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تاریخچه جمعیت هالل احمرافغانی
بــرای بــار نخســت در تاریــخ کشــور بــه اثــر مســاعی بلدیــه )شــاروالی( کابــل در ســال 
۱۳۰۸خورشــیدی  یــک مجلــس متشــکل از افــراد خیراندیــش تمــام اقشــار کشــور در 
پــل بــاغ عمومــی کابــل دایــر و در نتیجــه مشــوره هــا بنیــاد یــک نهــاد خیریــه کوچــک 
بنــام مرکــز» امــداد اولیــه « نهــاده شــد. در ایــن گردهمایــی تعــداد بیســت تــن از تمــام 
اقشــار کشــور بشــمول اهــل هنــود  بــه صفــت عضــو و شــخص محمــد ابراهیــم خــان 
بــه حیــث رئیــس ایــن بنیــاد تعییــن شــدند. هــدف از ایــن نهــاد کمــک بــا مردمــی کــه 
از اثــر وقــوع حادثــات طبیعــی متضــرر مــی شــدند  بــود کــه در پهلــوی آن ســایر مــردم 
نیازمنــد را نیــز معاونــت مــی کــرد. بــرای تقویــه مالــی ایــن نهــاد شــخص محمــد نــادر 
شــاه پادشــاه وقــت مبلــغ ســی هــزار افغانــی را از پــول شــخصی اش مســاعدت کــرد 
تــا ســایر هموطنــان مــا تشــویق شــده باشــند کــه بــا ایــن نهــاد نــو بنیــاد کمــک کننــد.

در ســال ۱۳۱۱خورشــیدی بــه اســاس تقاضــای کنفرانــس نهضــت بیــن المللــی صلیــب 
ــر تاســیس جمعیــت  ســرخ و هــال احمــر منعقــده الهــه از دولــت افغانســتان مبنــی ب
ــام  ــر ن ــام محــراب احمــر تغیی ــه ن ــه ب ــام مرکــز امــداد اولی هــال احمــر در کشــور، ن
کــرد و در چــوکات وزارت مالیــه فعالیــت مــی کــرد. ایــن تغییــر نتوانســت شــرایط ده 
ــه رســمیت شــناختن یــک  ــر ب ــی ب ــه نهضــت صلیــب ســرخ وهــال احمــر را مبن گان
جمعیــت ملــی بــر آورده ســازد همــان بــود کــــــه بصفــت عضــو نهضــت پذیرفتــه 
نشــد. در ســال ۱۳۱۳ خورشــیدی محــراب احمــر بنــام هــال احمــر تغییــر نــام یافــت 
و در چــوکات وزارت صحــت عامــه پیوســت، اساســنامه نداشــت و بعنــوان یــک ارگان 
ــاز هــم شــرایط  ــود کــه ب ــت برســمیت شــناخته نشــد. همــان ب مســتقل از طــرف دول
نهضــت را بــر آورده نتوانســت. هــال احمــر از ســال ۱۳۱۳خورشــیدی تــا ســال  ۱۳۳۰ 
ــرا اساســنامه مســتقل نداشــت و مســتقانه  ــر منظــم داشــت زی خورشــیدی فعالیــت غی
عمــل نمــی کــرد. در ســال ۱۳۳۰ هــال احمــر بنــام »جمعیــت افغانــی ســره« میاشــت  
مســمی و بعنــوان یــک ارگان مســتقل از طــرف دولــت برســمیت شــناخته شــد. اساســنامه 
نیــز بــرای آن ترتیــب گردیــد و شــخص شــهزاده احمــد شــاه پســر ارشــد محمــد ظاهــر 
شــاه پادشــاه وقــت در راس آن بحیــث رئیــس افتخــاری انتصــاب شــد. بــه ایــن ترتیــب 
ــر آورده  ــدن ب ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــر ب ــی ب ــت را مبن ــرایط نهض ــی ش ــت مل جمعی
ــه بیــن المللــی صلیــب ســرخ  ســاخت، کــه در ســال ۱۳۳۴خورشــیدی از طــرف کمیت
برســمیت شــناخته شــد و در همیــن ســال فدارســیون بیــن المللــی جمعیــت هــای ملــی 
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صلیــب ســرخ و هــال احمــر بصفــت ۸۳ میــن عضــو برســمیت شــناخت.
از طــرف دیگــر در اوایــل ســلطنت محمــد نــادر شــاه بمنظــور وارســی از امــور ایتــام 
ــه  ــارف آن از بودج ــه مص ــد، ک ــاد ش ــادری« ایج ــام ن ــام »داراالیت ــت گاه بن ــک تربی ی
ــد کــه  ــام »دارالمســاکین« مســمی گردی ــام بعــداً بن ــه مــی شــد. داراالیت ــت پرداخت دول
ــه هــای شــان  ــد مــواد ارتزاقــی در خان ــی بضاعــت و نیازمن ــواده ب ــرای هفتصــد خان ب
ماهــوار کمــک مــی شــد.  دارالمســاکین بعــداً  بنــام  مرســتون )مرکــز رفــاه اجتماعــی( 
مســمی شــد و در محلــه بنــام ســپین کلــی واقــع دامنــه کــوه افشــار بــرای آن تاسیســات 
ــه  ــر ب ــیدی نظ ــال ۱۳۴۲ خورش ــی( در س ــاه اجتماع ــز رف ــتون )مرک ــد. مرس ــاد ش ایج
تشــابه وظیفــوی کــه بــا جمعیــت هــال احمــر افغانــی داشــت بــا ایــن جمعیــت ملــی 

