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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 افغانستان: چنانکه وضعیت وخیم است،  

 پا برجاستهمچنان نیازمندیها 
 
 

 ۵۲/11/۵11۲          فعالیتهای تازه
 

ردیده است، نیاز به کمکهای بشری همچنان پا گچنانکه هیچ کاهشی در منازعات مسلحانه افغانستان رونما ن
 نشان میدهد.   ۳۱۰۲الی سپتامبر سال برجاست. این صفحات فعالتیهای تازه آی سی آرسی را از ماه جنوری 

 
در مناطق پر نفوس باعث تلفات  گجن"، میگویدی آی سی آرسی در افغانستان گیس نمایندئراردو پونتراندولفی، رگ

ردند. مردمان عادی مجبور میشوند تا از خانه هایشان گمردم در آتشباری کشته و مجروح می –ردد گافراد ملکی می
سسات کمک رسان به مردم که ؤدرعین حال، دسترسی م"ی عالوه نمود، و"ای امن بروند.فرار نموده وبه جاه

  " ضرورت عاجل به امداد دارند، مشکلتر شده است. این وضعیت توجیه ناپذیراست.
 

آی سی آرسی به کمک افغانها متعهد است و یکجا با جمعیت هالل احمر افغانی به قربانیان منازعات کمکهای بسیار 
کمک های بین  .جامعه بین المللی نگذارد تا افغانها از این بیشتر از درگیری ها رنج ببرند را فراهم میسازد.عاجل 

 رغم مسایل سیاسی و امنیتی همچنان باید ادامه داشته باشد.ال المللی برای افغانستان علی
 
اخانه میرویس کندهار بردم. ردید و من او را برای تداوی به شفگپسر من در انفجار مواد منفلق ناشده مجروح "
روههای مسلح مختلف امنیتی تکسی ما را چند بار در راه ایستاد کردند. زمانیکه ما به شفاخانه رسیدیم، وضعیت گ

فتند که حد اعظمی سعی را بخرچ خواهند داد تا او را نجات دهند. من گصحی پسرم بسیار بحرانی شده بود، دوکتوران 
یزاب والیت گولسوالی  جمعه خان باشنده   "  عملیات با موفتیت انجام شد و پسرم زنده است،نا امید شدم، اما الحمد هلل

 فت. گان گارز
 

به خدمات صحی به اساس قانون بین المللی بشردوستانه، افراد مجروح و مریض باید "فت، گآقای پونتراندولفی 
باید حمایت و از آنها حفاظت شود تا آنها بتوانند سیسات صحی أاز کارمندان و ت "میافزاید وی " .دسترسی داشته باشند

 به افراد نیازمند مراقبتهای صحی را عرضه بدارند. 
 

آی سی آرسی به دو شفاخانه کلیدی در شمال و جنوب کشور وسایل طبی و مهارتهای مسلکی را فراهم میکند. این نهاد 
ر تمام نتاط کشور افراد مجروح و مریض را تداوی کلینیک جمعیت هالل احمر افغانی کمک میکند تا د ۴۴همچنان با 

 ند.  نمایکنند و از آنها مراقبت 
 

ر که معلول شده اند خدمات گهزاران قربانی منازعه که اعضای بدن خود را از دست داده و قربانیان حوادث دی
ی سی آرسی، بازتوانی فزیکی را در هفت مرکز نصب اعضای مصنوعی آی سی آرسی بدست میاورند. به کمک آ

یرند و قرضه های کوچک را بدست میاورند تا با جوامع خویش گتعداد زیاد همین افراد آموزشهای حرفوی را فرا می
 دوباره یکجا شده و وسایل امرار معاش را بدست بیاورند.

 
چنان جهت و پذیرش با آنرا ترویج دهد. هم گو میکند، تا در مورد قانون جنگفتگآی سی آرسی با اطراف منازعه 

حمایت از افراد ملکی با اطراف منازعه کار میکند. عالوه بران، آی سی آرسی با مردمان که در جریان منازعه 
 یرند.   گتوقیف شده اند، مالقات نموده و سعی میکند تا با خانوادهایشان تماس ب

 
 ، آی سی آرسی: ۳۱۰۲به طور مختصر، از ماه جنوری الی سپتامبر سال 

  تن آنها را برای بار اول مالقات نموده است. 11۱۴شخص زندانی را مالقات نموده که ازآن جمله  ۵۵۲۵به تعداد 
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 11تر ۵ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تن کسانی بودند  ۰11تن مریض جدید راجستر شده است که از جمله  ۱۵۲1در هفت مرکز ارتوپیدی آی سی آرسی، 
 که اعضای بدن شان قطع شده بود.

 تن زمینه کار را فراهم نموده است. ۲111ر برای از طریق پروژه های پول نتد در برابر کا
خانوادهای فراهم نموده است که در اثر منازعه یا آفات طبیعی  ۵۲11بسته های مواد غذایی و لوازم خانه را برای 

 بیجا شده بودند. 
ار و ان کمکهای آی سی آر سی در مورد کگتن حاملین اسلحه، اعضای جوامع مدنی و مستفید شوند  11111برای 

 قیمومیت این نهاد معلومات داده است. 
مریض  ۲۱۲۲1به حمایت خود از شفاخانه های میرویس و شبرغان همچنان ادامه داده که درین مدت هر دو شفاخانه 

عملیات نیز انجام داده  11۸۲1مریض سراپا را معالجه کرده است. درین شفاخانه ها در حدود  1۵۲111داخل بستر و 
  شده است.  

