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افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او ځانګړی جغرافیه او غر� جوړښت لري چې د طبیعي پیښو له خطرونو، 

ګواښونو او د ناامنۍ له امله راپیښ شوي ننګونو څخه خورا زیا�ن دی. او په اغیزه کي یی په کال کي د زیاتو مايل، 

ځا�، اقتصادي، روغتیایی او چاپیړیايل زیانونو المل ګرځي.

له بلې خوا، په تیرو کلونو کې د اقلیمي بدلون نړیوال ناورین ناوړه اغیزې او په دی هیواد کي د چاپیړیال د ککړتیا 

له امله رامینځته شوي منفي پایيل بی اغیزه نه وی او دا هیواد له نویو ستونزو او ګواښونو رسه مخ شوی.

له همدې امله اړتیا ده ترڅو په هیواد کي د پیښو نظم او اغیزمن او جامع مدیریت لپاره او په جوړښت کي د 

ګواښونو، ننګونو او خطرونو کمولو په موخه، په ميل کچه د پیښو او خطرونو پر وړاندي د چمتووايل او غربګون 

اغیزمنو میکانیزمونو ته پرمختګ ورکړل يش.

پدايس حال کي چي موجوده وسیلې، میکانیزمونه او مدیریتي جوړښتونه لکه څنګه چي په هیواد کي د پیښو هر 

اړخیزه مدیریت او همغږي لپاره اړتیا ده شتون نلرې، چي په ميل، والیتي، سیمه ایز او حتی په منطقوي کچو د 

طبیعي او غیر طبیعي پیښو د ټولو مدیریتي چارو ته ځواب ویونکی وګرځي، ترڅو پیښي په مختلفو پړاوونو کي په 

شمول دي کمولو او مخنیوی، چمتووالی، په اغیزمنه توګه او په وخت رسه په نړیواله کچه منل شویو معیارونو رسه 

سم مدیریت يش.

د افغانستان د پیښو چارو مدیریتي میکانیزمونو او جوړښتونو کي د محدودیتونو او ګواښونو شتون، د زیا�نې ټولني 

په بیالبیلو کچو کي د دی وزارت مدیریتې نشتوايل او تشکیال¹ محدودیتونه له ځانه رسه لري.

د وړتیاوو د کموايل رسه چي تخنیکې آسانتیاوې، اک¾التو، وسیلو د خطرونو کمولو په برخه کي د ټیټې کچې پانګونې 

شته  په  ننګونې  او  ستونزي  نورې  څو  تر  ګرځیديل  المل  دی  د  کي  برخه  دی  په  محدودیتونه  نور  او  رسچېني 

محدودیتونو باندي د زیاتیدو المل وګرځې.  

د دی ټولو ستونزو او محدودیتونو رسبیره پیښو ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت د پیښو مدیریت اړوند 

ټولو فعالیتونو همغږي کوونکي یواځیني رسچیني په توګه هڅه کوي ترڅو د پیښې په بیالبیلو پړاوونو کي د پیښو 

د رسیدو ته ځواب ویونکي وي. له نیکه مرغه د همکاري روحیه رامنیځته کول او د ټولو دولتي او غیر دولتې 

سازمانونو همغږي، د پیښو مدیریت په چارو کي یو ډول فعاله ونډه تررسه کړي او د ستایني وړه ده.

په دی رسبیره په وروستیو کي پیښو ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت د اړتیاوو او نیمګړتیاوو په تحلیل او 

ارزو� رسه، د پیښو مدیریت لپاره ځواب ویونکې میکانیزمونو او جامع مدیریتي جوړښتونو ته د رسیدو لپاره نوي 

تشکیال¹، جوړښتي، تخنیکې او بنسټیزي طرحي وړاندي کړي. همدارنګه هوډمن دی ترڅو د دی طرحي په پيل کولو 

رسه د شته محدودیتونو په لري کولو کي اغیزمنه ثابته يش.

 لومړي کلمه



روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی در پوهنتون کابل تجلیل گردید

از روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی (یکشنبه 21 میزان 1398) با حضور محرتم نجیب آقا 
اسالمی  رئیس جمهوری  آریافر، مشاور  عزیزالله  به حوادث،  امور رسیدگی  در  وزیر دولت  فهیم 
زیست  محیط  پوهنحی  رئیس  آخندزاده  احمد  نور  دوکتور  پوهنمل  اداری،  امور  در  افغانستان 
پوهنتون کابل، وانگ هانکوان قنسل اقتصادی و تجاری سفارت کربای جمهوری خلق چین مقیم 
افغانستان، ¶اینده های ادارات دولتی، ¶اینده های موسسات بین املللی، رسانه ها و محصلین در 

پوهنتون کابل تجلیل به عمل آمد.
اسالمی  جمهوری  رئیس  پیام  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رئیس  ارشد  مشاور  آریافر  عزیزالله 
افغانستان را قرائت ¶وده گفت: هدف از ایجاد پالیسی ملی مبارزه با حوادث، بسیج نیرو برای 

کمک رسانی، به آسیب دیده گان ناشی از حوادث در کشور است. 
آقای آریافر با ابراز تشکری از فعالیت های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود که 
حوادث طبیعی به صورت آنی اتفاق می افتد و از این وزارت خواست که این مسئله را جدی گرفته 

و فعالیت های بیشرت را در زمینه مدیریت حوادث انجام دهند.
در همین حال محرتم نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، آگاهی دهی عامه 
درباره خطرات ناشی از حوادث را در کاهش زیان های ناشی از آن موثر دانسته وتأکید کرد که این 

تالش باید به سطح ملی نیز گسرتش یابد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث همچنان گفت: شعار امسال روز جهانی کاهش خطرات 
حوادث "ساخت و ساز پایدار" است و نیاز است تا در توسعه شهر ها این مسئله جدا مد نظر گرفته 

شود.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود: اقدامات جدی را در راستای رسیده گی به بیجاشده 
گان ناشی از حوادث روی دست گرفته است. آقای فهیم همچنان بیان داشت که مکانیزم ارزیابی 
خطرات ناشی از حوادث تکمیل گردیده که به اساس آن میتوان برنامه های وقایوی را جهت کاهش 

دهی خطرات در سطح کشور تطبیق ¶ود.

سپس وانگ هانکوان، قنسل اقتصادی و تجاری سفارت کربای جمهوری خلق چین مقیم کابل 
گفت: کشور چین همیشه در کنار حکومت افغانستان ایستاده است. وی همچنین عالوه ¶ود، 
چین به نسبت نزدیکی جغرافیایی به افغانستان از حوادث مشابه برخوردار بوده و درد مردم 

افغانستان از این ناحیه برای ما قابل درک است.
مردم  و  با حکومت  و همکاری  کمک  ادامه  راستای  در  اش  کشور  تعهد  به  هانکوان  آقای 
افغانستان تاکید کرده افزود: طی سال های گذشته جمهوری خلق چین به ارزش مجموعی 3.6 
میلیون دالر امریکایی مواد غیر غذایی و 13 میلیون دالر مواد غذایی را به دولت افغانستان 

کمک ¶وده است.
آقای هانگوان بیان داشت که افغانستان از جمله همسایه های کشور چین است که نیاز به 
کمک دارد و دولت چین پالیسی ای را در پیش گرفته تا این کشور را در عرصه های مختلف 

به خصوص رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث طبیعی کمک ¶اید.
اسکان  برای  آغاخان  موسسه  اجرائیوی  رئیس  اوف  بیک  حاجی  شادمان  حال  همین  در 
(AKAH) پیام سفیر آغاخان در افغانستان را قرائت ¶وده و نقش نهاد های آغا خان را در 
همکاری با نهاد های دولتی و غیر دولتی مهم پنداشته گفت: موسسه آغاخان برای اسکان 
متعهد بر ادامه کمک هایش در بخش مدیریت حوادث و کاهش دهی خطرات حوادث در 

افغانستان است.
باید گفت که "روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی" نخستین بار در سال 1989 میالدی 
پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تعیین یک روز با هدف ارتقای فرهنگ 
جهانِی آگاهی از خطر و کاهش خطرات حوادث طبیعی تعیین شد و از آن به بعد، هر سال 
و دفرت  از طرف کشورهای جهان  روز کاهش خطرات حوادث طبیعی  عنوان  به  اکتوبر   13

سازان ملل برای کاهش خطرات حوادث تجلیل می گردد.
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افغانستان  د   (15 تلي  د  (دوشنبه  غون�ه  کمیسیون  دولتي  لوی  چمتووالي  و�اندي  پر  پی�و  د 

اسالمي جمهوریت اجرائیه رییس �اک�ر عبداهللا عبداهللا په مشری، د واوري او بارانونو له امله د 

احتمالي پی�و و�اندویني او په وخت سره زیامنن شویو ته د مرستو چمتو کولو لپاره ترسره شوه.

جنیب آقا فهیم پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزیر د بارانونو کچي لو�یدو ته په اشاری سره 

وویل: په هیواد کي د وروستیو بارانونو له امله 5 کسان شهیدان، 14 کسان �پیان او بز�رانو ته د 

سختو زیانونو المل �ر�یدلي.

هغه زیاته ک�ه چي �و ور�ي مخکي په نن�رهار او د کابل په شاوخوا ولسوالیو کي، د کابل - جالل 

آباد لویه الر او د کابل – بامیان جاده ت�ل شوي وه، چي د ملي دفاع وزارت او �رانپسور� وزارت په 

همکاری سره پاکه شوي او الري بیرته د ترافیکو په و�اندي خالسي شوي ده.

پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزیر وویل: د ژمي په فصل کي احتمالي پی�و ته د رسیدو پالن 

جو� شوی چي د دی پالن پر بنس� 107 ولسوالی او 313 کلي د طبعي پی�و له لو�و �وا�ونو سره 

مخامخ دي.

�اغلي فهیم زیاته ک�ه چي 30 میلیونه �الر د ژمي فصل پی�و ته د رسیدو لپاره ا�کل شوي، 

پداسي حال کي چي یوازي 26 میلیونه �الر د بشرپالني سک�ورونو په اختیار کي شتون لري.

همدامهال، د مل�رو ملتونو سازمان بشري مرستو همغ�ي کولو دفتر (اوچا) استازي وویل چي دی 

نهاد زیامنن شویو کورنیو سره د مرستي استراتژي تدوین ک�ي چي پر بنس� یی د روغتیایی خدمتونو 

زمینه و�اندي کول، د ��اک اوبه او خوا�و په چمتووالي کي به له هغوی سره همکاری وشي په 

آخره کي د هیواد اجرائیه رییس �اک�ر عبداهللا عبداهللا پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت 

د طرحو او پرو�رامونو په اوریدلو سره د مالیه او �رانسپور� وزارتونو ته الر�وونه وک�ه تر�و طبیع� 

پی�و او آفتونو ته د چمتووالي په برخه کي پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت سره همکاری 

وک�ي.

پی�و  د طبیعي  او  پیل ک�ي  کار  ژره خپل  تر  ژر  دي  اداری  ا�وندي  وویل چي  رییس  اجرائیه  هیواد  د 

مخنیوي په برخه کي دي الس په کار شي.

د هیواد اجرائیه رییس �اک�ر عبداهللا عبداهللا زیاته ک�ه چي پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت 

وزارت ته ا�ینه بودجه به د دی وزارت په اختیار کي ورک�ل شي او پر�رامونه باید د �ولو ویجا�ونکو 

پی�و په ا�ه و�اندویني وک�ي.

