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بشررردو،ررت   جمعیت هالل احمر افغانی یگانه نهاد خیریه ملی و

،رخ و  صلیب  ضت  ،ی نه ،ا صول ا سوی خود کفایی  پیرو ا روان ب

ضه ،یب پذیر ترین کننده خدمات  هالل احمر  عر ،تانه به آ شردو ب

 :ا،ا،ی آن عبارت اند از مردم در ،را،ر کشور میباشد که اهداف
بشررردو،ررتانه به  ارتقأ مقاومت جوامع از طریق ارایه خدمات  -

شرایط  ،یب پذیر ترین مردم متاثر از حوادث طبیعی  جنگ  و  آ

 .صحی ناگوار

 .جمعیت ملی قوی  خودکفا و پا،خگو در تمام ،طوح  -
،ی با جوامع  -  ،ا صول ا ضت و  تقویت همکاری در مطابقت با ا نه

مراجع ذیربط خارجی در را،ررتای ارایه خدمات بشررردو،ررتانه 

 .پایدار
صمیمیت در میان  - شارکت اجتماعی و فرهنگ  ضاکاران   ترویج م ر

 .کارمندان و جوامع مورد هدف
،اس گزارش آمریت ،ال افغانی د ؛ جمعیت هالل احمر (PMER ) به ا ر 

م( خدمات بشررردو،ررتانه ذی  را در بخی های 2020) 1399مالی 

 :دیده گان حوادث در ،رتا،ر کشور انجام داده ا،ت مختلف آ،یب
 اداره حوادث:

سلیم  - شام  )افراد ملکی و گروه های  1495انتقال و ت سد  ج

 درگیر( از میادین جنگ به خانواده های شان.

صورت گرفته 357تبادله ) - ضایای 101و به تعداد )( پیغام  ( ق

 ( قضایای منفی پیگیری گردیده ا،ت.281مثبت و)

 عدد تذکره برای لندکروزر های انتقال اجساد. 25تهیه  -

در والیات  CBDRR& CBDPتدویر دو ورکشرررام آموزشررری در بخی  -

 ننگرهار و کنر.

تن افراد آ،رریب پذیر و مسررتحق  57456توزیع پول نقد برای  -

 والیت. 2در 

تن افراد آ،رریب پذیر و  234536توزیع مواد غیرغذایی برای  -

 والیت. 33مستحق در 

تن افراد آ،یب پذیر و مستحق والیات  70544توزیع گوشت برای  -

 مختلف.

ستحق والیات  5408توزیع خرما برای - ،یب پذیر و م تن افراد آ

 مختلف.

شی برای  4تدویر  - شام آموز ستفید  100ورک ستر م تن جهت راج

 نده گان در والیات هرات  بادغیس  بلخ و دایکندی.شو

،طح جامعه در والیت هرات برای  - شام کاهی خطر به  تدویر ورک

 تن طور مستقیم و غیرمستقیم.   5000

تن افراد آ،رریب  22910توزیع مواد غذایی و غیرغذایی برای  -

 والیت. 33پذیر و مستحق در 



شی از ویروس تن  122644توزیع مواد غذایی برای  - ضررین نا مت

 والیت. 27کرونا در 

تن متضرررررین ناشررری از ویروس  16737توزیع پول نقد برای  -

 کرونا در والیات هرات و بلخ.

 خدمات صحی:

 46والیت از طریق  34تن در ،ررطح  799131عرضرره خدمات برای  -

 باب کلینیک ثابت. 

 تن از طریق شفاخانه مرکزی. 23473عرضه خدمات برای  -

ضه خدمات برای  - کلینیک  20والیت از طریق  6تن در  402942عر

مرکز صررحی جامع  1کلینیک صررحی عاج  فرعی و  2صررحی فرعی و 

 صحی.

صحی برای  - ضه خدمات  ،طح  386708عر والیت از طریق  33تن در 

 تیم ،یار صحی پروژه اپی . 5تیم ،یار صحی و  34

ه گی های ار،ررررال ادویه مورد نیاز به زون ها و نمایند -

 تیم ،یار صحی. 34مربوطه برای 

تن مریض مصاب ،وراخ والدی قلب در شفاخانه های  1183تداوی  -

نفر  8281( مریض صعب العالج و د،تر،ی 1داخ  و خارج کشور و )

 اقارب مریضان به تعلیمات صحی.