 
 ازدید از توقیف خانه ها و اعادۀ ارتباطات خانواده گیب

ممالک جهان از اشخاص توقیف شده بازدید بعمل میاورد تا از وضعیت زندانها و دیگر آی سی آرسی درافغانستان و 
و قوای ایساف تحت رهبری ناتو متامات افغان، آی سی آرسی در افغانستان از محابس رفتار با زندانیان نظارت نماید. 

اعضای خانواده های  اآی سی آرسی ب همچنان، نیرو های امریکائی منظماً بازدید بعمل میارود. کنترول محابس تحت
د تا اشخاص مفتوداالثر را رد ورزاز هم جداشدۀ ناشی از منازعات، کمک میکند تا با همدیگر در تماس بوده و سعی می

 یابی کند.
 

 ، کارمندان آی سی آرسی:۵11۲از ماههای جنوری الی سپتامبر سال 
 .مرتبه بازدید بعمل آورده است 1۴1، توقیف خانه ۵۸از 

 11۱۴شخص را که به ارتباط منازعه یا شرایط امنیتی توقیف شده بودند، مالقات نموده که ازآن جمله  ۵۵۲۵به تعداد 
   تن آنها را برای بار اول مالقات نموده است.

به خانه های شان مصارف  گشتجهت بازتن خارجی بودند  ۲ازان جمله  کهرها شده  زندانیانتن از  ۵۵برای 
 .سپورت را تادیه کرده استنترا

و خانواده های  اشخاص توقیفیپیام صلیب سرخ را عمدتاً در بین  11۴11پیام صلیب سرخ  را جمع آوری و  1۵۱11
 شان در همکاری با جمعیت افغانی سره میاشت، توزیع کرده است؛

یلفون را در محالت توقیف و مراکز فرعی آی سی آرسی ایجاد نموده است که بدین وسیله خانواده ها غرفه های ت
 بار صحبت کنند.  ۴۵۵1توانستند با عزیران زندانی خویش برای 

بار برای بازدیدهای مستتیم خانواده ها با اقارب توقیف شده شان در پروان فراهم  ۲۸۱1 راترانسپورتی تسهیالت 
  ت. نموده اس

 
 عرضۀ مراقبت های صحی

ی کندهار کمک میکند تا بتواند به مجروحین و افراد مریض جنوبوالیت ساحوی میرویس دربا شفاخانه آی سی آرسی 
مراقبتهای صحی را فراهم نماید. این نهاد با این شفاخانه ادویه و سامان آالت طبی را کمک نموده است و همچنان با 

رم گ(اضطراری مانند بخشهای نسایی و اطفال که شامل سامان آالت کمک شده آتوکالو بخشهای تشخیصیه و حاالت 
و ماشینهای ایکسری میباشد. با فراهم نمودن مهارتهای الزم با تخنیکران محلی کمک نموده است تا سامان آالت کننده( 

 اعانه شده را نصب و بکار بیاندازند و از آنها مراقبت نمایند. 
ر به شفاخانه شبرغان در شمال گکمک خود در قسمت تهیه ادویه جات، سامان آالت طبی و اشیای دیآی سی آرسی به 

غرب افغانستان ادامه داده است. این نهاد در عرصه ترمیم و حفظ و مراقبت سامان آالت با آنها کمک نموده و ارزیابی 
ی الی سپتامبر سال جاری،  شفاخانه های میرویس تسهیالت البراتوار را در هر ربع سال به راه میاندازد. از ماه جنور

مریض سراپا را معالجه نموده و درین شفاخانه ها در حدود  1۵۲111مریض داخل بستر و  ۲۱۲۲1و شبرغان
 عملیات نیز انجام داده شده است.  11۸۲1

 
 عالوه بر آن، در همین مدت، آی سی آرسی:
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 11تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 را تداوی کنند. گت اضطراری کمک نموده است تا مجروحین جنبار در حاال ۱1در سراسر کشور با شفاخانه ها 
کلینیک هالل احمر افغانی و رضاکاران کمکهای  ۴۴با فراهم نمودن ادویه جات و سامان آالت طبی از آی سی آرسی 

 اولیه حمایت مالی و تخنیکی میکند تا در مناطق متاثر از منازعه مردم را تداوی کنند. 
تن اعضای نیروهای امنیتی، پولیس محلی و کارمندان وزارت صحت عامه  1۱۲۱یه را برای آموزشهای کمکهای اول

 و دریوران موترهای تکسی که مجروحین را به شفاخانه انتتال میدهند، راه اندازی نموده است. 
 تهیه میکند. بطور ماهوار در شرق کشور به سه کلینیک مراقبتهای صحی ادویه و وسایل طبی را 

 
زندانی در محبس هرات در  ۲111ست، آی سی آرسی یک کمپاین دو هفته یی ضد خارش را تتریباً برای گآ در ماه

ه در زندانها در اثر غرب کشور براه انداخت. تکلیف جلدی خارش در محیط های محصور بسیار عام است. کسانیک
یرند. آی سی آرسی با گازدحام زیاد، محدودیت هوای آزاد و شرایط حفظ الصحه ضعیف در معرض خطر قرار می

تن کارمند محبس  ۲۸متامات و کارمندان صحی زندان با زندانیها درین عرصه همکاری نمود و بصورت مجموعی 
 درین کمپاین اشتراک کردند.  