او  مالیه  د  چي  وک�ه  الر�وونه  ته  وزارت  دولت  د  کي  چارو  په  رسیدو  د  ته  پی�و  رییس  اجرائیه 

�رانسپور� وزارت سره ناسته ترسره ک�ي تر�و زیامنن شویو سیمو ته د رسیدو لپاره باید سمدستي 

اقدامات وشي.

د پی�و پر و�اندي چمتووالي لوی دولتي کمیسیون غون�ه په سپیدار ما�ی کي ترسره شوه
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مطیع اهللا صافی د 1398 کال د غبر�ولي په 7 نی�ه د افغانستان اسالمي جمهوريت عالي مقام د 648 شمیری حکم پر بنس� چي پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت مالي او اداري مرستیال په تو�ه 

مقرر شو، نن پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزیر خلوا د مراسمو په تر� کي معرفي شو.

په مراسمو کي چي د دی وزارت د کنفرانسونو په تاالر کي په دی مناسبت ترسره شول، په هغه کي سربیره له پی�و ته د رسیدو په چارو کي دولت وزیر، عبدالهادی ارغندیوال، د افغانستان حزب اسالمي رییس، 

عبدالبصیر سالن�ی، د فراه والیت پخوانی والي، عبدالغفور لیوال، په ایران اسالمي جمهوریت کي د افغانستان سفیر، محمد اسلم سیاس، پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت پخوانی مالي او اداري 

مرستیال، محمد قاسم حیدری، پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت د پالیسی او همغ�ي مرستیال، محمد یعقوب احمدزی، سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت د جر�و مرستیال، په ملي شورا کي د خلکو 

استازو او د دی وزارت رییسانو په ک�ي ��ون وک�.

جنیب آقا فهیم، پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزیر بدلون او بدلول د حکومت په سیس�م کي یو اصل په پیژندلو سره، د دی وزارت پخواني مالي او اداري مرستیال محمد اسلم سیاس له فعالیتونو �خه 

یی ستاینه وک�ه، مطیع اهللا صافی ته د دی وزارت نوي مالي او اداري مرستیال په تو�ه مبارکي په ویلو سره بیان ک� چي دا وزارت د حکومت په چوکا� کي د پی�و مدیریت په ا�ه د خطرونو کمول او وقایه، زیامنن 

شویو ته د رسیدو او بیا رغوني په برخه کي د �ولو فعالیتونو همغ�ي او بسیج کولو رول لوبوي، او امیدوار یو چي د دی وزارت نوي مالي او اداري مرستیال په راتلو سره د پی�و مدیریت په برخه کي اغیزمن فعالیتونه 

وشي.

وروسته محمد اسلم سیاس، پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت پخواني مالي او اداري مرستیال د مطیع اهللا صافی مقرر کیدو ته مبارکي وویله او د خپلو فعالیتونو �خه یی په یادوني وویل: افغانستان 

د جغرافیایی موقعیت پر بنس� چي لري یی مختلفي طبیع� پی�ي ورته �وا� کوي او ا�تیا ده تر�و ال �یر فعالیتونه وشي.

همدامهال مطیع اهللا صافی، پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت نوی مالي او اداري مرستیال د حکومت مشرانو او پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت له وزیر �خه د ده مقرر کولو په منني سره وویل: 

پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت رول، د پی�و خطرونو کمول او د پی�و له امله زیامنن شویو ته د رسیدو په برخه کي همغ�ي او بسیج کول دي. او د پی�و له امله زیامنن شویو خلکو ته د رسیدو او د 

خطرونو کمولو په برخه کي یی د هر �ول همکاری ژمنه وک�ه.

پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت نوی مالي او اداري مرستیال 
معرفي شو



4

تأمین منابع به خاطر حوادث طبیعی و اضطراری
در اولویت قرار گیرد

رییس اجراییه افغانستان در نشستی با مسووالن کمیتۀ مبارزه با حوادث، روی تأمین منابع مالی و آماده گی ها برای رسیده گی به حوادث طبیعی تأکید ورزید.

در این نشست که به روز چهارشنبه (17 میزان) با حضور وزرای امور داخله، ترانسپورت، رسیدگی به حوادث طبیعی و ¶ایندگان وزارت های احیا و انکشاف دهات و مالیه در قرص سپیدار برگزار شده بود، 

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، به نهادهای مربوط هدایت داد که برای مقابله با حوادث احت�لی در زمستان پیش رو، آماده گی کامل داشته باشند.

رییس اجراییه کشور گفت که در گذشته شاهد بوده ایم که حوادث طبیعی و اضطراری خسارات هنگفت اقتصادی بر جا گذاشته است. از این رو، پیش بینی نیازمندی ها و منابع اولویت اساسی است.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت که بر بنیاد پالن مقابله با حوادث زمستانی آنان 30 میلیون دالر نیاز دارند که از این میان، 24 میلیون در اختیار مؤسسات دولتی و نهادهای کمک رسان 

وجود دارد.

وزیر ترانسپورت گفت که بودجۀ حفظ و مراقب جاده ها کافی نیست. درحالی که 300 نقطۀ آسیب پذیر وجود دارد. وزیر امور داخله برای رسیده گی به حوادث اضطراری ابراز آماده گی کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت مالیه هدایت داد که تأمین بودجه رسیده گی به حوادث اضطراری را در اولویت قرار دهند و همچنان در ه�هنگی با وزارت امور خارجه با نهادهای بین املللی صحبت کنند 

که بودجۀ مورد نیاز تأمین گردد.
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جامعه جهانی به ح�یت از برنامه های ماین پاکی
 در افغانستان ادامه می دهد

روز بین املللی آگاهی از خطرات ماین ومعاونت در امور ماین پاکی، با حضور رییس اجراییه، وزیران دولت در امور رسیده گی به حوادث وامور شهدا ومعلولین، ¶اینده گان سفارت امریکا و یوناما در کابل، 

بزرگداشت شد.

جاللتÎب داکرت عبدالله عبدالله رییس اجراییه، در نشستی که به همین مناسبت در مرکز اطالعات و رسانه های حکومت برگزار شده بود گفت: در راستای پاکسازی ماین ها ومه�ت منفجر ناشده در 

افغانستان تاهنوز هشتاد درصد کار صورت گرفته است، اما هنوزهم بیست درصد باقی�نده چالش بزرگ به حساب می آید.

رییس اجراییه با اشاره به آنکه دولت از منابع داخلی امکان آن را دارد تا در راستای پاکسازی ساحات پوشیده از ماین ومواد منفجر ناشده سهم بگیرد گفت که در بودجه وسط سال در کابینه پیشنهاد خواهد 

شد تا افغانستان در زمینه پاکسازی مناطق آلوده با ماین ومه�ت منفجر ناشده، سهم بیشرت داشته باشد.

در همین حال، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، نقش موسسات ماین پاکی وکارکنان این موسسات را در زمینه پاکسازی مناطق ماین گذاری شده ونجات جان مردم با اهمیت دانست وگفت: تا به 

حال 3100 کیلومرت مربع زمین از مناطق آلوده با ماین در افغانستان پاکسازی شده ودر حدود 19 میلیون ماین ومواد منفجر ناشده از این مناطق جمع آوری وازبین برده شده است.

نجیب آقا فهیم، از کشورهای Ðویل کننده برنامه ماین پاکی که ازسی سال به اینسو در این راستا به همکاری های شان ادامه داده اند سپاسگزاری کرد، اما گفت از سال 2011 میالدی به اینسو ح�یت بعضی 

کشورها از برنامه ملی ماین پاکی در افغانستان کاهش یافته است.

با اینحال توبی لینزر، معاون ¶اینده خاص ملل متحد برای افغانستان ابراز امیداوری کرد این سازمان تعهداتی را که در زمینه پاکسازی مناطق آلوده با ماین دارد انجام دهد.

او اطمینان داد که سازمان ملل متحد افغانستان را در زمینه رسیدن به هدفی که عاری شدن آن از ماین ها ومه�ت منفجر ناشده تا سال 2023 می باشد، ح�یت می کند.

جیمز دیهارت، ¶اینده سفارت امریکا درکابل نیز تعهد ¶ود که ایاالت متحده امریکا به ح�یتش از برنامه ملی ماین پاکی در افغانستان ادامه می دهد و دیگر دونر ها را نیز به ادامه کمک های شان تشویق 

خواهد کرد تا افغانستان عاری از خطر ماین ها ومه�ت منفجر ناشده، گردد.

وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث به مناسبت روز بین املللی آگاهی از خطرات ماین، از ش�ری از کارکنان این بخش و چند تن از بازماندگان انفجار ماین ها، با توزیع تحایفی قدردانی ¶ود



6

ملتونو  ملګرو  د  اړه  په  کمولو  خطرونو  د  پيښو  طبيعې  د 
موسسو (UN) د کاري ډلي غونډه ترسره شوه

د ملګرو ملتونو موسسو کاري ډيل غونډه (UN) تیره ورځ ( د غربګويل په 26 د 1398 

د  په مرشی  وزیر  دولت  د  کې  چارو  په  رسیدو  د  ته  پیښو  فهیم  آقا  نجیب  کال) 

مرستیاالنو او د ملګرو ملتونو موسسو استازو په ګډون د پیښو خطرونو کمولو په اړه 

د دی وزارت د غونډو په تاالر کې تررسه شوه.

نجیب آقا فهیم، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر رسه له ښه راغالست او 

د ملګرو ملتونو موسسو د فعالیتونو څخه د ستاینې پر مهال وویل: افغانستان یو 

پیښه لرونکی هیواد دی رسبیره له طبیعې پیښو، جګړه او ناامنې، د کډوالو راستنیدل 

او د وچکالې ستونزې په دی هیواد کې شتون لرې.

پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر د پیښو خطرونو کمولو او زیاªن شویو 

ته د رسیدو په بخش کي د موسسو د کړونو په یادولو رسه زیاته کړه: دغه فعالیتونه 

د پیښو په مدیریت او زیاªن شویو ته د رسیدو لپاره بسنه نکوې او الډیر کارونه باید 

رس ته ورسیږي.

ښاغلی فهیم همدارنګه وویل: د پیښو کمولو د ښه مدیریت لپاره باید ټويل موسسی 

او  اداری رسه رشیکې کړي ترڅو زیاªن شویو خلکو  له دی  خپلې شته آسانتیاوي 

مستحقینو ته په وخت رسه د رسیدو او د پیښو کمولو لپاره همکاری او همغږي 

تررسه يش.

د یادونې وړ ده چې دغه غونډي په میاشت کي یو ځل په منظمه توګه د پیښو 

خطرونو کمولو لپاره د فعالیتونو د همغږي، د هیواد په کچه پیښو له امله مستحقو 

او رسچینو  معلوماتو  مینځ  تر  ملتونو  ملګرو  او  حکومت  د  او  مرستو  برشي  د  ته 

رشیکولو لپاره تررسه کیږي.



سنگ تهداب دو پروژه وقایوی در والیت
پروان گذاشته شد
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مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همراه با هیات دولتی شان به هدف گذاشÒ سنگ تهداب دو پروژه کاهش خطرات حوادث عازم والیت پروان شد، و از 

سوی والی والیت، مقامات محلی و مردم این والیت مورد استقبال گرم قرار گرفت.

