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هموطنان خیر اندیش! جمعیت هالل احمر افغانی یک نهاد خیریه ملی و بشردوست در کشور می باشد 
که در راستای اهداف بشردوستانه و کاهش آالم بشری، د عرصه های مختلف همواره به حیث معین دولت 

با در نظر داشت اصول هفت گانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر عرضه خدمات می نماید.
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نهضت  اساسی  اصل  با رعایت هفت  افغانی   احمر  جمعیت هالل 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر  خدمات بشردوستانه را برای 
آسیب دیده گان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به کمک و تمویل 
مردم خیر اندیش کشور، تجار ملی و حجاج محترم کرام و جمعیت 
های ملی مماثل، در تمام مناطق کشور انجام میدهد. جمعیت ملی 
ثابت  از طریق شفاخانه مرکزی، کلینیک های  را  خدمات صحی 
افراد،  ترین  نیازمند  برای  امن  نا  ساحات  ترین  دور  در  سیار،  و 
عرضه می دارد و بر عالوه در حفظ و نگهداری صد ها خانواده بی 
سرپرست در پنج مرستون دریغ نورزیده است. ضمنا، سیستم توسعه 
رضاکاری و عضویت را در سطح کشور با تمویل کمیته بین المللی 

صلیب سرخ و  فدراسیون جمعیت های ملی توسعه بخشیده است.

پیام مقام رهبری

مستفید شونده گان ماه مارچ  سال 2020  در بخش پاسخ دهی به حوادث:

نوع مواد امدادیمرجع کمک کننده تعداد افرادوالیات

جمعیت هالل احمر افغانی و بنیاد 9046کابل
مواد غذاییصلح و انکشاف کشور چین

مواد غذاییجمعیت هالل احمر افغانی20دایکندی

مواد غذاییجمعیت هالل احمر افغانی47وردک

مواد غذاییجمعیت هالل احمر افغانی173پکتیکا

مواد غذایی جمعیت هالل احمر افغانی734ننگرهار

جمعیت هالل احمر افغانی و 1180لغمان
مواد غیر غذایییونیسف

جمعیت هالل احمر افغانی و 12بدخشان
مواد غیر غذایییونیسف

مواد غیر غذاییجمعیت هالل احمر افغانی492هرات

جمعیت هالل احمر افغانی و کمیته 4200هلمند
مواد غذاییصلیب سرخ بین المللی

مواد غذایی کمیته صلیب سرخ بین المللی4200ارزگان

20104 تنمجموعه تعداد فراد



عرضه خدمات صحی طی ماه مارچ سال 2020
خدمات صحی جمعیت هالل احمر افغانی به این دلیل قابل اهمیت است که مردم مناطق دور افتاده  را در قرأ و قصبات تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین ارایه خدمات 

صحی در دورترین ساحات برای مردم ارزش حیاتی واال دارد.
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مرستون ها

در 5 مرستون)کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار( مجموعاً 825 تن مشمول از امکانات و سهولت های مرستون ها برخوردار بوده که از جمله 322 تن مریضان روانی 
در مرستون های  کابل و هرات تحت محافظت و تداوی قرار دارند.

پروگرام انتقال اجساد

درجریان ماه مارچ 2020 مجموعاً تعداد 47 جسد طرفین درگیر انتقال  و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.
پروگرام جستجو و ردیابی

درجریان ماه مارچ مجموعاً به تعداد )18( پیام از محبوسین جمع آوری  و به خانواده ها توزیع گردیده است و تعداد  )20( پیام از خانواده ها جمع آوری 
و به محبوسین توزیع شده است. 

مستفید شونده گان:148576 نفر از طریق 46 باب کلینیک ثابت 
مستفید شونده گان:   35660 نفر از طریق 34 کلینیک سیار 
از طریق برنامه سوراخ قلب  مستفید شونده گان:   186  نفر

مستفید شونده گان:   32686 نفر از طریق 20 کلینیک فرعی

مستفید شونده گان:   13708 نفر از طریق شفاخانه مرکزی

مستفید شونده گان:   7321 نفر از طریق 5 تیم سیار پروژه اپیل

مستفید شونده گان:   18263 نفر از طریق یک مرکز صحی جامع

256400  نفر مجموع مستفید شوندگان


