آموزش گاران چارچوب دسترسی مصئونتر هبرای کارکنان و رضاکاران در ساح

تن از کارکنان و رضا کاران جمعیت افغانی سره  ۲۴۰مصئونتر را برای چارچوب دسترسی  جلسۀ آگاهی

 میاشت، براه انداخته اند. 

 ورکشاپ را پیرامون مصئونیت و امنیت  ۶سی به تعداد  جمعیت افغانی سره میاشت در همکاری با آی سی آر

ن بین المللی، بشمول روسای دفاتر، روسای اسیوافغانی و فدر هالل احمر تن از کارکنان جمعیت ۱۱۲برای 

 عملیات ها، محافظین و برای راننده گان، دایر کرده است. 

 افغانی و صلیب سرخ چین موافقتنامۀ را به امضا رسانیده تا به اساس آن همکاری میان این  هالل احمر جمعیت

 ارثی، تنظیم گردد.  دو نهاد جهت فراهم آوری مراقبت های صحی به اطفال مصاب به بیماری های

  خطر در معرض خطر در جلسۀ مراقبت های صحی در معرض پروژۀ مراقبت های صحی در مسوول ارتباطی

 ن و آی سی آراسیوژنیو، اشتراک نمود. این جلسه روی فرصت های اجزای نهضت ) جمعیت های ملی، فدر

به سطح  ی، مقامات و جامعۀ مدنیسی( تمرکز نمود تا با شرکای بیرونی از قبیل موسسات مراقبت های صح

 را در هر زمینه انکشاف و تطبیق نمایند.  های مربوطه پاسخکار نمایند تا ملی 

 



 (آی اچ الرشد سازگاری با حقوق بین المللی بشردوستانه )

 

که به  تمام طرف های منازعه منظماً یاد دهانی میکنداسلحه سی به حاملین  در بخشی از ماموریت بشری اش، آی سی آر

زیان  د، باید در برابرناساس حقوق بین المللی بشردوستانه، اشخاص که در جنگ شرکت نکرده یا دیگر شرکت نمی کن

ایت و احترام به ماموریت سی توجه خاص را به مشکالت مرتبط به حم آی سی آرد. نمحافظت و مصئون نگهداشته شو

 . داشته استول ذطبی، مب

 

م تقدی بطور محرم و مشاهدات خویش را بطور متقابل با آنهایی که قرار ادعا مسئول اند، آی سی آرسی سفارشات اش را

چ )آی اا اطمینان حاصل نماید که تمام طرف های منازعه مکلفیت های شانرا که در حقوق بین الملل بشردوستانه تنموده 

و وقار آنها که تحت کنترول شان قرار دارند، حفظ گردد. ما جلسات  رعایت نمایند تا مصئونیت ، تسجیل گردیده، ال(

 نفر دایر نموده ایم که مشتمل اند از: ۱۶.۱۸۳معلومات دهی را روی حقوق بین المللی بشردوستانه برای بیش از 

 

 اعضای جامعۀ مدنی؛ 

 بزرگان جامعه؛ 

  ان کمک های آی سی آر سی گمستفید شونده 

 علمای مذهبی؛ 

  سیاسی؛مقامات 

 نظامی افغان؛ کارمندان 

 پولیس ملی؛ کارمندان 

 پولیس محلی؛ 

 ریاست عمومی امنیت ملی؛ کارمندان 

 اعضای مخالفین مسلح؛ 

 

 

 : یریدگشماره های ذیل تماس بعلومات مزید با جهت م

 ۰۰۹۳۷۲۹۱۴۰۵۱۰ :سی، کابل شماره تیلفون سی، اسپانیوی و پرتگالی(، آی سی آریانگلکاتا پریتا ) ااندری

 ۰۰۹۳۷۹۴۶۱۸۹۰۸ سی، کابل، شماره تیلفون: پشتو(، آی سی آر رویا موسوی )دری و

 ۰۰۴۱۷۹۵۷۴۰۶۳۶سی، ژنیو، شماره تیلفون :  سی(، آی سی آری)انگل

 

:ربرای معلومات بیشت  

www.facebook.com/ICRCaf 

twitter.com/ICRC_af 

www.icrc.org 

http://www.facebook.com/ICRCaf
https://twitter.com/ICRC_af
http://www.icrc.org/