این پروژه ها شامل دیوار استنادی بازوی کانال قاقشال ولسوالی شینواری و اع�ر دیوار استنادی مکتب عبدالحکیم شهید واقع قریه انار زار ولسوالی سالنک میباشد که تا سه ماه دیگر به بهره برداری 

سپرده میشود و با تطبیق این پروژه ها آب آشامیدنی 1000 فامیل، آب یاری 4000 جریب زمین زراعتی تامین شده و زندگی 300 انسان مصون میگردد.

مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، حین افتتاح این پروژه ها گفت: با توجه به معروض بودن والیت پروان در برابر حوادث ناگوار طبیعی که منجر به تلفات 

و خسارات هنگفت مالی میگردد، این پروژه ها به هزینه 3,006,904 افغانی است و بر عالوه این دو پروژه سنگ تهداب سه پروژه دیگر کاهش خطرات حوادث به هزینه 6,771,152 افغانی در آینده 

نزدیک گذاشته میشود.

معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با ابراز خرسندی افزود: این وزارت 9 پروژه دیگر کاهش خطرات حوادث را در سال جاری در پالن خویش دارد، که عنقریب کار عملی آن 

در این والیت آغاز می گردد.

در همین حال شاه ولی شاهد معاون والی والیت پروان از کارکرد وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اظهار سپاس و امتنان ¶وده خواستار تداوم تطبیق پروژه های کاهش خطرات حوادث در 

این والیت شد و از مردم خواست تا از روند تطبیق پروژه ها نظارت ¶وده و در استفاده موثر آن کوشا باشند.

از سوی دیگر مقام والیت، جوانان و متنفذان قومی در این والیت از تطبیق این پروژه ها ابراز خرسندی ¶وده و از کارکرد همه جانبه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعالم ح�یت ¶ودند.

این در حالیست که سال گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 9 پروژه کاهش خطرات حوادث به هدف کاهش خطرات ناشی از رسازیر شدن سیالب به هزینه 31,413,406 افغانی در این 

والیت تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است. و با تطبیق این پروژه ها در مناطق مختلف این والیت جان 1950 فامیل و 3500 جریب زمین زراعتی مصون گردیده است.
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غیر  د  سره  شویو  زیامنن  امله  له  پي�و  طبیعي  د  کي  افغانستان  په  هیواد  جاپان  د 

خوراکي توکو مرسته وک�ه

د یوی خبري ناستی په تر� کي چي د پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت کنفرانسونو په تاالر 

کي د جاپان هیواد مرستو د سپارلو لپاره ترسره شوي وه.

جنیب آقا فهیم، پی�و ته د رسیدو په چارو ک� د دولت وزیر وویل: دی وزارت د وروستیو پی�و له امله 

26500 زیامنن شویو  کورنیو ته د ا�وندو وزارتونو او ن�یوالو مرستو رسونکو موسسو په همکاری 

د  زیامنن شویو سره  نورو  له  والیتونو کي  په  او  دي.  ویشلي  پیس�  نقدي  او  غیر خوراکي  خوراکي، 

مرستي ل�ی روانه ده.

د هیواد پی�و ته د رسیدو وزیر د جاپان هیواد له تیرو مرستو �خه په ستاینی سره وویل: د دی هیواد 

خلوا مرسته شویو توکو کي 500 خیمی، 1410 تختی کمپلي، 384 تخته ترپالونه شامل دي چي 

نن ور� یی 140 خیمی، 1170 تختی کمپل� او 10 تخته ترپالونه دی وزارت په وسپارل شول او د 

ک�والي ن�یوال سازمان په همکاری به هلمند والیت ته ولی�ل او وویشل شي.

همدامهال د جاپان سفیر میتسوجی سوزاکا وویل: تیر کال دی هیواد د افغانستان حکومت سره د 

11 میلیونو امریکایی �الرو مرسته ک�ي وه چي یوه برخه یی د طبیع� پی�و له امله زیامنن شویو 

سره د مرستي لپاره �ان��ي شوي وه.

په دی ناسته کي تکاشي و�ناب، په افغانستان کي د جایکا ستر استازي، د طبیعي پی�و له امله 

زیامنن شویو سره په خوا�و�ی وویل: د جاپان دولت د افغانستان حکومت غو�تني پر بنس� طبیعي 

پی�و له امله زیامنن شویو ته د رسیدو لپاره د بی�نیو مرستو چي خیمه، د اوبو بشکه، کمپلي او 

ترپالونه د� همکاری یی ک��.

پداسي حال کي چي د روان کال و�ی میاشتي په 7 او 8 په هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، 

سرپل او غور والیتونو ک� 41 کسان شهیدان، 8 کسان ورک، 39 �پیان، 698 کورونه په مکمله او 

4810 کورونه په نیمه تو�ه ویجا� شوي دي او پی�و ته د رسیدو په چارو ک� د دولت وزارت تر اوسه 

1325 کورنیو ته خوراکي او 1025 کورنیو ته غیر خوراکي توک� ویشلي او دا ل�ی د نورو زیامنن 

شویو لپاره روانه ده.



9

وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، دست آوردها وبرنامه های این وزارت را در برنامه "حسابدهی 

حکومت به ملت"، توضیح داد

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث که روز شنبه در مرکز اطالعات ورسانه های 

حکومت گزارش می داد افزود: به هدف وقایه وکاهش دهی خطرات ناشی از حوادث، اطلس آسیب 

پذیری والیات و ولسوالی ها دربرابر سیالبها و برفکوچ ها تهیه گردیده، پیش بینی وضعیت جوی به گونه 

هفتوار انجام می شود و برای کمیسیون های والیتی مبارزه با حوادث، رهنمود فعالیت های آنان به 

هدف کاهش آسیب پذیری، ترتیب شده است.

از 13 هزار تن خوراکه حیوانی به 8  وی گفت بربنیاد برنامه مقابله با خشکسالی، تهیه وتوزیع بیش 

والیت، تهیه آب آشامیدنی برای 900 هزار فامیل، عرضه خدمات صحی برای 400 هزار نفر در بیست 

والیت و تهیه وتوزیع بیش از 92 هزار تن گندم برای 34 والیت، ؛ در سال 1397 صورت گرفته است.

وی افزود که در سال گذشته در همکاری با موسسات ماین روبی 62 کیلومرت مربع ساحات 

ملوث با ماین پاک کاری شده است و در این عرصه، ح�یت جامعه جهانی برای تداوم این 

برنامه ها نیز جلب گریده است.

ترتیب پروفایل خطرات وحوادث طبیعی، تطبیق45 پروژه کوچک اضطراری  در همین حال، 

درمحالت آسیب دیده، پاکسازی 48 کیلومرت مربع ساحات ماین ومه�ت منفجر ناشده، نهائی 

سازی سند پالن اسرتاتیژیک پنج ساله مدیریت حوادث ونظارت ازتطبیق پروژه ها وبرنامه های 

کاهش دهی خطرات وحوادث طبیعی؛ برنامه های وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث 

برای سال 1398 است.

حکومت برای کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی وآگاه ساخ½ شهروندان از خطر ناشی از 

حوادث، اقدامات الزم را روی دست دارد.

بیش از نود و دو هزار تن گندم، برای آسیب دیدگان 
حوادث طبیعی سال گذشته، توزیع شده است



د سیالب �پلو ته رسیدو او په راتلونک� کي د احتمالي پی�و د چمتووالي لپاره فوق 

العاده ناسته ترسره شوه

د هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سرپل او غور والیتونو سیالب �پلو وضعیت ته د رسیدو او د هیواد په کچه نورو احتمالي پی�و ته �واب ویلو د چمتووالي لپاره د افغانستان اسالمي جمهوریت اجراییه رییس 

�اک�ر عبداهللا عبداهللا په مشري پی�و پر و�اندي چمتووالي لوی دولتي کمیسیون فوق العاده ناسته نن ور� په سپیدار ما�ی کي ترسره شوه.

محمد اسلم سیاس پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت مالي او ادار� مرستیال لوم�ی وویل له تیرو دوو ور�و را پدیخوا په هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سرپل او غور والیتونو کي د سیالب له امله 33 

کسان شهیدان، 12 کسان ورک، 29 کسان �پیان، 368 کورونه په مکمله تو�ه او 3581 هستو�ن �ایونه په نیمه تو�ه ویجا� شو� دي.

�اغلي سیاس زیاته ک�ه: پی�و ته د رسیدو په چارو کي د دولت وزارت تر اوسه 518 کورنیو ته خوارکي او 718 کورنیو ته غیر خوراکي توکي ویشل� او سربیره له دی والیتونو په نورو والیتونو کي د مرستو رسولو 

سره سم د سروی ل�ي هم روانه ده.

د هیواد اجراییه رییس �اک�ر عبداهللا عبداهللا، د سیالب او طبیع� پی�و �خه زیامنن شویو سره په خواخو�ي د عامه روغتیا، د کلیو پراختیا، کرني او اوبو ل�ون�، سیمیزو ار�انو خپلواکي اداری مسوولینو او نورو ا�وندو 

نهادونو ته الر�وونه وک�ه چي د سیالب �پلو والیتونو والیانو سره په همغ�ي، ژر تر ژره نوري مرستي سیالب �پلو ته ورسو�.

د هیواد اجراییه رییس �ین�ار وک� چي حکومت سیالب �خه زیامنن شویو سره د مرستو لپاره له هی� �ول تالشونو �خه نه پشا کی�ي او ا�وندو وزارتونو ته یی الر�وونه وک�ه تر�و ژر تر ژره موجوده مرستي دي زیامنن 

شویو ور ورسوي.
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کنفرانس ملی مدیریت پایدار ایکو سیستم جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی و سازگاری با تغیر اقلیم 

برگزار شد

کنفرانس ملی مدیریت پایدار ایکوسیستم جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی و سازگاری با تغیر 

اقلیم ازسوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، اداره ملی حفاظت از محیط زیست و 

موسسه محیط زیست سازمان ملل امروز در کابل برگزار گردید.

به  امور رسیدگی  انسجام وزارت دولت در  و  پالیسی  قاسم حیدری معین  دراین نشست محمد 

حوادث گفت: افغانستان از جمله کشورهای آسیب پذیراست و حوادث اخیر که در 18 والیت 

کشور رخ داد، در افغانستان سابقه نداشت واین ناشی ازتاثرات تغیر اقلیم دراین کشوراست.

آقای حیدری افزود که اکتفا افغانستان به زراعت سبب میشود تا این کشوراز تغیر اقلیم بیشرت 

متاثر شود بنابراین باید تالش کنیم تا فرهنگ استفاده درست از محیط زیست را نهادینه بسازیم.

درهمین حال عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره حفاظت از محیط زیست تغیر اقلیم را یک 

به  رسیدگی  درامور  دولت  وزارت  میان  مشرتک  برهمکاری  کرده  عنوان  کشور  در  بزرگ  چالش 

حوادث و اداره حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

آقای صدیقی گفت که همکاری میان این دواداره باعث ایجاد مصونیت اجت�عی و محیط زیست 

ساÅ گردیده وخطرات محیط زیستی ناشی از حوادث طبیعی کاهش میابد.