مدغــم گردیــد.

اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر
ــه آرزوی  ــمر ب ــال احـ ــرخ و ه ــیب س ــی صلـ ــت بین الملل ــتی:  نهض ــر دوس 1. بش
کمک رســاندن بــدون تبـــعیض بــه مجروحیــن میــدان جنــگ بــه وجــود آمــده اســت.  
در مأموریــت ملــی و بـــین المللی خویــش تــاش مــی ورزد تــا  در هــر جایی همــواره از 
آالم بشــری جلوگیــری کنــد  وآن  را کاهــش  دهـــد. هدف آن حمایت از حیات، صـــحت 
و تأمیــن احـــترام  انســان اســت.این نهضــت تفــــاهم متقابل، دوســتی، همــکاری و صلح 

ــواع بشــر توســعه می دهــد. ــن ان ــدار را بی پای
2. غیرجانبــداری: ایــن نهضـــت هیــچ نــوع امتیــازی بــه مـــلیت، نـــژاد، طبقــه، عقایــد 
دینــی و مذهبــی و نـــظریات سیاســی نمی دهـــد. تــاش مـــی ورزد تــا درد و رنــج افراد 
را صــرف با در نـــظر داشــت نیـــازمندی ایشــان و دادن حـــق اولـــویت بــه مصیبت های 

عاجــل، تســکین دهــد.
ــات  ــه گان، در مخاصم ــاد هم ــداوم اعتم ــرای کســب و ت ــن نهضــت ب ــی: ای 3 . بیطرف
ــی و  ــی، مذهب ــژادی، دین ــی  درمناقشــات سیاســی،  ن ــود. هیچ گاه ــع نمی ش ــرف واق ط

ــازد. ــر نمی س ــود را درگی ــی خ ایدیولوژیک
ــه در  ــا آن  ک ــی ب ــای مل ــت. جمعیت ه ــتقل اس ــت مس ــن نهض ــتقاللیت: ای 4.  اس
ــوع  ــک متب ــن ممال ــع قوانی ــش و تاب ــای خوی ــددگار حکومت ه ــات بشردوســتانه م خدم
شــان  می باشــند، بایــد همیشــه خــود مـــختاری خویــش را حفــظ کننــد تــا قــادر شــوند 

ــد. ــق اصــول نهضــت عمــل کنن همــواره مطاب
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نشان

ــا  ــر ی ــال احم ــت ه ــام آن پیداس ــه از ن ــي  طوریک ــال احمرافغان ــت ه ــان جمعی نش
ــان  ــد. نش ــته باش ــرار داش ــد ق ــفید بای ــه س ــواٌل در زمین ــه اص ــت ک ــرخ اس ــاب س مهت
ــور  ــه بمنظ ــوده ک ــي ب ــال احمرافغان ــت ه ــناخت  جمعی ــیله ش ــت و  وس ــرف هوی مع