 
 

 فزیکی بازتوانی نوعی وخدمات نصب اعضای مص
کسانیکه اعضای بدنشان که خدمات بازتوانی را برای بعهده دارد کار هفت مرکز بازتوانی فزیکی را  آی سی آرسی 
مراکز برای ادغام مجدد این افراد در اجتماع از طریق آموزشهای این  ، عرضه میکند.لولینو سایر معقطع شده است 

 خدمات مراقبت های  همچنان آی سی آرسی داخل خانه به اطفال، کمک میکند.حرفوی، قرضه های کوچک و آموزش 
فلج که در رفتن به مراکز مشکل و عرضۀ کمک های صحی، اقتصادی و حمایت اجتماعی را برای مریضان  خانگی
  .، فراهم میکنددارند

 
 داده اند:کار های ذیل را انجام  آی سی آرسی ارتوپیدیهفت مرکز، ۵11۲شش ماه اول سال  در
 

 .تن از اشخاص را که پاهای شان قطع بوده، ثبت نام کرده است ۰11مریض جدید بشمول  ۱۵۵1
 .کمک کرده اندرا  مریض  ۵11۲۴
 .پاهای مصنوعی و وسایل حرکی را نصب کرده است 1۵۱۱۸تتریباً 

 .عملیۀ فزیوتراپی را انجام داده است 1۸۱111بیشتر از 
تجارت های کوچک را خود شان  و نموده تا به آنها کمک شود اعطامریض  ۲۲1 ایبر تتریباً قرضه های کوچک را 

 .آغاز نمایند
 است. نموده  فراهممریض  1۲۵پروگرام های آموزشی مسلکی را برای 

 مریضان نخاع شوکی، انجام داده است. برای تداوی را داخل خانهبازدید  1۲۵۲
 
 رگکمکهای دیوزیع مواد غذائی و ت

 ۵۲11به را  های عاجل غذایی و غیر غذاییکمک افغانی، هالل احمر در همکاری نزدیک با جمعیت آی سی آرسی
ی شان مرفوع گزنداساسی خانواده فراهم نموده است که در اثر منازعه یا آفات طبیعی بیجا شده اند تا ضروریات 

 ردد.گ
 

ود زیر بناها مانند کانالهای آب، دیوارهای آی سی آرسی یکجا با جمعیت هالل احمر افغانی با جوامع مردم جهت بهب
محافظتی و دروازه های آب کار میکند تا آنها بتوانند مزارع خود را حفاظت و کشت کنند که بدینوسیله آنها میتوانند 

عضو خانواده های نیازمند درین  ۲111حاصالت و عایدات خویش را ازدیاد بخشند. مواد خوراکی و پول نتدی را که 
 ردد. گی شان مرفوع گژه ها بدست آورده اند با آنها کمک نموده است تا ضروریات اساسی زنده نوع پرو
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 11تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ر و گقریه شمال کشور مرغ، دانه مرغ و اشیای دی ۵۴خانواده که زنان از آنها سرپرستی میکنند در  1۵11بیشتر از 
د تا محصوالت مرغداری و عواید همچنان آموزشهای الزم را جهت مرغداری از سوی آی سی آرسی بدست آورده ان

 خویشرا ازدیاد بخشند. 
 

در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، آی سی آرسی مالداران را آموزش داده و آنها را تجهیز نموده اند تا صحت مواشی 
تن مالداران در مناطق روستایی کشور شیوه های مالداری آموزش داده شده است. هر  ۲۲1ردد. به گشان بهتر تامین 

مالدار مواد خوراکه مواشی و همچنان تجهیزات الزم برای مالداری را بدست آورده است. عالوه بران، جهت بهبود 
ر تجهیزات را فراهم گتن وترنر در روستا ها ادویه و دی ۵۴وضع صحی و محصوالت مواشی، آی سی آرسی به 

ه جنوری الی سپتامبر سال جاری، بیش از ر رهایی یابند. از ماگزند کرم و امراض دیگنموده است تا مواشی از 
 زند کرم رهایی یافته اند.  گمواشی از  ۲۲1111

  
 آب و حفظ الصحهبهتر ساختن خدمات 

تهیه آب  انجنیران بخش آبرسانی آی سی آرسی  با مسئولین محلی آبرسانی در مورد پروگرام های شهری و روستائی
 لصحوی را در محابس، مراکز توقیف و جوانان راه اندازی نموده است. اهی های حفظ اگکار میکند و همچنان جلسات آ

  
 آی سی آرسی فعالیت های ذیل را انجام داده است:از ماه جنوری الی سپتامبر، 

 
نصب پایپ ها و حفر چاهها در مناطق شهری والیات پکتیا و فاریاب منحیث بخش از تالشها جهت تهیه آب آشامیدنی 

 رفته است.گصورت تن  ۰۵11 نزدیک به 
تن در والیات پروان، بامیان، غزنی، کاپیسا،  1۵۲111تتریبا برای آشامیدنی دربخشی از مساعی جهت رسانیدن آب 

ردیده و در گرهار، کندهار، کندز و فاریاب پمپ های دستی آب نصب گان، هرات، بادغیس، فراه، ننگخوست، ارز
 قسمت حفظ ومراقبت آنها مردم آموزش دیده اند.

