
 حوادث با مبارزه گی آماده ملی اداره تاریخچه
به اساس فيصله نامه   در کشور عزير ما ۱۳۵۲و ۱۳۵۱مطابق سال های  ۱۹۷۲اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در سال 

در چوکات صدارت وقت که مصادف ايجاد گرديد که در آن زمان کشور با مشکالت  (UNDRO) سازمان ملل متحد  ۲۸۱۶  شماره

درشش واليات  Help and Operation  خشک سالی و قحطی روبرو بود، و اين اداره اولين عمليات امداد رسانی را تحت عنوان

 کشور موفقانه انجام داد

 هدف از ایجاد این اداره

 . وغير طبيعی که افغانستان به آن روبرو ميباشدمبارزه با حوادث طبيعی          •

 هماهنکی و انسجام در پاسخدهی         •

 طرح و ترتيب پالن های احيا وباز سازی         •

 طرح پروژه های وقايوی به منظور جلوگيری و کاهش خطرات         •

 آماده گی         •

قرار گرفت طبق اين   برای اين اداره ترتيب و مورد اجرا  انون و مقررهبعد از ايجاد اين اداره نظر به اقتضا شرايط وقت ق
 قانون و مقرره اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

با بوجود آمدن دولت موقت و انتقالی اين اداره تصميم گرفت تا   که  داشت  مسوليت انسجام و عمليات امداد رسانی را به عهده
جديد بين اللملی و مطابق به نيازمندی های کشور   شته آن را به شرايط معاصر و ستندردباغور مجدد برقانون ومقرره گذ

جامعه بين اللملی، مصمم به طرح و ترتيب ستراتيژی و   عيارنمايد بنآ جهت مبارزه موفقانه و مديريت کار امد ، در توافق با
 .پالن ملی گرديد

 ستراتیژی و پالن ملی مدیریت حوادث

ی آمادگی مبارزه با حوادث توسط اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث وبه همکاری متخصصين بانک انکشاف ستراتيژی مل• 
 .ترتيب گرديده است  آسيای

پالن ملی مديريت حوادث توسط اداره مبارزه با حوادث و موسسه سيد س کشور هندوستان به همکاری مالی دفتر يونوما در • 
 . گرديد ترتيب ۲۰۰۳سال

 ۲۰۰۴پالن و ستراتيژی توسط کميسيون محترم اصالحات اداری تا ئيد وتوسط کميته محترم مشورتی وزرا در سال و اين 

 منظور گرديد

 کميسيون مبارزه با حوادث 

دراين اسناد معتبر ايجاد کميسون ملی مبارزه با حوادث در نظر گرفته شد، که همزمان تمام اعضای کابينه عضوی اين کميسيون 
 . و در راء س اين کميسيون جاللتماب محترم ر ئيس جمهور کشور و معاونين شان قرارداردميباشند 

 

 :مبارزه با حودث  تشکیل کمیسیون ملی

از وزارت های ، داخله ، زراعت ، انکشاف دهات ، صحت ، دفاع ملی ،   کميسيون ملی دارای کميته اجرائيه بوده که متشکل
اقتصاد ، ماليه ، انرژی و آب ، امور خارجه ، امور زنان ، اطالعات و فرهنگ ، مخابرات و فوايد عامه ميباشد . کميته اجرائيه 

نجام اقدامات عملی توسط بخصوص حوادث و ارائه پشنهاد برای ا  توسط رئيس جمهور بخاطر ارزيابی وبررسی خطرات
 . کميسيون ملی تشکيل ميگردد. سکرتريت اين کميته را رياست عمومی اداره آماده گی مبارزه با حوادث به عهده دارد

 :اعضای کمیسیون مبارزه با حوادث

 وزارت ترانسپورت • 

 وزارت معادن و صنايع• 

 وزارت عودت مهاجرين• 

 وزارت کار و امور اجتماعی• 

 وزارت تجارت         •



 وزارت آب برق         •

 وزارت امور زنان         •

 رياست عمومی هالل احمر افغانی         •

 رياست عموی اداره امور         •

 وزارت فوايد عامه         •

 رياست عمومی شاروالی کابل         •

 رياست عموی اداره اماده گی مبارزه با حوادث         •

 وزارت زراعت و مالداری         •

 وزارت ماليه         •

 وزارت داخله         •

 وزارت اقتصاد ) پالن(         •

 وزارت آب و محيط زيست         •

 زارت امور خارجه.         •

 وزارت احياء و انکشاف دهات         •

 وزارت تحصيالت عالی         •

 وزارت صحت عامه         •

 وزارت دفاع         •

 وزارت مخابرات         •

 وزارت اطالعات و فرهنگ         •

 وظایف کمیسیون مبارزه با حوادث

 طرح رهنمود های استراتيژيک و اقدامات جهت کاهش حوادث         •

 تايئد سنجش وتعين ميزان هزينه ها ی تمويل پالن های ملی آمادگی و و اکنش         •

 هماهنگی ملی و در خواست سهمگيری جامعه بين اللملی         •

 اعالم حالت اضطرار         •

 طرح و ترتيب پاليسی و پالن حوادث احتمالی         •

 اداره وجوه مالی تهيه شده به منظور کمک های خيريه هنگام و قوع حادثه         •

 