ما  افغانستان دراین نشست گفت که  آقای حسینین رییس محیط سازمان ملل در  براین  افزون 

درجریان هستیم که حوادث طبیعی در جهان بويژه افغانستان بیشرتین مصارف را داشته است 

کاهش  براساس  پایدار  مدیریت  بر  بنابراین  پذیراست  آسیب  بیشرت  اقلیم  تغیر  از  وافغانستان 

به حفاظت  اقلیم وحوادث طبیعی  ازتغیر  افغانسان  کلید نجات  افزود که  تاکیده کرده  خطرات 

جنگالت وساخ½ محیط زیست ارتباط دارد واین کار هزینه بیشرت نیاز دارد.

این اظهارات درحال بیان میشود که 18 والیت کشور در ماه حوت سال جاری شاهد سیالب های 

شدید و ویرانگر بوده است.
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اولین جلسه مرکز سوق و اداره برای کمک رسانی و پاسخگویی به آسیب دیدگان برف باری های اخیر بعد 

از ظهر (دوشنبه، 13 حوت 1397) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار 

شد.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور ضمن تاکید بر ترسیع روند انتقال کمک ها و بسیج منابع 

گفت که وزارت دولت در امور حوادث و کمیته های والیتی به شمول نهادهای ذیربط دولتی 	ام 

منابع و امکانات شان را برای رسیده گی به آسیب دیدگان بسیج Ìایند.

رییس اجراییه کشور بر ه�هنگی میان ادارات دولتی، پاسخگویی به موقع و مدیریت درست منابع 

تاکید ورزید.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور حوادث گفت که بر اثر سیالب ها و برف باری های اخیر در 19 

 Íکامأل و 2800 خانه دیگر قس افغانستان 59 شهید، 143 زخمی، یک هزار خانه مسکونی  والیت 

تخریب شده اند.

آقای فهیم افزود که بیش ترین خسارات در والیت های قندهار و فراه وارد گردیده و ش�ری زیادی از 

خانه ها تخریب و مردم محل بیجا شده اند که نیازمند کمک های فوری اند.

وزیر دولت در امور حوادث گزارش داد که در والیت قندهار 967 فامیل در مرکز شهر و 600 فامیل 

دیگر در ولسوالی ها بیجا و مترضر شده که از سوی تیم های ارزیابی خسارات، تشخیص گردیده اند.

طبق گزارش، 397 فامیل در مرکز شهر و 650 فامیل دیگر در ولسوالی ها از کمک های غذایی و غیر 

غذایی مستفید شده اند و دو میلیون پول نقد نیز به این والیت انتقال یافته است. همچنان، موسسات 

همکار برای آسیب دید ها خیمه، کمپل، البسه، ظروف و مواد غیر غذایی توزیع کرده اند.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث عالوه کرد که تیم های صحی و مسووالن کمیته های والیتی به 

همرای والی های قندهار و فراه در ساحه رفته و به مردم کمک می کنند.

مسووالن این نهاد همچنان گزارش دادند که به اساس هدایت رییس اجراییه کشور هیأتی با 15 میلیون 

پول نقد به والیت فراه فرستاده شد تا به مشکالت مردم رسیده گی Ìاید. بر عالوه آن، برای 500 فامیل 

مواد غذایی، خیمه و کمپل توزیع گردیده است.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که مبلغ 178 میلیون برای کمک  رسانی در حالت اضطرار 

از سوی رییس اجراییه کشور منظور شد؛ اما تا حاال وزارت مالیه پول را به بودجه این وزارت انتقال نداده 

است. در حال حارض، نزدیک به 30 میلیون افغانی برای کمک  به آسیب دیدهای والیت های قندهار و 

فراه الزم است.

رییس اجراییه کشور به وزارت مالیه هدایت داد که این مبلغ را تا آخر این هفته در اختیار وزارت دولت 

در امور رسیدگی به حوادث قرار دهد تا پول مورد نیاز به والیت های فراه و قندهار انتقال یابد.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت دولت در امور حوادث وظیفه سپرد که از 	ام امکانات و منابع دست 

داشته برای رسیده گی به مشکالت آسیب دیدگان سیالب ها استفاده کند.

رییس اجراییه کشور به وزارت دولت در امور حوادث هدایت داد که به مشکالت بیجاشدگان والیت 

رسپل نیز رسیدگی Ìاید.

رییس اجراییه کشور بر ه�هنگی، تشخیص آسیب دیده ها، توزیع شفاف کمک ها و مدیریت درست 

منابع تاکید کرد.
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نشست مرکز سوق و اداره برای رسیدگی به مشکالت
 آسیب دیدهای فراه و قندهار برگزار شد



در  ماین  وجود  از  دیگر  محل   100 و  طبیعی  حوادث  از  ناشی  خطرات  از  محل  جاری100  سال  در 

افغانستان مصئون شده است

برنامه "مصئون سازی محالت از وجود ماین و خطرات ناشی از حوادث طبیعی "، با 

حضور وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و ش�ری زیاد از ماین روبان برگزار 

شد.

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، در نشستی که به همین 

وزارت  گفت:  بود  شده  برگزار  های حکومت  رسانه  و  اطالعات  مرکز  در  مناسبت 

مردم  به  خویش  تعهدات  داشت  نظر  در  با  حوادث،  به  رسیدگی  امور  در  دولت 

افغانستان و کشور های کمک کنندۀ در 22 والیت کشور 100 ولسوالی ملوث با 

ماین و مه�ت باقی�نده از جنگ را پاکسازی Ìوده است.

آقای فهیم افزود: در سال جاری 100 ساحه ملوث با ماین و مه�ت باقی�نده دیگر 

از جنگ که دارای اولویت بلند میباشد پاکسازی خواهد شد.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با اشاره به آنکه این وزارت به مثابه یگانه مرجع 

مدیریت کننده فعالیت های مرتبط به حوادث در سطح کشور است گفت: به تعداد 100 

به منظور جلو  افغانی در 11 والیت کشور   229235224.7 به هزینه  را  وقایوی،  پروژه 

گیری از حوادث ناگوار طبیعی جهت حفظ جان و مال هموطنان عزیز مان تطبیق شده 

و 100 پروژه دیگر در 34 والیت در پالن این وزارت میباشد.

وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث به مناسبت صدمین سالروز استقالل کشور در 

این برنامه، 100 تن از ماین روبان را ، با توزیع سپاس نامه قدردانی Ìود.
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مراسم که به منظور قدردانی از کمک های جمهوری خلق چین در مرکز این وزارت برگزار گردیده 

بود. نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: به اساس تفاهم نامه سال پار 

میان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با سفارت جمهوری خلق چین مقیم کابل، به مقدار 

3012 مرتیک تن برنج و 816 مرتیک آرد را برای رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث 

طبیعی کمک کرده بود. که این کمک های برای 45,936 نفر در 34 والیت کشور توزیع و روند 

کمک ها برای سایر آسیب دیده ها در سطح کشور ادامه دارد.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود: کشور چین طی سال پار 71 تن از کارمندان این 

برنامه های کوتاه مدت مدیریت حوادث و کاهش دهی خطرات  فرا گرف½  به هدف  را  وزارت 

حوادث عرض بلند رف½ ارتقای ظرفیت به چین دعوت Ìوده است.

در همین حال لیوجنسنگ، سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل گفت: کشور چین همیشه در کنار 

حکومت افغانستان ایستاده است. 

وی همچنین عالوه Ìود چین به نسبت نزدیکی جغرافیایی به افغانستان از حوادث مشابه برخوردار 

بوده، درد مردم افغانستان از این ناحیه برای ما قابل درک است.

آقای لیوجنسنگ بیان کرد که کشور چین به اساس تقاضای حکومت افغانستان به مقدار 3012 مرتیک 

تن برنج و 816 مرتیک تن آرد را به ارزش مبلغ 40,000,000 میلیون ین چینایی به منظور رسیدگی به 

آسیب دیده های ناشی از حوادث به دولت افغانستان کمک Ìوده بود.

سفیر چین مقیم افغانستان از وعده کمک های مواد غیر غذایی کشور چین به منظور رسیدگی به آسیب 

دیده های ناشی از رسازیر شدن سیالب ها را به افغانستان Ìود و افزود این کشور بغیر از کمک های 

برشدوستان در بخش زیر بنای اقتصادی و تکنالوژی حکومت افغانستان را نیز کمک خواهند Ìود.

در اخیر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، به پاس خدمات شایسته این کشور به مردم آسیب 

دیده افغانستان تقدیر نامه افتخاری به کارمندان سفارت جمهوری خلق چین مقیم افغانستان اعطاء 

Ìود.
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نشست کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث امروز (سه شنبه، 7 حوت) تحت ریاست رییس 

برای  آمادگی ها  و  بارندگی  و  برف  از  ناشی  احت�لی  حوادث  پیش بینی  منظور  به  کشور  اجراییه 

رسیدگی به موقع به آسیب دیدگان برگزار شد.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور حوادث گزارش داد که میزان بارنده گی و برف باری امسال باالتر 

درجه  نگرانی های جدی  از  یکی  اما  کاهش می دهد؛  را  که خطر خشکسالی  است  اوسط  از حد 

حرارت زیاد می باشد که باعث سیالب و برف کوچ خواهد شد.

او افزود که افزایش درجه حرارت و احت�ل حوادث ناشی از سیالب و برف کوچ ایجاب تدابیر خاص 

را می کند که باید از همین حاال اتخاذ شود.

ارزیابی کرده و  را  ابعاد آن  بارندگی ها، وقوع حوادث احت�لی و  اداره احصاییه مرکزی وضعیت 

گزارش داد که میزان بارندگی ها و ضخامت و پوشش برف امسال نسبت به سال های 97-96 افزایش 

یافته است.

طبق تحلیل این اداره، سطح آب در بندهای نغلو، کجکی، ارغنداب و سنگی از حد نورمال هم باال 

رفته و نیازمند مراقبت بیشرت است. در اخیر این ماه نیز احت�ل بارندگی شدید، برف کوچ و سیالب 

وجود دارد.

از حد  بند ها بیشرت  ادامه گزارش آمده است که امسال علف چرها بهرت، زمین ها مرطوب تر و  در 

معمول آب گیری شده است که بسرت مناسب را برای کارهای 
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زراعتی فراهم می سازد. در ضمن ساحات آسیب پذیر از سیالب نیز شناسایی گردیده است. در 

والیت های کابل، نورستان و بدخشان احت�ل لغزش زمین پیش بینی می شود.

رییس اجراییه کشور از تحلیل اداره احصاییه مرکزی استقبال کرد و گفت که این ارزیابی با 	ام 

ادارات رشیک شود تا نهادها در تحلیل و اقدامات مشرتک شان مدنظر بگیرند.

وزارت حوادث در باره اقدامات اخیر گزارش داد که 	ام راه های مواصالتی برخی از والیات به 

ویژه بدخشان با ولسوالی ها مسدود است. چون، قرارداد برف پاکی کمرت از وضعیت موجود 

است، مثأل 15 کیلومرت قرارداد شده ولی 30 کیلومرت برف گیری دارد.

در جلسه فیصله شد که این مسأ له با استفاده از بودجه اضطرار حل شود و به زودتر وقت 

ممکن در قراردادها تجدید نظر صورت گیرد.

در این نشست ادارات ذیربط دولتی در باره آماده گی ها و تدابیر گرفته شده در هنگام وقوع 

حوادث بعدی گزارش دادند.