ان در تمام نتاط کشور براه انداخته شده و به آنها مواد الزم توزیع گجلسات حفظ الصحوی برای محافظان و توقیف شده 
 تن نفع برده است.   ۵1۱11ردیده است که ازین فعالیت گ

 و مرکز جوانان آغاز نموده محبس والیتی ۲محبوس در  1۵۲11کار بهبود آبرسانی و وضعیت حفظ الصحه برای به 
 است. 

 .داردمیرویس در کندهار، ادامه بستر  ۲۸۲ به کار نوسازی شفاخانۀ 
 

 قانون بین المللی بشردوستانهپذیرش آگاهی و بلند بردن سطح 
افراد ملکی  حمایت ازقانون بین المللی بشردوستانه جهت  به اساسهایشان  مکلفیت درموردطرفین منازعه  به یاددهانی

اری با قانون بین المللی بشردوستانه را به سطح گبوده تا ساز رسیآی سی آنشراتی  فعالیت های اساسییک بخش 
انهای گ، ارقانون بین المللی بشردوستانه رادر میان جامعه مدنیاهی در مورد گاین کمیته آهمچنان،  جهانی رشد دهد.

 . میدهدسترش گ دولتی و موسسات اکادمیکی
 رسی:آی سی از ماه جنوری الی سپتامبر سال جاری، آ

 
ریاست امنیت ملی و مخالفین کارمندان تن از اعضای اردو و پولیس ملی افغان، واحد های پولیس محلی،   ۵۲11به 

 مسلح در مورد قانون بین المللی بشردوستانه معلومات داده است.
های والیتی، اعضای شورا ان اجتماع،گبزر تن 11۵11 بهقیمومیت و کار آی سی ارسی معلوماتی درمورد  اتجلس

ان کمک های آی سی آرسی براه گعلمای دینی، متامات سیاسی و مستفید شوند  کارمندان موسسات غیر حکومتی،
 انداخته شده است.

 ان را براه انداخته است.گتن افسراردوی ملی و پولیس ملی کورسهای آموزش به آموزش دهنده  ۵1۵برای 
ملی و محلی، ریاست امنیت ملی، مخالفین مسلح و شرکتهای امنیتی  تن از منسوبین اردوی ملی، پولیس ۱۸۵۴برای 

 جلسه سه روزه در مورد قانون بین المللی بشردوستانه براه انداخته شده است. 1۸1خصوصی 
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 11تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 افغانی هالل احمر با جمعیت کار مشترک
تخنیکی و مالی را  کمک هایبا جمعیت هالل احمر افغانی همکاری نزدیک دارد و به این جمعیت آی سی آرسی 
 نماید.  اجراعرضه و یک سلسله پروگرام ها را  یبه مردم خدمات بتوانداین نهاد  فراهم نموده تا

 
 ، آی سی آرسی:ماههای جنوری الی سپتامبر در جریان

تجدید نمودند که به  ۵11۴و  ۵11۲آی سی آرسی و جمعیت هالل احمر افغانی توافق کار مشترک را برای سالهای 
 اس آن کمکهای بشری را مشترکا عرضه خواهند نمود. اس

رضاکار را در والیات خوست و پکتیا استخدام نموده است تا فعالیتهای بشری را  1111جمعیت هالل احمر افغانی 
 انجام دهند. 

 
*********** 

 
 :بګیریدجهت معلومات مزید به شماره های ذیل تماس 

 ۱۱۰۲۰۱۰۰۶۱۵۳۴ن: ، آی سی آرسی کابل، تیلفورابین وادو
 )دری و پشتو(۱۱۰۲۰۱۱۴۱۲۲۳۵و   ۱۱۰۲۰۰۰۲۱۰۰۱۰، آی سی آرسی، کابل، رفیع هللا ستانکزی

 ۱۱۶۰۰۰۳۵۰۰۲۱۳یا  ۱۱۶۰۳۳۰۲۱۲۱۳۲، آی سی آرسی، ژنیو، تیلفون: اناتاسیا ایزوک
 www.icrc.orgیا ویب سایت ما را ببینید: 

 دیوهای آی سی آرسی با کیفیت نشراتی سایت ذیلرا ببینید: جهت تماشا و دانلود وی
www.icrcvideonewsroom.org 

جهت دریافت معلومات در باره کارهای آی سی آرسی در مورد خاتمه بخشیدن به حمالت علیه کارمندان صحی و 
 را ببینید: مریض سایت ذیل

www.healthcareindanger.org 
 آی سی آرسی در فیسبوک و تویتر:

facebook.com/icrc وtwitter.com/icrc  

 
 
 

