شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

به نام خدا
 ۹نهاد خیریه و داوطلبانه در افغانستان؛ از کمپ مادر تا کمک برای قهرمانان افغان
(بخش اول)
نهادهای خیریه و غیرانتفاعی که فعالیت های انسان دوستانه را انجام می دهند یکی از بازیگران بزرگ جهان جدید
است .این نهادها اخیرا در افغانستان نیز رشد کرده و شمار زیادی از چنین نهادها فعالیت های مختلف را در عرصه
های دفاعی-امنیتی ،بهداشتی ،آموزشی ،علمی و سایر بخش ها انجام می دهند.
 -۱داکتران بدون مرز
سازمان داکتران بدون مرز اماساف ( )MSFیکی از بزرگترین سازمانهای پزشکی است که در سراسر جهان
فعالیت دارد .در این نهاد پزشکی خیریه بیش از  ۰۰۳۳۳داوطلب از  ۰۳کشور کار می کند .یکی از شاخههای این
نهاد در افغانستان و والیت های مختلف این کشور به شمول کابل پایتخت مشغول ارائه خدمات پزشکی است .سال
گذشته در جریان سقوط قندوز به دست طالبان ،یکی از مراکز پزشکی ام اس اف از سوی جنگنده های آمریکایی
بمباران شد که محکومیت های بین المللی را در پی داشت.
این سازمان غیرانتفاعی مراقبتهای اضطراری طبی را در مناطق جنگی ،در هنگام حالت پاندمیک و در مواقع
بالیای طبیعی فراهم میآورد و گروهی خودگردان متشکل از  ۴۲انجمن در سراسر جهان است که مقر آن
در سویس میباشد.

نمایی یکی از شفاخانههای دکتران بدون مرز
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موسسه داکتران بدون مرز در افغانستان ،فعالیت هایش را در کنار پایتخت این کشور ،در شماری زیادی از
والیتهای این کشور از جمله خوست ،هلمند ادامه می دهد .در این بیمارستان ها در بخش های مراقبت های
عاجل والدی ،مراقبت نوزادان  ،فراهم سازی تجهیزات طبی و ادویه و منابع بشری نیز به عرضه خدمات صحی
میپردازد.
موسسه داکتران بدون مرز ( ) }Medicines Sans Frontiers {MSFدارای خدمات رایگان پزشکی برای
نیازمندان افغان می باشد.
 -۲مرکز آموزشی زنان افغان ()AWEC
مرکز تعلیمی زنان افغان در سال  ۱۹۹۱در اسالم آباد پاکستان توسط شماری از زنان فعال افغان با هدف ارایه
خدمات آموزشی برای زنان و کودکان مهاجر تاسیس شد.
این نهاد از جمله نخستین نهاد هایی است که در بخش زنان افغان فعالیتهایش را آغاز کرده است .این نهاد
غیرانتفاعی اولین فعالیتهای خود را ا با تاسیس مکتب ابتدایی شهید ولی خان برای کودکان مهاجر به صورت
داوطلبانه آغاز کرد .سپس فعالیت های آن در شهر پشاور وسعت یافت .با توسعه این نهاد ،مرکز تعلیمی زنان افغان
فعالیت های خویش را نیز در ساحات کاری آگاهی عامه (حقوق زن ،صلح ،خشونت و امسال آن) خدمات ابتدایی
بهداشتی ،آموزش و پرورش و صحت توسعه داد.

پلوشه حسن ،مسوول مرکز تعلیمی زنان افغانستان
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در سال  ۴۳۳۴با تأسیس دو مرکز آموزشی برای کودکان کار و خیابان و ارائه آموزش های مدنی ،اجتماعی و
اقتصادی برای آنان فعالیت های خود را به صورت رسمی در افغانستان آغاز نمود.
این نهاد اکنون یکی از نهادهای خدماتی برای زنان و کودکان بوده که در راستای دادخواهی ،مشارکت سیاسی
زنان ،تالش برای افزایش سهم زنان در ایجاد و اجرای سیاست ها در افغانستان فعالیت میکند.
این نهاد در طول  ۱۱سال فعالیت در افغانستان عالوه بر کابل در  ۱۱والیت دیگر از جمله والیتهای بلخ ،هرات،
پکتیا ،وردک ،ننگرهار ،فاریاب ،لوگر ،غور ،کاپیسا و پنجشیر نمایندگی دارد.
بسیج زنان ،خودکفایی آنان ،تشکیل انجمن ها و شورا های زنان ،اگاهیهای حقوقی برای زنان ،ظرفیتسازی و
ترویج تساوی جنسیتی از جمله برنامههای دیگر این نهاد میباشد.