ــود. ــي ش ــرده م ــکار ب ــخیص ب ــت و تش حمای
ــدون  ــه و ب ــي  بیطرفان ــات حمایت ــه خدم ــمبول ارائ ــت و س ــر عام ــال احم  نشــان ه
ــع  ــده گان حــوادث طبیعــي و جنگــي اســت . در همچــو مواق ــه آســیب دی تبعیــض  ب
ــال  ــت ه ــناد جمعی ــا و اس ــدادي، نشــریه ه ــواد ام ــایط، م ــدان، تأسیســات، وس کارمن
ــا و مؤسســات  ــائر ارگان ه ــا از یکســو  از س ــن هســتند  ت ــا نشــان مزی ــي ب احمرافغان
تفکیــک و بــه  ســهولت قابــل شــناخت باشــند. و از ســوي دیگــر از  مصؤنیــت ي کــه از 
نشــان در قــرار داد هــاي چهارگانــه ۱9۴9م جینــوا و پروتوکــول هــاي ضمیمــوي ۱977م  

بعمــل آمــده اســت  مســتفید شــوند.
 نشــان، جمعیــت هــال احمــر را در جامعــه و گــروه هــای درگیــر معرفــی میــدارد تــا 
ــورد  ــت نشــان را م ــدان و رضــاکاران تحــت حمای ــا شــخصی کارمن ــچ گروهــی, ی هی
هــدف قــرار نــداده مانــع فعالیتهــای بشــر دوســتانه آنــان نشــود. نشــان جمعیــت ملــی در 
متــن ســفید و هــال ســرخ در میــان دایــره قــرار داشــته, بیانگــر حمایــت و کمــک بدون 

تبعیــض بــه مجروحیــن جنــگ و آســیب دیــده گان حــوادث مــی باشــد.

ــان  ــت امدادرس ــک نهض ــر ی ــال احم ــرخ و ه ــب س ــه: صلی ــات رضاکاران 5. خدم
ــد. ــت نمی باش ــب منفع ــرایطی در آرزوی کس ــچ ش ــت. در هی ــاکار اس رض

6. وحــدت: در هــر کشــور بایــد فقــط یــک جمعیــت هــال احمــر یــا صلیــب ســرخ  
ــات  ــوده و خدم ــاز ب ــه گان ب ــه روی هم ــد ب ــت بای ــن جمعی ــد. ای ــته باش ــود داش وج

ــد. ــه کن ــتانه خــود را در سرتاســر کشــور ارای بشردوس
7. جهانشــمولیت:  نهضــت بین المللــی صلیــب ســرخ و هــال احمــر کــه در آن همــه 
ــف و  ــا همدیگــر وظای ــام یکســان هســتند و در کمــک ب ــی  دارای مق ــای مل جمعیت ه

ــان  شــمول اســت. ــد، جه ــای مســاوی دارن مکلفیت ه
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اداره حوادث:

 اداره حــوادث یکــی از بخــش هــای مهــم جمعیــت هــال احمــر 
افغانــي  بــوده کــه از طریــق ایــن اداره در عملیــات پاســخدهی بــه 
حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی در ســطح کشــور  بــه متضرریــن 

وآســیب دیــده گان حــوادث مســاعدت صــورت مــی گیــرد. 
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ظرفیت سازی درمرحله فراغت ازحوادث :
ــدی  ــاکاران،  توانمن ــدان ورض ــازی کارمن ــت س ــوزش وظرفی آم
ــر  ــن  ام ــرد .  و ای ــی ب ــاال م ــی را ب ــت مل ــات جمعی ــه خدم ارای
مــی توانــد در ســاحات آســیب پذیــر، از خســارات وآســیب های 

ــد.      ــری نمای ــو گی بیشــتر جل
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 آماده گی برای پاسخدهی به حوادث
ــه رضــاکاران ،  ــوزش و تربی ــز ، آم ــه خی شناســایی مناطــق حادث
ــوادث  ــا ح ــه ب ــت مقابل ــردم در جه ــی م ــطح آگاه ــردن س باالب
ــه  ــت ارای ــط در جه ــای ذیرب ــاد ه ــن نه ــی بی ــاد هماهنگ وایج
خدمــات مؤثــر از جملــه برنامــه هــای مدیریــت حــوادث قبــل از 