روی  دارد،  ذخیره  غذایی  غیر  مواد  والیت  	ام  در  که  داد  خرب  دهات  انکشاف  وزارت 

قراردادهای جدید کار می کند و برای 3 هزار مرت مکعب تحکی�ت ساحلی، آماده گی گرفته 

است.

تدابیر الزم برای رسیدگی به حوادث احت�لی ناشی از سیالب و برف کوچ گرفته شد
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وزارت انرژی و آب گفت که امسال میزان آب 22 میلیارد مرت مکعب پیش بینی شده است. 	ام کانال 

ها بسته و از بندها و ساحات آسیب پذیر مواظبت صورت می گیرد. همچنان، پروژه تحکی�ت ساحلی 

با هزینه 13.2 میلیون دالر در 265 نقطه در دست کار است.

وزارت فواید عامه نیز از آمادگی ها برای برف پاکی و باز کردن راه های مواصالتی ولسوالی ها و والیات 

خرب داد و گفت که ماشیäی و کارمندان این وزارت در 	ام مناطق فعال اند.

وزارت زراعت در باره تدابیر اتخاذ شده گفت که 63900 تُن گندم و 1990 مرتیک تُن دال ذخیره دارد 

که این مقادر ناچیز است و باید مواد و امکانات بیشرت تهیه و خریداری شود.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که مقدار 26 هزار تُن گندم ذخیره شده در کابل را به والیت انتقال 

دهد. وزارت های زراعت، انکشاف دهات، حوادث و مهاجرین نیز جلسه بگیرند و پیشنهادات شان را 

تا دو روز آینده تحویل دهند تا اقدامات عملی صورت بگیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که برای تهیه گندم و مواد الزم با کشورهای همسایه و هم کار در 	اس 

می شود که چگونه کمک صورت بگیرد.

وزارت صحت عامه گزارش داد که در 3300 مرکز صحی و 128 شفاخانه در رسارس کشور کمک های 

حالت اضطرار تهیه شده است و در صورت رضورت آماد گی وجود دارد.

وزیر حوادث گزارش داد که 44 میلیون افغانی در والیات موجود بوده و 210 میلیون دیگر براساس 

هدایت رییس اجراییه کشور از وزارت مالیه برداشت شده است. 29 هزار تُن گندم، 28 هزار بوجی 

برنج از کمک های کشور چین، 14 هزار تخته کمپل و 5430 خیمه در ذخیره ها موجود است.

وزیر حوادث عالوه کرد برای 28 هزار فامیل مواد غذایی، 37 هزار فامیل مواد غیر غذایی و 5 هزار 

فامیل دیگر کمک های صحی در نظر گرفته است. 	ام آماد گی ها برای جلوگیری و پاسخگویی مدنظر 

می باشد.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که نهادهای ذیربط مکلف اند که برنامه های حوادث را به صورت 

مشرتک و ه�هنگ پیش بربند تا کارها باهم تطابق پیدا کنند. دوکتور عبدالله عبدالله تاکید ورزید 

که اقدامات پیش گیرانه از همین حاال گرفته شود تا در هنگام وقوع حادثه کارها به سلسله مراتب 

اداری واگذار نگردد.

رییس اجراییه کشور به نهادهای ذیربط هدایت داد که مناطق آسیب پذیر را در اولویت قرار دهند.

قرار شد که وزارت دولت در امور حوادت با وزارت های ذیربط دولتی روی یک پالن مشرتک کار کنند 

و دوباره به جلسه گزارش دهند تا بودجه مالی آن تهیه گردد.



برنامه آموزشی به منظور مدیریت بهرت امور کاری از سوی مسئوالن وزارت دولت در امور رسیده کی 

به حوداث، برای رییس های جدیدالتقرر ریاست های مبارزه با حوادث والیات (پنجشیر، کندز، بغالن، 

فاریاب، میدان وردک، غور، جوزجان، بامیان، قندهار، هرات، دایکندی، نیمروز، پروان، زابل، سمنگان، 

تخار، بلخ، پکتیکا، غزنی و کä) به مدت سه روز در تاالر کنفرانس های وزارت دولت در امور رسیده 

گی به حوادث برگزار گردید .

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، درپایان این برنامه تقرر رییس های جدید 

را تربیک گفته و برای شان موفقیت بیشرت آرزو کرده افزود که این بست برای ش� یک امتیاز نیست 

بلکه مسولیت بزرگی در قبال مردم رنجدیده ای کشور است.

وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث گفت: افغانستان را نه تنها حوادث طبیعی خطرناک تهدید 

میکند بلکه حوادث غیر طبیعی نیز دامنگیر این کشور است که جهت جلوگیری از این حوادث به کار 

و فعالیت بیشرت نیازاست.

همچنان نجیب آقا فهیم بیان کرد که کمک رسانی وظیفه ناچیزی این وزارت است اما شناسایی حوادث 

بخش مهم و برجسته کاری این وزارت است که ش� 

باید با استفاده از پروفایل حوادث که در همکاری با بانک جهانی و موسسه IMMAP ترتیب گردیده 

است، حوادث را در قریه وقصبات والیات شناسای Ìوده و با استفاده از برنامه های وقایوی حوادث را 

در سطح کشور کاهش دهید.

وی افزود که موسسات همکار در زمینه کاهش خطرات حوادث و رسیده گی به مترضرین ناشی از 

حوادث در والیات فعالیت های را انجام داده اند و نیاز است تا از تجارب آنها استفاده و برای مدیرت 

بهرت امور کاری باید تبادل افکار صورت گیرد.

همچنان وزیر دولت درا مور رسیده گی به حوادث از کارکرد ریس های قبلی به نیکی یاد کرده افزود 

که از تجارب آنها در زمینه امورات کاری خویش استفاده Ìاید.

قابل یاد آوریست که کاهش خطرات حوادث، روند رسیدگی به آسیب دیده ها و روند کاری وزارت 

دولت در امور رسیدگی به حوادث موضوعات شامل بحث دراین برنامه بود که برای 22 تن از رییس 

های جدید ریاست های مبارزه با حوادث والیات برگزار شده بود.

والیات  حوادث  با  مبارزه  های  ریاست  التقرر  جدید  های  رییس  برای  مدیریتی  ورکشاپ 
گردید  برگزار 
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د شهید اوون� په مناسبت نن د و�ی 24 د 98 کال د کابل والیت د پی�و پر و�اند� چمتووال� 

ادار�  او  وزارت مال�  د دولت  �اغلی مطیع اهللا صافی د پی�و په چارو ک�  د  ریاست ک��  په 

مرستیال، محمد یعقوب حیدری د کابل والیت وال� او دل آقا صوفی زاده د شهیدانو په چارو ک� 

د دولت وزارت مال� او ادار� مرستیال په ��ون د شهیدانو کورنیو او د امنیت� �واکونو �پیانو 

لپاره د خوراک� او غیر خوراک� توکو د ویش پرو�رام ترسره شو.

مطیع اهللا صافی پی�و ته د رسیدو په چارو ک� د دولت وزارت مال� او ادار� مرستیال د پی�و پر 

و�اند� د چمتووال� اداری دندو او فعالیتونو ته په اشاری سره وویل: تیر کال دی اداری د افغانستان 

اسالم� جمهوریت عال� مقام د حکم پر بنس� له 92 زرو م�ریک �نو �خه زیات غنم د وچکالی 

له امله زیامنن شویو، د شهیدانو کورنیو او د امنیت� �واکونو �پیانو ته ویشلي دي.

د  وزارت  دغه  زیاته ک�ه:  اداري مرستیال  او  وزارت مال�  د دولت  په چارو ک�  د رسیدو  ته  پی�و 

او  د شهیدانو  درن�ت  په  ته  �پیانو  امنیت� �واکونو  د  او  په مناسبت شهیدانو  اووني  شهید 

امنیت� �واکونو �پیانو 545 کورنیو ته 150 کیلو غنم، 50 کیلو وریج�، 3 جو�ه بو�ان، 2 

دانی د اوبو سطلونه، او 4 دانی د اوبو بوشکی وویشلی.

�اغلی صافی وویل چي دغه وزارت د مل� او ن�یوالو موسسو سره د همکاری په ل� کي د روان کال له 

پیل �خه تر اوسه 35000 کورنیو ته خوراک�، 15088 کورنیو ته غیر خوراک� او 3225 کورنیو ته 

نقدي پیسی وویشلی.

ورته مهال د کابل والیت وال� محمد یعقوب حیدری شهیدانو او د امنیت� �واکونو �پیانو ته د پی�و 

په چارو ک� د دولت وزارت مرستو �خه د ستاین� پر مهال د �پیانو او شهیدانو لپاره د مرستو همغ�ي 

کولو غو�تونک� شو.

د کابل والیت وال� زیاته ک�ه: د افغانستان اسالمي جموریت رئیس د الر�وون� پر بنس� په کابل والیت 

�ل لپاره د 10000 شهیدانو کورنیو ته د  ک� د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت له الري د لوم�ی 

د  ک�  راتلونک�  نژدی  به  والیت مقام  د کابل  وویل چي  او هغه  وویشل شوي.  توکو کوپون  خوراک� 

شهیدانو 13000 کورنیو ته هستو�ن �ایونه وویشي.

د شهیدانو په چارو ک� د دولت وزارت مالي او اداري مرستیال وویل: دی وزارت 35 ت�ون لیکونه د دولتي 

او غیر دولتي ادارو سره السلیک ک�ي چي موخه یی د جن� قربانیانو او معلولینو ته رسیدل ده.

د یادوني و� ده چي پی�و ته د رسیدو په چارو ک� د دولت وزارت د هیواد په کچه �ولو زیامنن شویو ته د 

بی�نیو بشري مرستو رسولو لپاره ژمن دی.

