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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
ســرخ و هــال احمــر منعقــده الهــه از دولــت افغانســتان مبنــی بــر تاســیس جمعیــت
هــال احمــر در کشــور ،نــام مرکــز امــداد اولیــه بــه نــام محــراب احمــر تغییــر نــام
کــرد و در چــوکات وزارت مالیــه فعالیــت مــی کــرد .ایــن تغییــر نتوانســت شــرایط ده
گانــه نهضــت صلیــب ســرخ وهــال احمــر را مبنــی بــر بــه رســمیت شــناختن یــک
جمعیــت ملــی بــر آورده ســازد همــان بــود کــــــه بصفــت عضــو نهضــت پذیرفتــه
نشــد .در ســال  ۱۳۱۳خورشــیدی محــراب احمــر بنــام هــال احمــر تغییــر نــام یافــت
و در چــوکات وزارت صحــت عامــه پیوســت ،اساســنامه نداشــت و بعنــوان یــک ارگان
مســتقل از طــرف دولــت برســمیت شــناخته نشــد .همــان بــود کــه بــاز هــم شــرایط
نهضــت را بــر آورده نتوانســت .هــال احمــر از ســال ۱۳۱۳خورشــیدی تــا ســال ۱۳۳۰
خورشــیدی فعالیــت غیــر منظــم داشــت زیــرا اساســنامه مســتقل نداشــت و مســتقالنه
عمــل نمــی کــرد .در ســال  ۱۳۳۰هــال 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
جمعیــت ملــی شــرایط نهضــت را مبنــی بــر بــه رســمیت شــناخته شــدن بــر آورده
ســاخت ،کــه در ســال ۱۳۳۴خورشــیدی از طــرف کمیتــه بیــن المللــی صلیــب ســرخ
برســمیت شــناخته شــد و در همیــن ســال فدارســیون بیــن المللــی جمعیــت هــای ملــی
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صلیــب ســرخ و هــال احمــر بصفــت  ۸۳میــن عضــو برســمیت شــناخت.
از طــرف دیگــر در اوایــل ســلطنت محمــد نــادر شــاه بمنظــور وارســی از امــور ایتــام
یــک تربیــت گاه بنــام «داراالیتــام نــادری» ایجــاد شــد ،کــه مصــارف آن از بودجــه
دولــت پرداختــه مــی شــد .داراالیتــام بعــداً بنــام «دارالمســاکین» مســمی گردیــد کــه
بــرای هفتصــد خانــواده بــی بضاعــت و نیازمنــد مــواد ارتزاقــی در خانــه هــای شــان
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
ایجــاد شــد .مرســتون (مرکــز رفــاه اجتماعــی) در ســال  ۱۳۴۲خورشــیدی نظــر بــه
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
 .1بشــر دوســتی :نهضــت بینالمللــی صلـــیب ســرخ و هــال احـــمر بــه آرزوی
کمکرســاندن بــدون تبـــعیض بــه مجروحیــن میــدان جنــگ بــه وجــود آمــده اســت.
در مأموریــت ملــی و بـــینالمللی خویــش تــاش مـیورزد 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
پایــدار را بیــن انــواع بشــر توســعه میدهــد.
 .2غیرجانبــداری :ایــن نهضـــت هیــچ نــوع امتیــازی بــه مـــلیت ،نـــژاد ،طبقــه ،عقایــد
دینــی و مذهبــی و نـــظریات سیاســی نمیدهـــد .تــاش مــیورزد تــا درد و رنــج افراد
را صــرف با در نـــظر داشــت نیـــازمندی ایشــان و دادن حـــق اولـــویت بــه مصیبتهای
عاجــل ،تســکین دهــد.
 . 3بیطرفــی :ایــن نهضــت بــرای کســب و تــداوم اعتمــاد همــهگان ،در مخاصمــات
طــرف واقــع نمیشــود .هیچگاهــی درمناقشــات سیاســی ،نــژادی ،دینــی ،مذهبــی و
ایدیولوژیکــی خــود را درگیــر نمیســازد.
 .4اســتقاللیت :ایــن نهضــت مســتقل اســت .جمعیتهــای ملــی بــا آنکــه در
خدمــات بشردوســتانه مــددگار حکومتهــای خویــش و تابــع قوانیــن ممالــک متبــوع
شــا ن میباشــند ،بایــد همیشــه خــود مـــختاری خویــش را حفــظ کننــد تــا قــادر شــوند
همــواره مطابــق اصــول نهضــت عمــل کننــد.
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 .5خدمــات رضاکارانــه :صلیــب ســرخ و هــال احمــر یــک نهضــت امدادرســان
رضــاکار اســت .در هیــچ شــرایطی در آرزوی کســب منفعــت نمیباشــد.
 .6وحــدت :در هــر کشــور بایــد فقــط یــک جمعیــت هــال احمــر یــا صلیــب ســرخ
وجــود داشــته باشــد .ایــن جمعیــت بایــد بــه روی همــهگان بــاز بــوده و خدمــات
بشردوســتانه خــود را در سرتاســر کشــور ارایــه کنــد.
 .7جهانشــمولیت :نهضــت بینالمللــی صلیــب ســرخ و هــال احمــر کــه در آن همــه
جمعیتهــای ملــی دارای مقــام یکســان هســتند و در کمــک بــا همدیگــر وظایــف و
مکلفیتهــای مســاوی دارنــد ،جهــانشــمول اســت.