ــی باشــد.  ــه م ــوع حادث وق
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درجریان حوادث )حاالت اضطرار(
اداره حــوادث جمعیــت ملــی در جریــان وقــوع حادثــه بــه اســرع 
وقــت در ســاحه آســیب دیــده مــی شــتابد و بــرای نجــات جــان 
ــدان  ــم هــای مختلــف کارمن ــان وارد عمــل مــی شــود . تی قربانی
و رضــاکاران  در ســاحه آســیب دیــده اعــزام میشــوند و بــه 

ــرد.  ــی گی ــن کمــک صــورت م متضرری
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جستجو وردیابی
ــوکات اداره  ــی در چ ــتجو و ردیاب ــش جس ــاد  بخ ــدف  ایج ه
ــراد  ــن اف ــی بی ــن ارتباطــات کتب ــی تامی ــت مل حــوادث در جمعی
مفقــود شــده، اســیران جنگــی و بیجاشــده گان حــوادث بــا 

ــد. ــی باش ــان م ــای ش ــواده ه خان
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خدمات صحی
بخــش خدمــات صحــی جمعیــت هــال احمــر  تــاش مــی ورزد 
ــات  ــر خدم ــردم آســیب پذی ــرای م ــود صحــت  ب ــا جهــت بهب ت
صحــی را ارایــه و آالم و مصایــب بشــری را از ایــن ناحیــه 

ــد. ــش ده کاه
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پروژه کلینیک های صحی ثابت.
جمعیــت هــال احمــر افغانــی 47 بــاب کلینیــک ثابــت صحی در 
والیــات ایجــاد نمــوده  اســت. کــه مطابــق اســتندرد هــای وزارت 
ــزاران  ــز ه ــن مراک ــد . در ای ــی نماین ــت م ــه فعالی ــت عام صح
ــت  ــه وتح ــره گرفت ــات به ــن خدم ــت از ای ــی بضاع ــن ب هموط

ــد.  ــرار مــی گیرن ــگان ق معالجــه ومــداوای رای
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پروژه صحت عامه در حاالت عاجل ) کلینیک های 
سیار صحی(

تیــم هــای ســیار صحــی یکــی از بخــش هــای مهــم جمعیــت ملی 
ــن حــوادث طبیعــی وبیجــا شــده گان  ــرای متضرری ــوده کــه  ب ب
داخلــی ویاآنعــده از هموطنــان کــه در نقــاط دور دســت زندگــی 
مــی کننــد وبــه شــفاخانه هــا دسترســی ندارنــد؛ خدمــات صحــی 

ارایــه مــی نماینــد.   
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)HIV-AIDS( پروژه وقایوی
در   ) وقایــه  شــعار)  تحــت   HIV/AIDS وقایــوی  پروگــرام 
ــده گــی، برنامــه هــای آموزشــی را  جهــت تأمیــن مصئونیــت زن
بــرای جامعــه دایــر مــی نمایــد. ایــن فعالیــت هــا شــامل شناســایی 
اعــراض وعائــم وطرزســرایت مــرض مــی باشــدکه در والیــات 
ــن و  ــم س ــاکار  ه ــان رض ــار جوان ــرات، ننگره ــخ، ه ــل، بل کاب
ــون  ــدای خ ــج اه ــه تروی ــوده و ب ــت نم ــب  فعالی ــال در مکات س

ــد.  ــی پردازن ــاکاران م رض
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پروژه شفاخانه ها:
ــفاخانه  ــاب ش ــک ب ــی ی ــت مل ــی جمعی ــات صح ــش خدم بخ
ــل  ــی را در کاب ــدرن طب ــا وســایل م ــاد بســتر ب ــز دارای هفت مجه
ــد  ــن نیازمن ــا هموط ــد ه ــه ص ــه روزان ــت ک ــوده اس ــاد نم ایج

ــد.  ــی گردن ــداوی م ــز ت ــن مرک درای
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سوراخ قلبی
از آغــاز پروســه تــداوی مریضــان مصــاب بــه نقیصــه هــای والدی قلــب تــا 
کنــون بــه تعــداد13272  تــن در ریاســت خدمــات صحــی جمعیــت هــال 
احمــر افغانــی ثبــت و راجســتر شــده انــد کــه تــا بــه حــال بــه تعــداد 6750 
طفــل در شــفاخانه هــای داخلــی و خارجــی تــداوی و صحــت یــاب گردیده 
انــد. هزینــه تــداوی هــر طفــل مریــض از 3000/2500 دالــر آمریکایــی مــی 
ــرم افغانســتان و  ــی، حجــاج محت ــت مل ــغ از بودجــه جمعی ــن مبال باشــد ، ای
بنیــاد صلیــب ســرخ چیــن کــه از جملــه مبلــغ 1000000)یــک میلیــون دالــر 