عدد کیت مختلف النوع به مراکز صرررحی  247انتقال و توزیع  -

کاب    16در  ند  نیمروز  هرات  والیت ) ندهار  هلم پروان  ق

شان  قندوز  لغمان  ننگرهار   شریف  تخار  بدخ بادغیس  مزار

،تان  لوگر و زاب ( برای تداوی  ،نین  74070نور خانم دارای 

 باروری.

مکتب در  والیات هرات   کاپیسرررا و  13مبرز در  130اعمار  -

 ند.متعلم از آن مستفید شده ا 27000خو،ت که به تعداد 

تدویر آموزش تجدیدی چهار روزه در والیات کاب   کندهار و  -

 تن که در کمک های اولیه دخی  بوده اند. 18هرات برای 

 تن آموزگار جوان.  240ورکشام آموزشی صحت به  12تدویر  -

باب کانکس معیاری برای کلینیک های صررحی فرعی در  14تهیه  -

 والیات غزنی و بغالن.

،ای  به - ،احوی و تهیه و شتی محافظتی کرونا در زون های  دا

 نماینده گی ها.

یه و کنترول از مرض  120آموزش  - قا ندان در بخی و کارم تن 

کرونا به ،رررطح دفتر مرکزی ون ماینده گی ها در کلینیک های 

 ثابت.

 اجرای کمپاین های خانه به خانه تو،ط رضاکاران مرد و زن. -

 هت محافظت و مصوونیت. احاطه نمودن شفاخانه تهیه مسکن ج -

صابون در  - ،ط جوانان 34برنامه آگاهی دهی و توزیع  والیت تو

 و رضاکاران در مورد چگونگی جلوگیری از ویروس کرونا. 

صحه محیطی  - شهر و رعایت حفظ ال صفایی  راه اندازه کمپاین 

 تن از جوانان ورضاکاران در والیات هرات و کاب . 70تو،ط 

 اداره رضاکاران:

باب کلوم در نماینده گی های لوگر  فاریاب و  3به تعداد  -

 مزارشریف تجهیز گردید.



بلوز برای رضرررراکاران جمعیت  2100دانه کاله و  2100تهیه  -

 ملی.

جلسررره تحت عنوان جوانان منحیم نماینده گان  25به تعداد  -

 تغیر مثبت در جامعه تدویر شد.

نماینده  34در ،طح تن از طبقه اناث و ذکور  2000به تعداد  -

 گی جلب و جذب گردیده ا،ت.

 مرستون:

سه بهاری  - صحه  الب شه  اباته  مواد حفظ ال فراهم آوری اعا

،تیکی معیاری و  ،هولت های لوژ سهیالت  حمایت و  ستانی  ت وزم

تن ازمسرررتفید  810به موقع  محیط مصررروون و ،رررازگار برای 

 شوندگان درمر،تون ها.

،هولت مالی  - شمولین فراهم آوری  شه م و اجرای )پول بدل اعا

خانواده( در داخ  مر،تون  25از طریق ریا،ت محترم مالی برای 

 کاب .

تن متعلمین ومحصرررلین  71فراهم آوری تسرررهیالت مالی برای  -

 بیرون از مر،تون کاب .

تن مشرررمول مر،رررتون کاب  در بخی خیاطی و تهیه  20آموزش  -

 لوازم خیاطی به آنها.

،ازی خانم ها در والیات )کاب   هرات  تطبیق پروژه  - توانمند

تن  841بلخ  بررامیرران کنرردهررار و ننگرهررار( برای تعررداد 

 مستفیدشونده.

تن خانم ها  163نوع پروژه مختلف درآمد زا برای  5تطبیق  -

و جوانان رضرراکار بی بضرراعت در والیات بلخ  هرات  ننگرها و 

 کاب .  به حمایت مالی صلیب ،رخ.

خانواده مشررمول مر،ررتون  30عدد ما،ررک تو،ررط  25000تولید  -

 .  19کاب  در جریان شیوع ویروس کووید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


