
جمهوری اسالمی افغانستان
حوادثرسیدگی به در امور دفتر وزیر دولت 
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به حوادث پالن پاسخگوئی

1398زمستانی 
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پیشروتحلیل وضعیت زمستان 

وادث با در نظر داشت شدت آسیب پذیری والیات در برابر حپالن کنونی 

التی، مواصراه های والیات، وضعیت آسیب پذیر در سطح زمستانی، نفوس 

.گردیده استمحالت معروض به خطر ترتیب صعب العبور و مناطق 
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سیالب بارش شدید

برفکوچانسداد راه ها

آتش سوزی

لغزش زمین

زلزله شیوع امراض

گردد؛میذیلهایچالشآمدنبوجودسببزمستانیحوادثعمومیصورتبه
مالی؛خساراتوجانیتلفات
محلی؛بازارهایدرهاقیمتافزایش
؛اولیههاینیازمندیوحیوانیعلوفهغذائی،موادادویه،کمبود
؛نوزادانومادرانمیرومرگافزایش
؛دولتیهاینهادخدماتعرضهدررونداختاللایجاد
جرایمافزایشوهاامنیناتشدید.
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پیش بینی وضعیت جوی

(۲۰۲۰،  جنوری و فبروری ۲۰۱۹بارندگی در دسمبر ) 
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پیش بینی وضعیت جوی 

(۲۰۲۰و فبروری ،  جنوری ۲۰۱۹درجه حرارت، دسمبر ) 



6

انیمیزان جمعیت آسیب پذیر در برابر حوادث زمست
افغانستان از لحاظ آسیب پذیری در برابر حوادث زمستانی به چهار 

.دسته بندی شده استشدید، متوسط، کم و خفیفکتگوری 
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انیمیزان جمعیت آسیب پذیر در برابر حوادث زمست

(متوسط و کمکتگوری های)
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یمیزان جمعیت آسیب پذیر در برابر حوادث زمستان

 ،مجموع نفوس والیات فراه، هلمند، زابل، لغمان

یزان و کابل به مننگرهار، بلخ کندهار، نیمروز، کنر، 

در برابر حوادث زمستانی (% 2الی 1)پائین تر  

.آسیب پذیر اند

 ًقریه با شدت بلند ( 313)ولسوالی و ( 107)جمعا

.میباشدحوادث زمستانی روبرو 

 هزار فامیل ( 116)مجموعاً درسراسرکشور بیشتر از

.حوادث زمستانی  قرار دارندخطرات تحت تهدید 
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وضعیت راه های مواصالتی و مناطق صعب العبور در 

(کتگوری بندی) فصل زمستان 

والیت نقاط مجموع 
آسیب پذیر (ومترکیل)مسیر آسیب پذیر مجموع 

غور 34 713

غزنی 18 557

بغالن 18 495

زابل 6 492

بلخ 10 477

میدان وردک 15 471

پکتیکا 14 467

بامیان 9 399

دایکندی 26 396

پروان 17 367

پکتیا 13 358

بدخشان 24 318

کاپیسا 23 299

کابل 9 277

نورستان 9 255

هرات 8 230

سمنگان 6 222

لوگر 6 218

جوزجان 5 161

سرپل 6 158

پنجشیر 2 137

تخار 6 70

فاریاب 4 67

بادغیس 8 34

مجموعه 298 7739

(400 - 201) km

(200 - 101) km

(800 - 401) km

)100 - 1( km

Not in the 
Plan
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مناطق صعب العبور در کوتل ها و 

زمستانفصل 

ناق، ماهیپر، کوتل قهای شمالی و جنوبی، سالنگ 

ره کوتل مال یعقوب، حاجیگگ، ست کندو و ق

...کمر
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پالن پاسخگوئی به حوادث زمستانی 

مراجع اقدام و راه حل هااهداف
(فعالیت ها) شماره

وزارت ترانسپورت
کیلومتر سرک؛7739مجموعا  –(شدید و متوسط)2و درجه 1بازنگهداشتن راه های مواصالتی درجه 

.کیلو متر سرک( 2718)باز گشایی عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و شورا های محل جهت•
.یدبازگشائی خواهد گرد( از امکانات و قابلیت های وزارت ترانسپورتکیلو متر سرک با استفاده( 5021)•