 فعالیتهای تازه
 

ردیده است، نیاز به کمکهای بشری همچنان پا گچنانکه هیچ کاهشی در منازعات مسلحانه افغانستان رونما ن
 نشان میدهد.   ۳۱۰۲الی سپتامبر سال برجاست. این صفحات فعالتیهای تازه آی سی آرسی را از ماه جنوری 

 
در مناطق پر نفوس باعث تلفات  گجن"، میگویدی آی سی آرسی در افغانستان گیس نمایندئراردو پونتراندولفی، رگ

ردند. مردمان عادی مجبور میشوند تا از خانه هایشان گمردم در آتشباری کشته و مجروح می –ردد گافراد ملکی می
سسات کمک رسان به مردم که ؤدرعین حال، دسترسی م"ی عالوه نمود، و"ای امن بروند.فرار نموده وبه جاه

  " ضرورت عاجل به امداد دارند، مشکلتر شده است. این وضعیت توجیه ناپذیراست.
 

آی سی آرسی به کمک افغانها متعهد است و یکجا با جمعیت هالل احمر افغانی به قربانیان منازعات کمکهای بسیار 
کمک های بین  .جامعه بین المللی نگذارد تا افغانها از این بیشتر از درگیری ها رنج ببرند را فراهم میسازد.عاجل 

 رغم مسایل سیاسی و امنیتی همچنان باید ادامه داشته باشد.ال المللی برای افغانستان علی
 
اخانه میرویس کندهار بردم. ردید و من او را برای تداوی به شفگپسر من در انفجار مواد منفلق ناشده مجروح "
روههای مسلح مختلف امنیتی تکسی ما را چند بار در راه ایستاد کردند. زمانیکه ما به شفاخانه رسیدیم، وضعیت گ

فتند که حد اعظمی سعی را بخرچ خواهند داد تا او را نجات دهند. من گصحی پسرم بسیار بحرانی شده بود، دوکتوران 
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 11تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یزاب والیت گولسوالی  جمعه خان باشنده   "  عملیات با موفتیت انجام شد و پسرم زنده است،نا امید شدم، اما الحمد هلل
 فت. گان گارز

 
به خدمات صحی به اساس قانون بین المللی بشردوستانه، افراد مجروح و مریض باید "فت، گآقای پونتراندولفی 
باید حمایت و از آنها حفاظت شود تا آنها بتوانند سیسات صحی أاز کارمندان و ت "میافزاید وی " .دسترسی داشته باشند

 به افراد نیازمند مراقبتهای صحی را عرضه بدارند. 
 

آی سی آرسی به دو شفاخانه کلیدی در شمال و جنوب کشور وسایل طبی و مهارتهای مسلکی را فراهم میکند. این نهاد 
ر تمام نتاط کشور افراد مجروح و مریض را تداوی کلینیک جمعیت هالل احمر افغانی کمک میکند تا د ۴۴همچنان با 

 ند.  نمایکنند و از آنها مراقبت 
 

ر که معلول شده اند خدمات گهزاران قربانی منازعه که اعضای بدن خود را از دست داده و قربانیان حوادث دی
ی سی آرسی، بازتوانی فزیکی را در هفت مرکز نصب اعضای مصنوعی آی سی آرسی بدست میاورند. به کمک آ

یرند و قرضه های کوچک را بدست میاورند تا با جوامع خویش گتعداد زیاد همین افراد آموزشهای حرفوی را فرا می
 دوباره یکجا شده و وسایل امرار معاش را بدست بیاورند.

 
چنان جهت و پذیرش با آنرا ترویج دهد. هم گو میکند، تا در مورد قانون جنگفتگآی سی آرسی با اطراف منازعه 

حمایت از افراد ملکی با اطراف منازعه کار میکند. عالوه بران، آی سی آرسی با مردمان که در جریان منازعه 
 یرند.   گتوقیف شده اند، مالقات نموده و سعی میکند تا با خانوادهایشان تماس ب

 
 ، آی سی آرسی: ۳۱۰۲به طور مختصر، از ماه جنوری الی سپتامبر سال 

  تن آنها را برای بار اول مالقات نموده است. 11۱۴شخص زندانی را مالقات نموده که ازآن جمله  ۵۵۲۵به تعداد 
تن کسانی بودند  ۰11تن مریض جدید راجستر شده است که از جمله  ۱۵۲1در هفت مرکز ارتوپیدی آی سی آرسی، 

 که اعضای بدن شان قطع شده بود.
 تن زمینه کار را فراهم نموده است. ۲111ر برای از طریق پروژه های پول نتد در برابر کا

خانوادهای فراهم نموده است که در اثر منازعه یا آفات طبیعی  ۵۲11بسته های مواد غذایی و لوازم خانه را برای 
 بیجا شده بودند. 

ار و ان کمکهای آی سی آر سی در مورد کگتن حاملین اسلحه، اعضای جوامع مدنی و مستفید شوند  11111برای 
 قیمومیت این نهاد معلومات داده است. 

مریض  ۲۱۲۲1به حمایت خود از شفاخانه های میرویس و شبرغان همچنان ادامه داده که درین مدت هر دو شفاخانه 
عملیات نیز انجام داده  11۸۲1مریض سراپا را معالجه کرده است. درین شفاخانه ها در حدود  1۵۲111داخل بستر و 
  شده است.  