نشان

نشــان جمعیــت هــال احمرافغانــي طوریکــه از نــام آن پیداســت هــال احمــر یــا
مهتــاب ســرخ اســت کــه اصــو ٌ
ال در زمینــه ســفید بایــد قــرار داشــته باشــد .نشــان
معــرف هويــت و وســيله شــناخت جمعيــت هــال احمرافغانــي بــوده كــه بمنظــور
حمايــت و تشــخيص بــكار بــرده مــي شــود.
نشــان هــال احمــر عالمــت و ســمبول ارائــه خدمــات حمايتــي بیطرفانــه و بــدون
تبعیــض بــه آســیب دیــده گان حــوادث طبيعــي و جنگــي اســت  .در همچــو مواقــع
كارمنــدان ،تأسيســات ،وســايط ،مــواد امــدادي ،نشــريه هــا و اســناد جمعيــت هــال
احمرافغانــي بــا نشــان مزيــن هســتند تــا از يكســو از ســائر ارگان هــا و مؤسســات
تفكيــك و بــه ســهولت قابــل شــناخت باشــند .و از ســوي ديگــر از مصؤنيــت ي كــه از
نشــان در قــرار داد هــاي چهارگانــه 1949م جينــوا و پروتوكــول هــاي ضميمــوي 1977م
بعمــل آمــده اســت مســتفيد شــوند.
نشــان ،جمعیــت هــال احمــر را در جامعــه و گــروه هــای درگیــر معرفــی میــدارد تــا
هیــچ گروهــی ,یــا شــخصی کارمنــدان و رضــاکاران تحــت حمایــت نشــان را مــورد
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.
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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 :
آمــوزش وظرفیــت ســازی کارمنــدان ورضــاکاران ،توانمنــدی
ارایــه خدمــات جمعیــت ملــی را بــاال مــی بــرد  .و ایــن امــر

مــی توانــد در ســاحات آســیب پذیــر ،از خســارات وآســیب های

بیشــتر جلــو گیــری نمایــد.
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آماده گی برای پاسخدهی به حوادث
شناســایی مناطــق حادثــه خیــز  ،آمــوزش و تربيــه رضــاکاران ،

باالبــردن ســطح آگاهــی مــردم در جهــت مقابلــه بــا حــوادث
وایجــاد هماهنگــی بیــن نهــاد هــای ذیربــط در جهــت ارایــه
خدمــات مؤثــر از جملــه برنامــه هــای مدیریــت حــوادث قبــل از

وقــوع حادثــه مــی باشــد.
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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
قربانیــان وارد عمــل مــی شــود  .تیــم هــای مختلــف کارمنــدان
و رضــاکاران در ســاحه آســیب دیــده اعــزام میشــوند و بــه