1

و انکشاف دهاتوزارت بازسازی
؛(دهاتی)3بازنگهداشتن راه های مواصالتی درجه 

(کیلو متر سرک1306-(CDCs)با شوراهای انکشافی محلعقد قرارداد)•
2

ادثو وزارت دولت در امور رسیدگی به حووزارت ترانسپورت
میدان های هوای و میدانچه ها؛و آماده ساختن بازنگهداشتن 

میدانچه غرض نشست اضطراری هیلیکوپتر های کمک رسان50انتخاب ، پیش بینی و میدان هوایی کشور21•
3

و به حوادث، ترانسپورتوزارت های دولت در امور رسیدگی
صحت عامه 

؛(نقطه صعب العبور298)تدابیر احتیاطی برای بازنگهداشتن نقاط صعب العبور کوهستانی شامل سالنگ ها و کوتل ها 
عراده دمترک، دو پایه جنراتور ( 27)عراده وسایط برف پاک،  ( 12)وسایط ترانسپورتی و ماشین آالت شامل فعال سازی•

استیشن هوا شناسی در دو طرف سالنگها( 2)امن و فعال نگهداشتن  ( پناه گاه های)سایت 13کیلو وات برای 12
تن راکبین دو طرف سالنگ ها، ماهیپر، کوتل قناق، کوتل مال 5000برای -تدارک  مواد غذایی، چوب سوخت •

یعقوب، حاجیگگ، ست کندو و قره کمر
سیار در سالنگ فعال نگهداشتن یک  باب کلینیک صحی ثابت با ادویه جات بطرف سالنگ جنوبی و یک کلینیک•

شمالی

4

وزارت های دولت در امور و معلومات، اداره ملی احصائیه
انکشاف دهات، دفاع ملی، عودت رسیدگی به حوادث، زراعت،

مهاجرین، سره میاشت و نهاد های دفاتر غذایی جهان، مهاجرت 
. ها، صندوق حمایه اطفال و سایرین

متضرر و آسیب دیده؛فامیل116,786فراهم سازی کمک های زمستانی برای 
(  در صورت نیاز)توزیع مواد غذایی، غیر غذایی و سرپناه موقت •
ای والیتی آگاهی دهی به مردم در رابطه به تغییرات  آب و هوا در مطابقت به تحلیل وضعیت جوی از طریق کمیته ه•

.مبارزه با حوادث

5
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...ادامه-پالن پاسخگوئی به حوادث زمستانی 

مراجع اقدام
و راه حل هااهداف

(فعالیت ها)
شماره

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از طریق کمیته های 
والیتی مبارزه با حوادث

فعالیت های کوچک اضطراری حین وقوع حوادث؛
...(رها وتنظیم فعالیت های جستجو و نجات، انتقاالت مواد کمکی، سروی، تثبیت نیازمندان، پاک کاری سیل ب)

6

وزارت های صحت عامه، دفاع ملی و رسیدگی به حوادث متضرر و آسیب دیده حوادث احتمالی زمستانی؛نفر478,000عرضه خدمات صحی برای  
تداوی زخمیان، سراپا و  متضررین آسیب دیده از حوادث داخل بستر

7

وزارت های مهاجرین و رسیدگی به حوادث در همکاری با 
نهادهای غذایی جهان، امور مهاجرت ها، موسسات غیر حکومتی 

.و سایر نهاد های کمک کننده

؛فامیل بیجاشده موجود96,382کمک های های زمستانی برای عرضه
توزیع مواد غذایی، غیر غذایی و سرپناه موقت

8

ش سوزیاز آتتمامی اعضای کمیته تخنیکی دایمی جلوگیری
اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از وقوع آتش سوزی ها؛

مقام 13/9/97مورخ 1876جلوگیری از آتش سوزی در مراکزتجارتی، رهایشی و پمپ استیشن ها به اساس حکم شماره -
عالی ریاست جمهوری برطبق پالن عملیاتی  و خاموش ساختن حریق

9

(در صورت نیاز )ملی و ناتو وزارت دفاع
ادویه جات ضروری و مواد غذایی برای آسیب دیدگان؛انتقال مجروحین،)کمک رسانی هوایی 

پرواز  ( 49)م  انتقال کمک های بشردوستانه، تیم های امداد رسان صحی و نجات در ساحات  وقوع حوادث با استفاده از تنظی-
.هیلیکوپترها که دسترسی از طریق  ترانسپورت زمینی  میسر نباشد