 
 ازدید از توقیف خانه ها و اعادۀ ارتباطات خانواده گیب

ممالک جهان از اشخاص توقیف شده بازدید بعمل میاورد تا از وضعیت زندانها و دیگر آی سی آرسی درافغانستان و 
و قوای ایساف تحت رهبری ناتو متامات افغان، آی سی آرسی در افغانستان از محابس رفتار با زندانیان نظارت نماید. 

اعضای خانواده های  اآی سی آرسی ب همچنان، نیرو های امریکائی منظماً بازدید بعمل میارود. کنترول محابس تحت
د تا اشخاص مفتوداالثر را رد ورزاز هم جداشدۀ ناشی از منازعات، کمک میکند تا با همدیگر در تماس بوده و سعی می

 یابی کند.
 

 ، کارمندان آی سی آرسی:۵11۲از ماههای جنوری الی سپتامبر سال 
 .مرتبه بازدید بعمل آورده است 1۴1، توقیف خانه ۵۸از 

 11۱۴شخص را که به ارتباط منازعه یا شرایط امنیتی توقیف شده بودند، مالقات نموده که ازآن جمله  ۵۵۲۵به تعداد 
   تن آنها را برای بار اول مالقات نموده است.
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 11تر ۵ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به خانه های شان مصارف  گشتجهت بازتن خارجی بودند  ۲ازان جمله  کهرها شده  زندانیانتن از  ۵۵برای 
 .سپورت را تادیه کرده استنترا

و خانواده های  اشخاص توقیفیپیام صلیب سرخ را عمدتاً در بین  11۴11پیام صلیب سرخ  را جمع آوری و  1۵۱11
 شان در همکاری با جمعیت افغانی سره میاشت، توزیع کرده است؛

یلفون را در محالت توقیف و مراکز فرعی آی سی آرسی ایجاد نموده است که بدین وسیله خانواده ها غرفه های ت
 بار صحبت کنند.  ۴۵۵1توانستند با عزیران زندانی خویش برای 

بار برای بازدیدهای مستتیم خانواده ها با اقارب توقیف شده شان در پروان فراهم  ۲۸۱1 راترانسپورتی تسهیالت 
  ت. نموده اس

 
 عرضۀ مراقبت های صحی

ی کندهار کمک میکند تا بتواند به مجروحین و افراد مریض جنوبوالیت ساحوی میرویس دربا شفاخانه آی سی آرسی 
مراقبتهای صحی را فراهم نماید. این نهاد با این شفاخانه ادویه و سامان آالت طبی را کمک نموده است و همچنان با 

رم گ(اضطراری مانند بخشهای نسایی و اطفال که شامل سامان آالت کمک شده آتوکالو بخشهای تشخیصیه و حاالت 
و ماشینهای ایکسری میباشد. با فراهم نمودن مهارتهای الزم با تخنیکران محلی کمک نموده است تا سامان آالت کننده( 

 اعانه شده را نصب و بکار بیاندازند و از آنها مراقبت نمایند. 
ر به شفاخانه شبرغان در شمال گکمک خود در قسمت تهیه ادویه جات، سامان آالت طبی و اشیای دیآی سی آرسی به 

غرب افغانستان ادامه داده است. این نهاد در عرصه ترمیم و حفظ و مراقبت سامان آالت با آنها کمک نموده و ارزیابی 
ی الی سپتامبر سال جاری،  شفاخانه های میرویس تسهیالت البراتوار را در هر ربع سال به راه میاندازد. از ماه جنور

مریض سراپا را معالجه نموده و درین شفاخانه ها در حدود  1۵۲111مریض داخل بستر و  ۲۱۲۲1و شبرغان
 عملیات نیز انجام داده شده است.  11۸۲1

 
 عالوه بر آن، در همین مدت، آی سی آرسی:

 را تداوی کنند. گت اضطراری کمک نموده است تا مجروحین جنبار در حاال ۱1در سراسر کشور با شفاخانه ها 
کلینیک هالل احمر افغانی و رضاکاران کمکهای  ۴۴با فراهم نمودن ادویه جات و سامان آالت طبی از آی سی آرسی 

 اولیه حمایت مالی و تخنیکی میکند تا در مناطق متاثر از منازعه مردم را تداوی کنند. 
تن اعضای نیروهای امنیتی، پولیس محلی و کارمندان وزارت صحت عامه  1۱۲۱یه را برای آموزشهای کمکهای اول

 و دریوران موترهای تکسی که مجروحین را به شفاخانه انتتال میدهند، راه اندازی نموده است. 
 تهیه میکند. بطور ماهوار در شرق کشور به سه کلینیک مراقبتهای صحی ادویه و وسایل طبی را 

 
زندانی در محبس هرات در  ۲111ست، آی سی آرسی یک کمپاین دو هفته یی ضد خارش را تتریباً برای گآ در ماه

ه در زندانها در اثر غرب کشور براه انداخت. تکلیف جلدی خارش در محیط های محصور بسیار عام است. کسانیک
یرند. آی سی آرسی با گازدحام زیاد، محدودیت هوای آزاد و شرایط حفظ الصحه ضعیف در معرض خطر قرار می

تن کارمند محبس  ۲۸متامات و کارمندان صحی زندان با زندانیها درین عرصه همکاری نمود و بصورت مجموعی 
 درین کمپاین اشتراک کردند.  