د شهيدانو او امنيتې ځواکونو ټپيانو 545 کورنيو ته خوراکې او غير خوراکې 
توکې وويشل شول
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اين روز دررسارس  با روز جهاé زن كه معموال  برابر است  هشتم مارچ(17 ماه حوت) 

از خانم ها تجليل  با حضور هزاران تن  برگزاري كنفرانس ها وبرنامه مختلف  با  جهان 

شود. مي 

نيز براي خانم ها اهدا مي  اين روز مردها برعالوه تربيí روز جهاé زن، تحايفی  در 

مراسم  طي  زن   éجها روز  از  تجليل  مراسم  گذشته  سالهاي  ه�نند  هم  امسال  كنند، 

این  کنفرانس های  تاالر  در  به حوادث  امور رسیدگی  در  دولت  وزیر  با حضور  خايص 

شد. تجليل  اداره 

تنها راه حل  اين مراسم  به حوادث در  امور رسیدگی  آقا فهیم، وزیر دولت در  نجیب 

داش½ هدف،  مداوم،  تالش  را  زنان  عليه  با خشونت  ومبارزه 

و  سمبولیک  های  حرکت  گفت:  كرده  عنوان  محیط  با  سازگاری  و  پذیری  مسوولیت 

سیاسی،  اجت�عی،  برابری  ه�نا  که  شان  اساسی  هدف  به  را  زنان  سازی،  شبیه 

Ìیرساند. است  فرهنگی  و  اقتصادی 

به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزیر  دفرت  جندر  کارشناس  رشیف  فتانه  حال  همین  در 

در  زنان  مشارکت  و  امر سهم دهی  در  جانبه هییت رهربی  از ح�یت همه  حوادث 

امتنان Ìود. و  اداره تشکر  کار ی  امورات 

یافت. پایان  اداره  زنان  به  تحایف  توزیع  و  ها  نامه  تحسین  اهدا  با  برنامه  این 

از تجليل  مراسم  گذشته  سالهاي  ه�نند  هم  امسال 
 روز جهاé زن طي مراسم خايص برگزار شد
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و  روسأ  زنان،  امور  وزارت  Ìاینده  حوادث،  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  اداری  و  مالی  معین  صافی  الله  مطیع  با حضور  قوس)   13) چهارشنبه  امروز  زنان  علیه  محو خشونت  جهانی  روز  از 

برگزار شد. این وزارت  کنفرانس های  تاالر  نهفته است" در  زنان،  به  احرتام  این وزارت تحت شعار "ک�ل مردی و مروت در  کارمندان 

زنان  علیه  عامل خشونت  مهم ترین  گفت:  زنان  علیه  محو خشونت  راستای  در  زنان  امور  وزارت  از  قدردانی  به حوادث ضمن  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  واداری  مالی  معین  الله صافی  مطیع 

ورزید. تاکید  و جامعه  در خانواده  برابری  فرهنگ  نهادینه سازی  به  و  است  در جامعه سکوت  آمار  این  افزایش  و 

زنان شد.  علیه  راستای محو خشونت  در  و محیطی  بومی  استفاده ظرفیت های  اسالم خواستار  مبین  دین  در  زن  ارزش  به  اشاره  با  به حوادث  امور رسیدگی  در  وزارت دولت  اداری  و  مالی  معین 

است. برابر  زنان  علیه  با خشونت  مبارزه  فرهنگ  سازی  نهادینه  در  زنان  و  مردان  که سهم  کرد  نشان  خاطر  وی همچنان 

بیان کرد. زنان  از حقوق  را در ح�یت  به حوادث  امور رسیدگی  در  تعهد رهربی وزارت دولت  و  دانسته  افکار جامعه  در  تغییر  عامل  بزرگرتین  را  آقای صافی خانواده ها 

گردید. ارائه  جندر  کارشناس  فتانه رشیف  توسط  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  مورد  در  پریزنتیشن  اخیر  در 

از روز جهانی محو خشونت علیه زنان

 بزرگداشت به عمل آمد



در  طبیعی  حوادث  دیدگان  آسیب  به  نقد  پول  و  غیرغذایی  غذایی،  مواد  رسارسی  توزیع  برنامه 
شد. افتتاح  کابل  والیت  حوادث  با  مبارزه  ریاست 

برنامه  افتتاح  حین  کابل  والیت  حوادث  با  مبارزه  ریاست  کارمندان  و  رئیس  محرتم،  های  رسانه  حضور  با  حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  اداری  و  مالی  معین  صافی،  الله  مطیع 

تطبیق میشود. 25 رسطان در همه والیت ها  تاریخ  الی  روند  این  و  اندازی شده.  راه  بامیان  و  بادغیس  ارزگان،  بدخشان،  امروز در والیت های هرات،  کابل  با  برنامه همزمان  این  گفت: 

توزیع می کند نقد  پول  23,800 تن می رسد؛ مواد غذایی، غیرغذایی و  به  فامیل مترضر که مجموعآ در سطح کشور   100 این وزارت در هر والیت  افزود:  وی 

پول  خانواده ی مترضر   2,245 و  غیرغذایی  خانواده ی مترضرمواد   11,088 غذایی،  مواد  خانواده ی مترضر   33,005 برای  اکنون  الی  اول حمل  از  به حوادث  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت 

است. Ìوده  توزیع  نقد 
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موافقتنامه همکاری ارایه خدمات تفحص و نجات امروز 22 رسطان 1398 میان مطیع الله صافی معین 

مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، داکرت محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره 

هوانوردی ملکی، پوهنیارلوی پاسوال عبدالجبار پردلی معین تعلمیات و پرسونل وزارت امور داخله، دیوه 

صمد معین پالیسی و پالن وزارت صحت عامه، عبدالباقی پوپل معین امور شاروالی ها اداره مستقل ارگان 

های محل و برید جäال محمد اسلم پیلوت رئیس ارکان قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی در مرکز 

رسانه های حکومت امضاء شد.

هدف از امضاء این موافقتنامه، تنظیم عملیات رسیع و به موقع تفحص و نجات در صورت وقوع سانحه 

این  در  باشد.  می  افغانستان  اسالمی  جمهوری  قلمرو  از  بیرون  و  داخل  در  ملکی  طیارات  حوادث  و 

موافقتنامه مسئولیت های 	ام نهاد ها مشخص گردیده و فعالیت های وزارت دولت در امور رسیدگی به 

حوادث قرار ذیل است:

       وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، مسئولیت ه�هنگی 	ام فعالیت های رسیدگی به وضعیت 

اضطراری و عاجل را مطابق اسناد تقنینی خویش در کشور به عهده دارد.

          بعد از وقوع حادثه و دریافت اطالعیه در مورد سقوط طیاره در داخل کشور از طریق مراکز 

عملیاتی ملی و والیتی خویش در ه�هنگی با نیروی های امنیتی در جهت رساندن کمک های اولیه 

نجات و انتقال زخمیان به شفاخانه های نزدیک به محل حادثه اقدام Ìوده و اداره هوانوردی ملکی را 

در جریان قرار میدهند.

        وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از اجراات عاجل و (24) ساعته خویش بعد از حادثه 

پیرامون وضعیت، چگونگی اقدامات، شدت و وخامت حادثه، محدودیت های ساحوی و سایر کمبودی 

ها برای انجام فعالیت های جستجو و نجات را به اداره هوانوردی ملکی گزارش میدهد.

           این وزارت الی رسیدن تیم های جستجو و نجات وزارت دفاع، وزارت داخله و اداره هوانوردی 

ملکی، به مجرد وقوع حادثه، مراکز اضطراری کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث را فعال Ìوده و 

که  امنیتی  نهادهای  با  ه�هنگی  در  اضطراری  وضعیت  به  و  شده  حادثه  ساحه  وارد  تاخیر  بدون 

عضویت کمیته را دارند رسیدگی می Ìاید.

موافقتنامه ارایه خدمات تفحص ونجات در زمینه مصونیت هوایی امضا شد



دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان در محفل روÌایی اسرتاتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث گفت: با تدوین اسرتاتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی برای حکومت 

و حدت ملی نقشه راهی است که میتواند در راستایی مدیریت و کاهش خسارات کمک فراوانی کند.

دوکتور عبدالله عبدالله افزود: این اسرتاتیژی در مطابقت به چارچوپ سندای و معیار های بین امللل دانسته بیان کرد: بنابر تعهدات حکومت وحدت ملی در این ارتباط ما ملزم هستیم تا از طریق کاهش اثرات 

و مدیریت حوادث از تلفات جانی و مالی آن جلوگیری Ìاییم.

در اخیر رئیس اجرائیه کشور از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، نهادهای همکار داخلی و بین املللی ابراز قدرانی Ìوده افزود که این اسرتاتیژی یک سند مهم، جامع، قابل دسرتس، موثر و کارآمد است 

که در ه�هنگی و کار مشرتک تدوین شده است، و تاکید Ìود که در تطبیق آن نیز رضورت به همکاری مشرتک و اقدامات جدی تر است.

در همین حال نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث تدوین اسرتاتیژی کاهش خطرات حوادث را تعهد جهانی و رضورت ملی دانسته گفت: داش½ یک نقشه راه مطابق به چارچوپ تطبیقی 

بین امللل برای مدیریت حوادث و کاهش تلفات ناشی از آن برای حکومت یک رضورت جدی است.

وزیر دولت در امور رسیدگی بیان کرد، که این اسرتاتیژی با کار مشرتک 	ام اعضای کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث و نهادهای بین املللی و اداره اسکان آغاخان در مطابقت با رشایط کشور ساخته شده است 

که قابلیت تطبیق را در 	ام نقاط مختلف کشور دارد.

نجیب آقا فهیم افزود: این اقدامات مارا کمک می کند تا جایگاه افغانستان را در مدیریت حوادث بهبود بخشیده، و با تطبیق و عملی ساخ½ برنامه ها از بروز حوادث و خسارات ناشی از آن جلوگیری کرده، و 

از ح�یت های بیشرت جامعه بین امللل در زمینه کاهش خطرات حوادث بهره مند شویم.

راجندرا اریل رییس سازمان زراعت و خوراک سازمان ملل و رسپرست دفرت امور برشی ملل متحد در افغانستان نیز در این مراسم گفت: تدوین این اسرتاتیژی در مطابقت با چارچوب سندای گام مهمی برای 

حکومت افغانستان است. این اسرتاتیژی می تواند برای رفاه و پیرشفت کشور ممد و مثمر واقع شود.

آقای اریل افزود: تطبیق این اسرتاتیژی از خطراتی که متوجه زراعت است، جلوگیری می کند و به افزایش محصوالت کشاورزی کمک می Ìاید.

Ìایندۀ شبکه توسعه ای آقاخان نیز تدوین این اسرتاتیژی را برای افغانستان با اهمیت دانسته بیان داشت: تطبیق آن می تواند به توسعه پایدار در کشور بیانجامد و زمینه های رشد و پیرشفت را فراهم کند.
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اسرتاتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی در افغانستان روÌایی شد



ورکشاپ مصئونیت از خطرات زلزله (شیک اوت) برای استادان مکتب های شهر کابل برگزار شد

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با دفرت آغاخان برای اسکان، برنامه مصئونیت از خطرات زلزله را برای استادان مکاتب ذکور و اناثیه شهر کابل برگزار کرد.

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ضمن تربیکی روز معلم به استادان مکاتب گفت: هدف از راه اندازی این برنامه، مصئون سازی مکاتب در برابر خطرات 

احت�لی زلزله و به حد اقل رساندن میزان خسارات، تلفات، بلند بردن سطح آگاهی استادان، متعلمین، اتخاذ آمادگی ها در برابر حوادث زلزله، گسرتش فرهنگ ایمنی، تشخیص وظایف  و اقدامات پیش از وقوع، 

هنگام وقوع و بعد از وقوع زلزله می باشد.

آقای حیدری افزود: در این برنامه برای استادان آموزش داده می شود تا در صورت بروز حادثه چگونه خود و شاگردان را نجات داده و پیش از آن که کمک های بیرون برسد به زخمی ها و آسیب دیدها کمک 

Ìایند.
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به آسیب دیده گان ناشی از انفجار موتر بم در ولسوالی بگرام کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع شد

مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، همراه با هیات دولتی شان به هدف کمک رسانی به آسیب دیده گان انفجار موتر بم روز گذشته در ولسوالی بگرام عازم 

والیت پروان شده و با دگرجäال فضل الدین عیار والی والیت پروان دیدار و گفتگو کرد.

مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همراه با دگر جäال فضل الدین عیار والی والیت پروان، معاون مقام والیت پروان به شفاخانه ملکی پروان رفته و از مجروحین 

دیدن Ìوده و برای شان کمک های نقدی توزیع Ìود.