10

های دفاع ملی، امور داخله، رسیدگی به حوادث و سره وزارت
میاشت

عملیات امداد و نجات حین وقوع حوادث طبیعی؛
. اعزام تیم های جستجو و نجات برای متضررین حوادث و گیر ماندگان در ساحات وقوع حوادث-

11

های دفاع ملی، امور داخلی و ریاست عمومی امنیت ملیوزارت حوادث؛تامین امنیت بیجاشدگان و متضررین
.تامین امنیت ساحات آسیب یافته از حوادث، انتقال گیرماندگان و زخمی های حوادث-

12
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منابع مورد نیاز برای تطبیق پالن

(ها)راه حل / اهداف شماره
وضعیت منابع

کمبودموجودنیازموردمنابع

1

کیلومتر سرک7,739بازنگهداشتن
عقد قرارداد با شرکت های خصوصی و شورا های محل

.کیلو متر سرک( 2,718)جهت باز گشایی 
زارت واز امکانات کیلو متر سرک با استفاده( 5,021)

(ترانسپورت

دالر250فی کیلومتر 

میلیون دالر1.9مجموعا 
(  افغانیمیلیون 154.78)

میلیون دالر پول نقد1-1.9

عراده 167-فعال موجود وسایط برف پاکی –2

عراده 271-نوع دمترک موجود  وسایط –3

عراده 183–پاکی موجود سایر عراده جات برف –4

.ندارد

2
(دهاتی)3بازنگهداشتن راه های مواصالتی درجه 

(کیلو متر سرکCDCs (1,306 )عقد قرارداد با)

دالر 200فی کیلومتر 

دالر261,200مجموعا 
(میلیون افغانی21)

میلیون افغانی21ندارد

3
بازنگهداشتن  و آماده ساختن میدان های هوای و 

میدانچه ها
میدانچه50میدان هوایی کشور، ایجاد 21

دالر 500فی کیلومتر 

دالر 11,000مجموعا 
افغانی880,000

ودهدسترس بتجهیزات و وسایل به شمول مصارف روغنیات به 

و برای آماده ساختن میدانچه ها تجهیزات محلی موجود می 

.باشد

.ندارد

4
ب العبور تدابیر احتیاطی برای بازنگهداشتن نقاط صع

نقطه صعب 298)کوهستانی شامل سالنگ ها و کوتل ها 
(العبور

ادویه جات،، خوراکیمواد تجهیزات و وسایط، 

پاکیطبی و وسایط برف تجهیزات 
.ندارداستفاده از بودجه اضطرار والیات

.ندارداز بودجه اضطرار والیاتاستفادهسوختمواد غذایی و چوب 

.نداردموجود استنیازمطابقطبی  تجهیزات وادویه
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...ادامه_تطبیق پالن منابع مورد نیاز برای 

(ها)راه حل / اهداف شماره
وضعیت منابع

کمبودموجودمورد نیازمنابع

5

توزیع مواد غذایی، غیر غذایی و 
سرپناه موقت

(  فامیل116,786حدود )برای
متضررین و آسیب دیدگان حوادث 

زمستانی

1.351
میلیارد افغانی

(میلیون دالر 16.895)

بسته غذایی، ( 116,786)تن گندم، ( 11,766)
بسته غیر غذایی که مجموعا معادل به ( 116,786)

ات توسط نهاد های دولتی، موسس( میلیارد افغانی1.351)
,WFP)، دفاتر ملل متحد (شیلتر کلستر)غیر حکومتی 

IOM, UNCEF… ) و سایر نهاد های کمک کننده
.مساعدت می گردد

ندارد

6

فعالیت های کوچک اضطراری حین 
تنظیم فعالیت های )وقوع حوادث 

جستجو و نجات، انتقاالت مواد 
ن کمکی، سروی و تثبیت نیازمندا

...(و

میلیون افغانی174

(میلیون دالر2.175)

میلیون افغانی 70
(هزار دالر875)

میلیون افغانی104

(  میلیون دالر1.3)
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...ادامه_تطبیق پالن منابع مورد نیاز برای 

(ها)راه حل / اهداف شماره
وضعیت منابع

کمبودموجودمورد نیازمنابع

7
عرضه خدمات صحی برای  متضررین و آسیب

478,000)دیدگان حوادث احتمالی زمستانی 
(نفر

(  دالر10)فی نفر 
میلیون دالر4.78مجموماً 

(  میلیون افغانی382)