 
 فزیکی بازتوانی نوعی وخدمات نصب اعضای مص

کسانیکه اعضای بدنشان که خدمات بازتوانی را برای بعهده دارد کار هفت مرکز بازتوانی فزیکی را  آی سی آرسی 
مراکز برای ادغام مجدد این افراد در اجتماع از طریق آموزشهای این  ، عرضه میکند.لولینو سایر معقطع شده است 

 خدمات مراقبت های  همچنان آی سی آرسی داخل خانه به اطفال، کمک میکند.حرفوی، قرضه های کوچک و آموزش 
فلج که در رفتن به مراکز مشکل و عرضۀ کمک های صحی، اقتصادی و حمایت اجتماعی را برای مریضان  خانگی
  .، فراهم میکنددارند

 
 داده اند:کار های ذیل را انجام  آی سی آرسی ارتوپیدیهفت مرکز، ۵11۲شش ماه اول سال  در
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 11تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .تن از اشخاص را که پاهای شان قطع بوده، ثبت نام کرده است ۰11مریض جدید بشمول  ۱۵۵1
 .کمک کرده اندرا  مریض  ۵11۲۴
 .پاهای مصنوعی و وسایل حرکی را نصب کرده است 1۵۱۱۸تتریباً 

 .عملیۀ فزیوتراپی را انجام داده است 1۸۱111بیشتر از 
تجارت های کوچک را خود شان  و نموده تا به آنها کمک شود اعطامریض  ۲۲1 ایبر تتریباً قرضه های کوچک را 

 .آغاز نمایند
 است. نموده  فراهممریض  1۲۵پروگرام های آموزشی مسلکی را برای 

 مریضان نخاع شوکی، انجام داده است. برای تداوی را داخل خانهبازدید  1۲۵۲
 
 رگکمکهای دیوزیع مواد غذائی و ت

 ۵۲11به را  های عاجل غذایی و غیر غذاییکمک افغانی، هالل احمر در همکاری نزدیک با جمعیت آی سی آرسی
ی شان مرفوع گزنداساسی خانواده فراهم نموده است که در اثر منازعه یا آفات طبیعی بیجا شده اند تا ضروریات 

 ردد.گ
 

ود زیر بناها مانند کانالهای آب، دیوارهای آی سی آرسی یکجا با جمعیت هالل احمر افغانی با جوامع مردم جهت بهب
محافظتی و دروازه های آب کار میکند تا آنها بتوانند مزارع خود را حفاظت و کشت کنند که بدینوسیله آنها میتوانند 

عضو خانواده های نیازمند درین  ۲111حاصالت و عایدات خویش را ازدیاد بخشند. مواد خوراکی و پول نتدی را که 
 ردد. گی شان مرفوع گژه ها بدست آورده اند با آنها کمک نموده است تا ضروریات اساسی زنده نوع پرو

 
ر و گقریه شمال کشور مرغ، دانه مرغ و اشیای دی ۵۴خانواده که زنان از آنها سرپرستی میکنند در  1۵11بیشتر از 

د تا محصوالت مرغداری و عواید همچنان آموزشهای الزم را جهت مرغداری از سوی آی سی آرسی بدست آورده ان
 خویشرا ازدیاد بخشند. 

در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، آی سی آرسی مالداران را آموزش داده و آنها را تجهیز نموده اند تا صحت مواشی 
تن مالداران در مناطق روستایی کشور شیوه های مالداری آموزش داده شده است. هر  ۲۲1ردد. به گشان بهتر تامین 

مالدار مواد خوراکه مواشی و همچنان تجهیزات الزم برای مالداری را بدست آورده است. عالوه بران، جهت بهبود 
ر تجهیزات را فراهم گتن وترنر در روستا ها ادویه و دی ۵۴وضع صحی و محصوالت مواشی، آی سی آرسی به 

ه جنوری الی سپتامبر سال جاری، بیش از ر رهایی یابند. از ماگزند کرم و امراض دیگنموده است تا مواشی از 
 زند کرم رهایی یافته اند.  گمواشی از  ۲۲1111

  
 آب و حفظ الصحهبهتر ساختن خدمات 

تهیه آب  انجنیران بخش آبرسانی آی سی آرسی  با مسئولین محلی آبرسانی در مورد پروگرام های شهری و روستائی
 لصحوی را در محابس، مراکز توقیف و جوانان راه اندازی نموده است. اهی های حفظ اگکار میکند و همچنان جلسات آ

  
 آی سی آرسی فعالیت های ذیل را انجام داده است:از ماه جنوری الی سپتامبر، 

 
نصب پایپ ها و حفر چاهها در مناطق شهری والیات پکتیا و فاریاب منحیث بخش از تالشها جهت تهیه آب آشامیدنی 

 رفته است.گصورت تن  ۰۵11 نزدیک به 
تن در والیات پروان، بامیان، غزنی، کاپیسا،  1۵۲111تتریبا برای آشامیدنی دربخشی از مساعی جهت رسانیدن آب 

ردیده و در گرهار، کندهار، کندز و فاریاب پمپ های دستی آب نصب گان، هرات، بادغیس، فراه، ننگخوست، ارز
 قسمت حفظ ومراقبت آنها مردم آموزش دیده اند.