سپس معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با معاون مقام والیت پروان به منطقه آسیب دیده در ولسوالی بگرام رفته با مردم و فامیل های مترضر دیدن Ìود. آقای صافی ضمن غم 

رشیکی و اتحاف دعا به روح شهدا، به هر خانواده کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع Ìود.
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موسسات ملی و بین املللی ح�یت شان را از رسیدگی به حوادث
 احت�لی در فصل رسما ابراز Ìودند

جلسه گروپ کاری موسسات (NGOs) با حضور Ìاینده  های موسسات ملی و بین املللی تحت 

ریاست محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 

در تاالر کنفرانس های این وزارت برگزار شد. محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت 

دولت در امور رسیدگی به حوادث از آمادگی های حکومت برای رسیدگی به حوادث احت�لی 

زمستان پیش رو یاد آوری Ìود.

محمد قاسم حیدری گفت: پالن رسیدگی به حوادث احت�لی در فصل زمستان ترتیب گردیده که 

به اساس این پالن 313 قریه در 107 ولسوالی با تهدید بلند حوادث طبیعی قرار دارند.

معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با اشاره به ارقام بیجا شده گان 

با نهاد های بین املللی برای بیش از 62 هزار  در سطح کشور افزود که حکومت در همکاری 

خانواده بسته های مواد غذایی و غیر غذایی را تامین Ìوده است.

سپس شادمان حاجی بیگ اوف رئیس اجرائیوی دفرت آغاخان برای اسکان گفت: به اساس آسیب 

شناسی دفرت آغاخان در 7 والیت افغانستان 240 قریه تحت تهدید حوادث احت�لی در فصل رسما 

قرار دارد. آقای شادمان افزود که دفرت آغاخان در 68 گدام برای بیش از 2500 خانواده کمک های 

عاجل برشی را ذخیره Ìوده است.

در همین حال دفرت ح�یت از اطفال، سازمان غذایی جهان، افغان اید و سایر موسسات ملی و 

بین املللی ح�یت شان را از رسیدگی به حوادث احت�لی در فصل رسما ابراز Ìودند.

قابل یاد آوریست این جلسات به صورت منظم ماه یکبار به منظور ه�هنگی فعالیت ها کاهش 

دهی خطرات حوادث، کمک های برشی به مستحقین ناشی از حوادث در سطح کشور ورشیک 

ساخ½ منابع و اطالعات میان این وزارت و موسسات برگزار میگردد.

26



وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در جلسه داراالنشای کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث با مسووالن سکتوری مدیریت حوادث، روی تامین منابع مالی و آماده گی ها برای رسیده گی به حوادث احت�لی 

در فصل رسما تأکید ورزید.

در این جلسه که امروز پنج شنبه (14 قوس) با حضور معینان وزارت احیاء و انکشاف دهات و اداره ملی حفاظت از محیط زیست و Ìاینده های وزارت های زراعت، آبیاری و مال داری، مهاجرین و عودت کننده

 گان، صحت عامه، ترانسپورت، امور داخله، اداره ملی هواشناسی در تاالر کنفرانس های این وزارت برگزار شده بود، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، روی ه�هنگی و آماده گی کامل برای 

مقابله با حوادث احت�لی در زمستان پیش رو تاکید Ìود.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که در گذشته شاهد بوده ایم که حوادث طبیعی مشکالت و خسارات هنگفت اقتصادی بر جا گذاشته است. از این رو، پیش بینی نیازمندی ها و منابع اولویت اساسی 

است.

Ìاینده وزارت ترانسپورت گفت که این وزارت آماده حفظ و مراقبت جاده ها و باز نگهداری مسیر جاده های عمومی معروض به خطرات زمستانی است. همچنان Ìاینده  وزارت های امور داخله، مهاجرین و 

عودت کننده گان، زراعت، آبیاری و مالداری و صحت عامه ابراز آماده گی کردند.

نجیب آقا فهیم گفت که نهادهای مربوط باید هرچه زودتر معلومات  و امکانات خویش را در زمینه ی پیش گیری حوادث طبیعی با این وزارت رشیک Ìایند.

در اخیر جلسه پس از شنیدن طرح ها و برنامه های وزارت ها فیصله شد تا 	ام ادارات عضو کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در ه�هنگی کامل در قسمت آمادگی  به آفات و حوادث طبیعی در زمستان 

پیش رو با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکاری Ìایند.
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تأمین منابع به خاطر رسیدگی به حوادث احت�لی

زمستان پیش رو در اولویت قرار گیرد
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موافقتنامه همکاری ارایه خدمات تفحص و نجات امروز 22 رسطان 1398 میان مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، داکرت محمد قاسم وفایی زاده رئیس عمومی اداره 

هوانوردی ملکی، پوهنیارلوی پاسوال عبدالجبار پردلی معین تعلمیات و پرسونل وزارت امور داخله، دیوه صمد معین پالیسی و پالن وزارت صحت عامه، عبدالباقی پوپل معین امور شاروالی ها اداره مستقل ارگان 

های محل و برید جäال محمد اسلم پیلوت رئیس ارکان قوماندانی قوای هوایی وزارت دفاع ملی در مرکز رسانه های حکومت امضاء شد.

هدف از امضاء این موافقتنامه، تنظیم عملیات رسیع و به موقع تفحص و نجات در صورت وقوع سانحه و حوادث طیارات ملکی در داخل و بیرون از قلمرو جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. در این موافقتنامه 

مسئولیت های 	ام نهاد ها مشخص گردیده و فعالیت های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث قرار ذیل است:

1     وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، مسئولیت ه�هنگی 	ام فعالیت های رسیدگی به وضعیت اضطراری و عاجل را مطابق اسناد تقنینی خویش در کشور به عهده دارد.

2    بعد از وقوع حادثه و دریافت اطالعیه در مورد سقوط طیاره در داخل کشور از طریق مراکز عملیاتی ملی و والیتی خویش در ه�هنگی با نیروی های امنیتی در جهت رساندن کمک های اولیه نجات و 

انتقال زخمیان به شفاخانه های نزدیک به محل حادثه اقدام Ìوده و اداره هوانوردی ملکی را در جریان قرار میدهند.

3     وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از اجراات عاجل و (24) ساعته خویش بعد از حادثه پیرامون وضعیت، چگونگی اقدامات، شدت و وخامت حادثه، محدودیت های ساحوی و سایر کمبودی ها برای 

انجام فعالیت های جستجو و نجات را به اداره هوانوردی ملکی گزارش میدهد.

4      این وزارت الی رسیدن تیم های جستجو و نجات وزارت دفاع، وزارت داخله و اداره هوانوردی ملکی، به مجرد وقوع حادثه، مراکز اضطراری کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث را فعال Ìوده و بدون 

تاخیر وارد ساحه حادثه شده و به وضعیت اضطراری در ه�هنگی با نهادهای امنیتی که عضویت کمیته را دارند رسیدگی می Ìاید.

موافقتنامه ارایه خدمات تفحص ونجات در زمینه مصونیت هوایی امضا شد
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جلسۀ داراالنشاء کمیسیون  عالی دولتی مبارزه با حوادث امروز (چهارشنبه 11 جدی) تحت ریاست محمد 

قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با حضور معینان وزارت 

صحت عامه، مهاجرین و عودت کننده گان، ترانسپورت و Ìاینده های وزارت های دفاع ملی، امور داخله، 

احیاء و انکشاف دهات، زراعت، آبیاری و مالداری، ارگان های محلی و احصائیه به منظور پیش بینی حوادث 

احت�لی ناشی از برف باری، بارندگی و آمادگی ها برای رسیدگی به موقع و تامین نیازهای اولیه بیجاشده گان 

حوادث طبیعی و غیر طبیعی برگزار شد.

محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با اشاره به میزان 

بارندگی در سال جاری گفت: پالن زمستانی به اساس پیشگویی فعلی مقدار بارندگی و رژیم حرارتی کشور 

ترتیب گردیده که میزان آسیب پذیری در برابر حوادث احت�لی در فصل رسما در 4 کتگوری دسته بندی 

گردیده است.

معین پالیسی و انسجام وزات دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود که به اساس این پالن 107 ولسوالی 

و 313 قریه درمعرض تهدید بلند حوادث طبیعی قرار دارند.

 همچنان آقای حیدری بیان داشت که به منظور تطبیق این پالن به 174 میلیون 

این  اختیار  در  را  افغانی  میلیون   70 مبلغ  مالیه  وزارت  که  است  افغانی رضورت 

وزارت قرار داده و وعده همکاری 104 میلیون افغانی دیگر را تا ماه آینده سپرده 

است.

سپس معین وزارت ترانسپورت گفت: این وزارت آماده حفظ و مراقبت جاده ها و 

باز نگهداری مسیر جاده های عمومی معروض به خطرات زمستانی است. همچنان 

و  آبیاری  امور داخله، مهاجرین و عودت کننده گان، زراعت،  Ìاینده  وزارت های 

مالداری و صحت عامه ابراز آماده گی کردند.

	ام  تا  فیصله شد  وزارت ها  برنامه های  و  شنیدن طرح ها  از  پس  اخیر جلسه  در 

ادارات عضو کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در ه�هنگی کامل در قسمت 

امور  در  دولت  وزارت  با  پیش رو  زمستان  در  و حوادث طبیعی  آفات  به  آمادگی  

رسیدگی به حوادث همکاری Ìایند.

جلسه داراالنشاء کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث برگزار شد



چارچوب سندای برای کاهش خطر پذیری حوادث ( 2015 – 2030)، در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور جاپان، در 18 مارچ سال 2015 به تصویب رسید. این چارچوب که بررسی 

های آن از ماه مارچ سال 2012 آغاز گردیده بود، حاصل مشورت با دست اندرکاران ذینفع این حوزه و مذاکرات بین الدولی ( از جنوری 2014 تا مارچ 2015) می باشد. این فرآیند بناء به در خواست مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد مورد پشتیبانی دفرت امور کاهش خطرپذیری حوادث آن سازمان (UNISDR) قرار گرفت. چارچوب سندای ابزاری است که جانشین چارچوب کاری هیوگو (2005 – 2015) ( تحت 

عنوان برگشت پذیر ساخ½ ملت ها و جوامع در برابر حوادث ویا بحران) گردید. چارچوب کاری هیوگو (HFA) برای انگیزه بخشی بیشرت به فعالیت در سطح جهانی در پی چارچوب کاری بین املللی کاهش 

حوادث طبیعی در سال 1989، راهربد یوکوهاما ( برای جهانی امن تر، دستورالعمل های پیشگیری از حوادث طبیعی، آمادگی و کاهش اثرات و برنامه اقدام آن) مصوب سال 1994 و راهربد بین املللی کاهش 

حوادث (UNISDR) سال 1999، شکل گرفت. در دوسال پس از آنکه چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث ( 2015 – 2030) توسط کشور های عضوء توافق شد، پیرشفت زیادی در کاهش خطر حوادث 

صورت گرفته است کشور های زیادی اسرتاتیژی های ملی خود را با چارچوب سندایی ه�هنگ کرده اند و سیستم های هشدار دهنده زود هنگام را تقویت Ìوده اند. قوانین مدیریت خطر اتخاذ شده و آگاهی 

دهی عمومی را بیشرت Ìوده است. تطبیق چارچوب سندای و توافق نامه های تغییر اقلیم بسیار مهم است.