شبکه تعلیمی زنان در تعدادی از والیتهای افغانستان نیز فعالیت دارد
پلوشه حسن رییس اجرای کنونی مرکز آموزشی زنان افغان است.
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 -۳کمک برای قهرمانان افغان
بنیاد “کمک برای قهرمانان افغان” ( )Help for Afghan Heroesیکی از نهادهای داوطلب و خیریه در
افغانستان است که بیشتر برای سربازان و نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان خدمات خیریه ارائه می کند.
هدف اصلی این نهاد حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفته شده که در راستای فراهم کردن خدمات
حقوقی ،مشاوره روانی به خانوادههای قربانیان نیروهای امنیتی و کمک آموزشی به فرزندان آنان فعالیت میکند.
این بنیاد برای قربانیان نیروهاى امنیتى و خانواده هاى آنها دادخواهى مى کند و در راستای عرضهی خدمات
حقوقى ،طبى ،مشوره دهى ،کاریابى ،آموزش هاى حرفوی و فراهم کردن بورس هاى تحصیلى و امسال آن فعالیت
مىکند.

رحمت اهلل نبیل ،در افتتاح بنیاد «مساعدت برای قهرمانان افغان»
بنیاد کمک برای قهرمانان افغان از سوی رحمت اهلل نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان راه اندازی شده
است که حدود یک سال از فعالیت های آن می گذرد.

4

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

 -۴شبکه رنگین کمان
شبکه اجتماعی رنگینکمان یک سازمان اجتماعی است که بهطور داوطلبانه در حوزه محیط زیست فعالیت میکند.
این شبکه در سال  ۴۳۱۰به فعالیت اش را در کابل آغاز کرده و تا حاال برنامههای زیادی در حوزه محیط زیست و
ترویج فرهنگ محیط زیست سالم انجام داده است.
این شبکه در دوسال گذشته برنامههای تاثیر گذار محیطزیستی از جمله ،برنامههای آگاهیدهی ،کمپاینهای
عمومی و همگانی را راه اندازی کرده است.
«چالش شهر زیبا» یکی از برنامههای این شبکه بود که اعضای این شبکه با جمعآوری زبالهها از سطح شهر کابل،
به شهروندان نشان دادند که پاک نگهداشتن شهر تنها مسوولیت شهرداری نیست.
علی پارسا ،دبیر این بشکه به خبرنامه گفت که “ما با این برنامه توانستیم ،پای مردم ،فعاالن جامعه مدنی و
سیاسیون را به جادهها بکشانیم و همهی شهروندان را متوجه پاک نگهداشتن محیط زندگی شان کنیم”.

برنامه چالش شهر زیبا که از سوی شبکهی رنگین کمان در شهر کابل برگزار شده بود
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«کمپاین نه به پالستیک» ،از برنامههای دیگر این شبکه بود .مسووالن این نهاد اجتماعی میگویند که که آنان با
توزیع خریطههای کاغذی به بیش از صدها مغازهها و نانواییهای شهر کابل ،پیام «نه به پالستیک» را رسانده اند
و شهروندان را متوجه اضرار استفاده از پالستیک کرده اند.
این شبکه ورکشابها و برنامههای آموزشی نیز در عرصه محیط زیست دارند که بتوانند نگاه و دید جامعه را به
محیط زیست ،تغییر دهند .نهال شانی در فصل بهار ،برگزاری نمایشگاه عکاسی محیطزیستی و برگزاری جشنواره
محیط زیستی که در آن از فعاالن محیطزیستی تقدیر میشود ،از برنامههای دیگر این شبکه میباشد.
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