آمریکایــی( آن از طــرف ســفارت کشــور هنــد پرداخــت گردیــده اســت.
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پروگرام CBHFA )کمک های اولیه صحی در جامعه(
ــه  ــای اولی ــک ه ــی کم ــت مل ــی جمعی ــهای اساس ــی از بخش یک
ــای  ــک ه ــرام کم ــد.  پروگ ــی باش ــه م ــطح جامع ــی در س صح
ــن رضــاکاران  ــه در 34 والیــت کشــور فعالیــت دارد کــه ای اولی
بعــد از آمــوزش   مصــروف ارایــه خدمــات کمــک هــای اولیــه 

ــات مــی باشــد. ــرأ و قصب صحــی در ق
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جوانان و رضاکاران
ــری  ــکل گی ــاد ش ــاس وبنی ــاکاری اس ــه ورض ــات داوطلبان خدم
نهضــت جهانــی صلیــب ســرخ وجمعیــت هــای ملــی را تشــکیل 
مــی دهــد. رضــاکاران جمعیــت هــال احمــر افغانــی در بخــش 
ــار  ــت در کن ــد و در اســرع وق ــی بینن هــای مختلــف آمــوزش م
کارمنــدان جمعیــت ملــی وقــت بــه یــاری آســیب دیــدگان مــی 

شــتابند.               
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کمیته سپورت و تربیت بدنی :
کمیتــه ســپورت و تربیــت بدنــي در چهــار چــوب ریاســت 
جوانــان و رضــاکاران  فعالیــت مینمایــد.  هــدف ایــن کمیتــه بــه 
ــت از  ــره میاش ــتانه س ــول بشردوس ــت و اص ــن هوی ــی گرفت معرف

ــد.  ــق ورزش میباش طری
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سیستم عضویت
هــزاران هموطــن تــا اکنــون از طریــق سیســتم  عضویــت، افتخــار 
عضویــت جمعیــت هــال احمــر افغانــی را حاصــل نمــوده وایــن  
ــی  ــای مل ــت ه ــتانه  جمعی ــات بشردوس ــد خدم ــتوانه نیرومن پش

محســوب مــی شــوند. 
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مرستون ) مرکز رفاه اجتماعی ( 
ــا  ــواده ه ــده خان ــت و نگهــداری آنع ــا ، مواظب هــدف اساســی ایجــاد مرســتون ه
و افــراد نیازمنــد وناتــوان مــی باشــد کــه قــادر بــه پیشــبرد زندگــی شــان حتــی در 
نازلتریــن ســطح نیســتند. از آن ســبب جمعیــت ملــی در والیــات  )کابــل، قندهــار، 

ننگرهــار، هــرات وبلــخ مرســتون هــای را ایجــاد نمــوده اســت.
ــمولین  ــال مش ــرای اطف ــتی ب ــهیات الزم معیش ــار تس ــا در کن ــتون ه ــن مرس در ای
زمینــه آمــوزش هــای عصــری و حرفــوی  نیــز فراهــم شــده اســت تــا بــا اســتفاده از 
آن هــا بــه حــد خــود کفایــی برســند و زنــده گــی خــود و خانــواده هــای شــانرا در 

خــارج از مرســتون تأمیــن کــرده بتواننــد.
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دهکده صلح آلمان
بــر اســاس موافقتنامــه جمعیــت هــال احمــر افغانــی بــا دهکــده 
صلــح آلمــان در ســال 1368 هـــ ش ، تــا اکنــون بیــش از شــش 
ــه مریضــی اســتخوان شــکن وســوختگی  ــل مصــاب ب ــزار طف ه
ــور و  ــه کش ــاب ب ــت ی ــداوی وصح ــان ت ــور آلم ــدید در کش ش

ــد. ــده شــده ان ــه هــای شــان بازگردان خان
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