جات در طبی،  وسایل، تیم های سیار و ادویه تمامی تجهیزات 
و ولسوالی هاوالیات سطح 

ندارد

8
زمستانی برای بیجاشدگانعرضه کمک های

MoRRتوسط ( فامیل96,382)موجود

افغانی15,000فی فامیل 
میلیارد افغانی1.475مجموعا 

میلیون افغانی 173فامیل، کمک های مورد نیاز و 69,000برای 
پول نقد در اختیار وزارت مهاجرین می باشد

411فامیل کمک کمبود  بوده که مجموعا 27,382برای
.میلیون افغانی نیاز می باشد

9
ش تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از وقوع آت

سوزی ها
واحد های مجهز و پیشرفته  

جهت اطفا آتش سوزی ها

رح به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری کمیته تخنیکی دایمی ارایه ط
ت های پیشنهادی برای جبران خساره و جلوگیری از آتش سوزی تحت ریاس
تی دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و عضویت نهادهای مرتبط دول

مرکز تجارتی و رهایشی 2200پمپ استیشن تیل و  246ایجاد گردید که  
ا برای رعایت تدابیر احتیاطی در برابر آتش سوزی در جریان سال مخصوص

عداز فصل زمستان سروی گردیده و  پالن عملیاتی تدابیر وقایوی طرح و ب
.منظوری مقام عالی ریاست جمهوری تحت اجرا است

ور و های کشو ولسوالی نبود یونت های اطفائیوی در برخی والیات 
و مدرنپیشرفته اطفائیوی نبود تجهیزات 

10
انتقال مجروحین، ادویه )کمک رسانی هوایی 

(جات ضروری و مواد غذایی برای آسیب دیدگان
نداردموجود است -

11
عملیات امداد و نجات حین وقوع حوادث 

طبیعی
نداردموجود است -

نداردموجود است -ثتامین امنیت بیجاشدگان و متضررین حواد12



17

ی  مساعدت های عاجل برای بیجاشدگان احتمالی ناشی از جنگ و حوادث طبیع

(ها)راه حل / اهداف 
کمبودموجودمورد نیازمنابعفعالیت ها

تامین نیازمندی های)های عاجل بشریعرضه کمک

عاجل مانند آب آشامیدنی، غذای گرم، سرپناه موقت

در تمام سال–( ...و

برای بیجاشدگان احتمالی ناشی از جنگ و حوادث

ساعت اولیه، این نوع خدمات همواره 72طبیعی در 

اهم توسط وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث فر

.شده و اکثرا به هفته ها دوام پیدا می کند

میلیون200
افغانی 

ندارد

ملیون افغانی پول  ( 200)اختصاص 
ر پذیوالیت آسیب ( 20)اضطراری برای 

همیه با تفکیک اختصاص سبلند، با سطح
ملیون افغانی بابت ( 5)برای هر والیت 

ی و حوادث زمستانرسیدگی به بیجاشدگان
از ناشیملیون افغانی به بیجاشدگان( 5)

جنگ
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مجموعه منابع کمبود

(دالر)مبلغ کل (افغانی)مبلغ کل نوعیت کمبودارگانشماره 
مجموعه منابع کمبودی برای تحقق پالن زمستانی 

 1,300,000.00 104,000,000.00حوادثفعالیت های کوچک اضطراری حین وقوع وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث1

ادث برای بیجاشدگان احتمالی ناشی از جنگ و حوعاجل بشری های عرضه کمک وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث2
 2,500,000.00 200,000,000.00طبیعی

 262,500.00 21,000,000.00کیلومتر سرک های دهاتی 1306پاک کاری وزارت بازسازی و انکشاف دهات3

 5,137,500.00 411,000,000.00( فامیل27,382)عرضه کمک های های زمستانی برای بیجاشدگان موجود وزارت مهاجرین و عودت کنندگان4

 9,200,000.00 736,000,000.00مجموع

کمبود بودجه در سایر موارد کاری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

ای مالی پروژه های کوچک وقایوی تکمیل شده و تحت کار سال همقروضیت بابت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث5
 1,567,817.75 1398125,425,420.00الی 1396

کلی و انتقاالت مواد، خریداری مواد غذایی، جبران خسارات تخریبمقروضیت بابت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث6
 681,860.25 54,548,820.00هاقسمی خانه ها، مساعدت برای ورثه شهدا و زخمی 

 2,249,678.00 179,974,240.00مجموع
915,974,24011,449,678مجموعه کلی



سپاسجهان 

مننهنړی 