متضرریــن کمــک صــورت مــی گیــرد.
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جستجو وردیابی
هــدف ایجــاد بخــش جســتجو و ردیابــی در چــوکات اداره
حــوادث در جمعیــت ملــی تامیــن ارتباطــات کتبــی بیــن افــراد
مفقــود شــده ،اســیران جنگــی و بیجاشــده گان حــوادث بــا
خانــواده هــای شــان مــی باشــد.
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خدمات صحی
بخــش خدمــات صحــی جمعیــت هــال احمــر تــاش مــى ورزد
تــا جهــت بهبــود صحــت بــرای مــردم آســیب پذیــر خدمــات
صحــی را ارایــه و آالم و مصایــب بشــری را از ایــن ناحیــه
کاهــش دهــد.
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پروژه کلینیک های صحی ثابت.
جمعیــت هــال احمــر افغانــی  47بــاب کلینیــک ثابــت صحی در
والیــات ایجــاد نمــوده اســت .کــه مطابــق اســتندرد هــای وزارت
صحــت عامــه فعالیــت مــی نماینــد  .در ایــن مراکــز هــزاران
هموطــن بــی بضاعــت از ایــن خدمــات بهــره گرفتــه وتحــت
معالجــه ومــداوای رایــگان قــرار مــی گیرنــد.
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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
بــوده کــه بــرای متضرریــن حــوادث طبیعــی وبیجــا شــده گان
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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پروژه وقایوی ()HIV-AIDS
پروگــرام وقایــوی  HIV/AIDSتحــت شــعار( وقایــه ) در
جهــت تأمیــن مصئونیــت زنــده گــی ،برنامــه هــای آموزشــی را
بــرای جامعــه دایــر مــی نمایــد .ایــن فعالیــت هــا شــامل شناســايی
اعــراض وعالئــم وطرزســرایت مــرض مــی باشــدکه در والیــات
کابــل ،بلــخ ،هــرات ،ننگرهــار جوانــان رضــاکار هــم ســن و
ســال در مکاتــب فعالیــت نمــوده و بــه ترویــج اهــدای خــون
رضــاکاران مــی پردازنــد.
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پروژه شفاخانه ها:
بخــش خدمــات صحــی جمعیــت ملــی یــک بــاب شــفاخانه
مجهــز دارای هفتــاد بســتر بــا وســایل مــدرن طبــى را در کابــل
ایجــاد نمــوده اســت کــه روزانــه صــد هــا هموطــن نیازمنــد
درایــن مرکــز تــداوی مــی گردنــد.
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سوراخ قلبی
از آغــاز پروســه تــداوی مریضــان مصــاب بــه نقیصــه هــای والدی قلــب تــا
کنــون بــه تعــداد 13272تــن 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  3000/2500دالــر آمریکایــی مــی
باشــد  ،ایــن مبالــغ از بودجــه جمعیــت ملــی ،حجــاج محتــرم افغانســتان و
بنیــاد صلیــب ســرخ چیــن کــه از جملــه مبلــغ (1000000یــک میلیــون دالــر
آمریکایــی) آن از طــرف ســفارت کشــور هنــد پرداخــت گردیــده اســت.
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پروگرام ( CBHFAکمک های اولیه صحی در جامعه)
یکــی از بخشــهای اساســی جمعیــت ملــی کمــک هــای اولیــه
صحــی در ســطح جامعــه مــی باشــد .پروگــرام کمــک هــای
اولیــه در  34والیــت کشــور فعالیــت دارد کــه ایــن رضــاکاران
بعــد از آمــوزش مصــروف ارایــه خدمــات کمــک هــای اولیــه
صحــی در قــرأ و قصبــات مــی باشــد.
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جوانان و رضاکاران
خدمــات داوطلبانــه ورضــاکاری اســاس وبنیــاد شــکل گیــری
نهضــت جهانــی صلیــب ســرخ وجمعیــت هــای ملــی را تشــکیل
مــی دهــد .رضــاکاران جمعیــت هــال احمــر افغانــی در بخــش
هــای مختلــف آمــوزش مــی بیننــد و در اســرع وقــت در کنــار
کارمنــدان جمعیــت ملــی وقــت بــه یــاری آســیب دیــدگان مــی
شــتابند.
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کمیته سپورت و تربیت بدنی :
كميتــه ســپورت و تربيــت بدنــي در چهــار چــوب رياســت
جوانــان و رضــاکاران فعالیــت مینمایــد .هــدف ايــن كميتــه بــه
معرفــی گرفتــن هویــت و اصــول بشردوســتانه ســره مياشــت از
طريــق ورزش ميباشــد.
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سيستم عضویت
هــزاران هموطــن تــا اکنــون از طریــق سیســتم عضویــت ،افتخــار
عضویــت جمعیــت هــال احمــر افغانــی را حاصــل نمــوده وایــن
پشــتوانه نیرومنــد خدمــات بشردوســتانه جمعیــت هــای ملــی
محســوب مــی شــوند.
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مرستون ( مرکز رفاه اجتماعی )

هــدف اساســی ایجــاد مرســتون هــا  ،مواظبــت و نگهــداری آنعــده خانــواده هــا
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.
در ایــن مرســتون هــا در کنــار تســهیالت الزم معیشــتی بــرای اطفــال مشــمولین
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  1368هـــ ش  ،تــا اکنــون بیــش از شــش
هــزار طفــل مصــاب بــه مریضــی اســتخوان شــکن وســوختگی
شــدید در کشــور آلمــان تــداوی وصحــت یــاب بــه کشــور و
خانــه هــای شــان بازگردانــده شــده انــد.
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شماره تماس:
0799652893 / 0728900103
پست بکس:
3066
آدرس الکترونکی:

dis@redcrescent.af
intdept@redcrescent.af
ویب سایت:
www.redcrescent.af
افغانستان ،کابل ،ناحیه پنجم ،افشارسیلو ،دفتر مرکزی
جمعیت هالل احمر افغانی
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