ان در تمام نتاط کشور براه انداخته شده و به آنها مواد الزم توزیع گجلسات حفظ الصحوی برای محافظان و توقیف شده 
 تن نفع برده است.   ۵1۱11ردیده است که ازین فعالیت گ

 و مرکز جوانان آغاز نموده محبس والیتی ۲محبوس در  1۵۲11کار بهبود آبرسانی و وضعیت حفظ الصحه برای به 
 است. 
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 .داردمیرویس در کندهار، ادامه بستر  ۲۸۲ به کار نوسازی شفاخانۀ 
 

 قانون بین المللی بشردوستانهپذیرش آگاهی و بلند بردن سطح 
افراد ملکی  حمایت ازقانون بین المللی بشردوستانه جهت  به اساسهایشان  مکلفیت درموردطرفین منازعه  به یاددهانی

اری با قانون بین المللی بشردوستانه را به سطح گبوده تا ساز رسیآی سی آنشراتی  فعالیت های اساسییک بخش 
انهای گ، ارقانون بین المللی بشردوستانه رادر میان جامعه مدنیاهی در مورد گاین کمیته آهمچنان،  جهانی رشد دهد.

 . میدهدسترش گ دولتی و موسسات اکادمیکی
 رسی:آی سی از ماه جنوری الی سپتامبر سال جاری، آ

 
ریاست امنیت ملی و مخالفین کارمندان تن از اعضای اردو و پولیس ملی افغان، واحد های پولیس محلی،   ۵۲11به 

 مسلح در مورد قانون بین المللی بشردوستانه معلومات داده است.
های والیتی، اعضای شورا ان اجتماع،گبزر تن 11۵11 بهقیمومیت و کار آی سی ارسی معلوماتی درمورد  اتجلس

ان کمک های آی سی آرسی براه گعلمای دینی، متامات سیاسی و مستفید شوند  کارمندان موسسات غیر حکومتی،
 انداخته شده است.

 ان را براه انداخته است.گتن افسراردوی ملی و پولیس ملی کورسهای آموزش به آموزش دهنده  ۵1۵برای 
ملی و محلی، ریاست امنیت ملی، مخالفین مسلح و شرکتهای امنیتی  تن از منسوبین اردوی ملی، پولیس ۱۸۵۴برای 

 جلسه سه روزه در مورد قانون بین المللی بشردوستانه براه انداخته شده است. 1۸1خصوصی 
 

 افغانی هالل احمر با جمعیت کار مشترک
تخنیکی و مالی را  کمک هایبا جمعیت هالل احمر افغانی همکاری نزدیک دارد و به این جمعیت آی سی آرسی 
 نماید.  اجراعرضه و یک سلسله پروگرام ها را  یبه مردم خدمات بتوانداین نهاد  فراهم نموده تا

 
 ، آی سی آرسی:ماههای جنوری الی سپتامبر در جریان

تجدید نمودند که به  ۵11۴و  ۵11۲آی سی آرسی و جمعیت هالل احمر افغانی توافق کار مشترک را برای سالهای 
 اس آن کمکهای بشری را مشترکا عرضه خواهند نمود. اس

رضاکار را در والیات خوست و پکتیا استخدام نموده است تا فعالیتهای بشری را  1111جمعیت هالل احمر افغانی 
 انجام دهند. 

 
*********** 

 
 :بګیریدجهت معلومات مزید به شماره های ذیل تماس 

 ۱۱۰۲۰۱۰۰۶۱۵۳۴ن: ، آی سی آرسی کابل، تیلفورابین وادو
 )دری و پشتو(۱۱۰۲۰۱۱۴۱۲۲۳۵و   ۱۱۰۲۰۰۰۲۱۰۰۱۰، آی سی آرسی، کابل، رفیع هللا ستانکزی

 ۱۱۶۰۰۰۳۵۰۰۲۱۳یا  ۱۱۶۰۳۳۰۲۱۲۱۳۲، آی سی آرسی، ژنیو، تیلفون: اناتاسیا ایزوک
 www.icrc.orgیا ویب سایت ما را ببینید: 

 دیوهای آی سی آرسی با کیفیت نشراتی سایت ذیلرا ببینید: جهت تماشا و دانلود وی
www.icrcvideonewsroom.org 

جهت دریافت معلومات در باره کارهای آی سی آرسی در مورد خاتمه بخشیدن به حمالت علیه کارمندان صحی و 
 را ببینید: مریض سایت ذیل

www.healthcareindanger.org 
 آی سی آرسی در فیسبوک و تویتر:

facebook.com/icrc وtwitter.com/icrc  
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.icrc.org/
http://www.icrcvideonewsroom.org/content/index.asp
http://www.icrcvideonewsroom.org/content/index.asp
http://www.healthcareindanger.org/
http://www.healthcareindanger.org/
http://www.facebook.com/icrc
http://www.facebook.com/icrc
http://twitter.com/icrc


  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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