چارچوب سندای موارد ذیل را نیز مطرح می Ìاید؛ رضورت درک بهرت خطرپذیری حوادث در همه ابعاد آن شامل در معرض قرار گیری ( مواجهه)، آسیب پذیری و مسئولیت پذیری مدیریت خطرپذیری حوادث؛ 

آماده گی برای « ساخت بهرت از گذشته»؛ به رسمیت شناخ½ ذینفعان و نقش آنها؛ بسیج رسمایه گذاری حساس به خطر برای جلوگیری از ایجاد خطرجدید، برگشت پذیری زیرساخت های صحی؛ میراث فرهنگی 

و سایر امکان؛ تقویت همکاری های بین املللی و مشارکت جهانی؛ برنامه ها و سیاستگذاری های آگاه از خطرپذیری توسط اهداء کنندگان کمک (دونرها) و سایر برنامه ها از جمله ح�یت مالی و قرضه از 

سوی موسسات ملی و بین املللی، همچنین مجمع جهانی و مجامع منطقه ای کاهش خطرپذیری حوادث به عنوان ساز و کاری برای انسجام میان برنامه ها، بازنگری های دوره ای، تحت ح�یت بخش های 

حاکمیت سازمان ملل متحد، رصاحتاٌ به رسمیت شناخته می شوند. UNISDR، موظف به ح�یت از اجراء پیگیری و بازنگری چهارچوب سندای می باشد، افغانستان با آنکه در چارچوب هیوگو موفق نبوده است، 

و با آنکه چالش های حکومتی و منطقوی را دارا است. بازهم عزم جدی دارد تا بتواند اولویت های چارچوب سندای که از 2015 الی 2030 می باشد تطبیق Ìاید، چهار اولویت چارچوب سندای قرار ذیل است: 

( اولویت اول- درک خطرپذیری حوادث، اولویت دوم- تقویت حاکمیت خطرپذیری حوادث به منظور مدیریت خطرپذیری حوادث، اولویت سوم- رسمایه گذاری در زمینه کاهش خطرپذیری حوادث ، اولویت 

چهارم- افزایش آمادگی در برابر حوادث برای پاسخ مؤثر و « ساخت بهرت از گذشته» در بازیابی، بازتوانی و بازسازی) می باشد که این اهداف باید تا سال 2030 در افغانستان باید تطبیق گردد، اقدامات روی 

دست داشته آن عبارت اند از:

• هامهنگی بین نهاد های دولتی در راستای مدیریت کاهش خطر حوادث.

• تقویت رسمایه گذاری برای مدیریت حوادث.

• تصحیح و آگاهی دهی دیگران از قانون حوادث.

• ترجمه چارچوب سندای به زبان ملی.

• ساخنت رهنمود تطبیق چارچوب سندای.

• تصحیح کود ساختامنی.

• آگاهی دهی مردم و ارگان ها از مدیریت خطرات حوادث.

• تقویت کمیسیون ملی.

• تقویت ساختار اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث.

• اقدامات روی دست داشته ساختاری و غیر ساختاری.

• تقویت پالن و اسرتاتیژیک برای اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث.

• اتصال مدیریت کاهش خطر حوادث با اهداف انکشاف پایدار. 

• رهنمود تطبیقی چارچوب سندای برای افغانستان.

• ساخنت اسرتاتیژی کاهش خطرات حوادث در سطح افغانستان.

• نهادینه ساخنت قانون حوادث.
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سیر تکامل وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

یکی از موضوعات که در سطح منطقه و جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی 

می باشد، که مدیریت حوادث در افغانستان از 16 فیربوری  1973 میالدی مصادف با 27 دلو 

1351 هجری شمسی به اساس فرمان Ìرب 56 دولت وقت آغاز گردید که تحت نام ریاست 

باحوادث  مبارزه  آمادگی  ملی  اداره  نام  به  امروز  که   ،(DDP) حوادث  برابر  در  آمادگی 

افغانستان  (ANDMA) یاد می شود، شکل گرفته است. مسئولین ارشد این اداره در دوره 

کاری شان تالش های زیادی Ìودند تا فعالیت های این اداره را مطابق با چارچوب های بین 

و   (2030 الی   2015 سال  از  سندای   )  ،(2015 الی   2005 سال  از  هیوگو    ) از جمله  املللی 

همچنان ( اهداف انکشاف پایدار از سال 2015 الی 2030) اهداف، مقاصد و شاخص ها را 

تکمیل Ìاید تا حکومت داری در مدیریت و کاهش حوادث طبیعی بهبود بخشیده و مطابق 

با معیارات منطقوی، آسیایی و جهانی برسد.

مدیریت حوادث در سطح جهان بخاطر موضوعات اقلیمی، تکنولوژیکی، برشی، جیولوژیکی، 

جیوتکتونیکی و محیط زیستی بسیار حایز اهمیت بوده و این بخاطری است که همه ساله 

تلفات و خسارات زیادی از قبیل (اقتصادی، محیط زیستی، سیاسی و تلفات انسانی) را متحمل 

شده و یک پدیده حاد گردیده است که اقدامات آن باید به صورت محلی، ملی، منطقوی و 

جهانی صورت بگیرد که در جمهوری اسالمی افغانستان هم این ساختار و تشکیالت مطابق با 

معیارات جهانی همگام بوده است و در بخش توسعه ادارات در سطح والیتی، سیستم ملی 

نامه های  تفاهم  معلوماتی مدیریت حوادث(NDMIS)، تصحیح طرزالعمل حالت اضطرار، 

چند جانبه با وزارت و ریاست های مستقل، کمک رسانی عاجل، جذب کمک های ملی و بین 

املللی، پاسخگو به ده ها هزار فامیل مترضر حوادث طبیعی و بی جاشدگان، ارسال کارمندان 

اداره مربوطه به ورکشاب های ملی و بین املللی، پیرشفت در تطبیق چارچوب سندایی، تعهد 

به تفاهم نامه های چند جانبه با کشور های منطقه، تطبیق صدها پروژه های وقایه و کاهش 

در سطح کشور، رسیدگی به صدها رشایط اضطراری در سطح کشور، ایجاد اسرتاتیژی کاهش 

خطرات حوادث، تقویت کمیته های حالت اضطرار والیتی، رسیدگی به ده ها هزار فامیل های 

بی جاشده جنگی و طبیعی در سطح کشور، تقویت دانش و مهارت های کارمندان در امداد 

و  ماین  میلیون   19 و حدود  افغانستان  در سطح  روبی  ماین  مهم  های  آورد  رسانی، دست 

از جمله  کلیدی  موارد  دیگر  و  است  برده شده  بین  از  در سطح کشور  مانده  باقی  مه�ت 

فعالیت های مهم و رشد تکاملی این اداره بوده است که فعالَ به نام وزارت دولت در امور 

رسیدگی به حوادث جمهوری اسالمی افغانستان مس� شده و هئیت اداری این اداره در تالش 

ارتقای بیشرت برای سیستم های نوین مدیریت حوادث بوده است و توانسته جلب توجه ملی 

و بین املللی را از فعالیت های درخشان خویش الی سال 1398 هـ ش داشته باشد.

اسدالله رسوری

ریس مبارزه با حوادث والیت دایکندی
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fghanistan Natural Hazard Risk Profile (ATLAS)A
Considering the importance of disaster risk reduction, for the very first time, ANDMA is developing the Natural Hazard Atlas for 
Afghanistan. Following the SENDAI framework target to understand, enhance awareness and mainstream the disaster risk in Afghani-
stan, this step is considered as an important strategy towards disaster risk reduction. With iMMAP continuous support, ANDMA started 
working on the Atlas with the aim to publish it soon. 
ANDMA and iMMAP through continuous coordination has created a team of DRR expert from ANDMA and iMMAP to work on 
Natural Hazard Atlas of Afghanistan. Moreover, ANDMA DRR team has also been trained on how to produce maps for the Atlas from 
ASDC (Afghanistan Spatial Data Center), in the meantime iMMAP produced the maps as part of its support to ANDMA. 
The Atlas is planned to be developed at National and Provincial level and to be distributed to PDMCs, Line governmental authorities 
and other ANDMA partners and stakeholders. The Atlas will be published as a great achievement for government of Afghanistan in 
DRR.
iMMAP supported ANDMA in the preparation of the data, maps and chart for 4 main natural hazard (Earthquake, Landslide, Flood, 
Avalanche) including Population Density maps to be included in the Atlas.
This ATLAS will show the likelihood of risk on maps and infographics, this will help ANDMA to share awareness about likelihood of 
risk to natural disasters, in order to support better planning to mitigate risk of loss of live and in those areas which are prone to natural 
disasters. 
For the ATLAS, iMMAP provided targeted IM products which includes maps, charts and tables at national and provincial level, all 

1. Afghanistan administrative units and population density (35 maps) 

2. Afghanistan Flood Risk Exposure (35 maps) 

3. Afghanistan Avalanche Risk Exposure (35 maps) 

4. Afghanistan Landslide Susceptibility (35 maps) 
5. Afghanistan Seismic Intensity (35 maps) 

6. Afghanistan GSM Phone Coverage Area (35 maps) 

7. Afghanistan Travel Time to Nearest Health Facility (35 maps) 

8. Causalities, damages & response from natural disaster by month (8 maps)
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Afghanistan and Badakhshan province administrative units and population density
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Afghanistan and Herat province Flood Risk Exposure 
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Afghanistan and Kabul Province Avalanche Risk Exposure



36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan and Badakhshan province Landslide Susceptibility 
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Afghanistan and Badakhshan province Seismic Intensity 
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Afghanistan and Balk province GSM Phone Coverage Area
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Afghanistan and Parwan province Travel Time to Nearest Health Facility



Causalities, damages & response from natural disaster by month 

38



iMMAP keeps being in close coordination with ANDMA through visiting ANDMA 
office regularly for technical support and coordination meetings with relevant 
authorities and departments. As shown below, iMMAP supported through the year 
different units of ANDMA as per the need:

iMMAP regularly works with the ANDMA’s 

Research & Studies, Mitigation and Preven-

tion Department. iMMAP continues 

supporting the request and the technical 

tasks of the DRR unit on different occasions 

and needs. This support includes enhancing 

the DRR team over the different Disaster 

Risk Reduction activities. As per the need 

and request of ANDMA, recently iMMAP 

provided four framed hazard maps of 

earthquake, avalanche, flood and landslide 

to Mitigation and Prevention Department of 

ANDMA. The ANDMA DRR team 

expressed their highest satisfaction in 

iMMAP usual support to the DRR team.

Coordination and Support to ANDMA
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Disaster Risk Reduction Division - Mitigation and Prevention Department1

As a part of support to ANDMA, through an official request from HR - Planning and Training programs of ANDMA, iMMAP has 

provided four framed hazard maps of earthquake, landslide, avalanche and flood. 

Head of planning & Training program and the team has thanked iMMAP for the continuous support. The HR hanged the maps in Train-

ing Room of ANDMA in which ANDMA conducts all the training programs held by ANDMA or stakeholders, UN agencies and other 

national and international organization. Through this, ANDMA vision will be more visible on hazard management and response.

iMMAP support to HR. Planning & Training Programs Division2



A practical approach to engage women in DRR
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Afghanistan Resilience Consortium (ARC) is a consortium of four international NGOs (Afghanaid, ActionAid, Save the Children and 

Concern Worldwide). With support from SIDA in November 2018, ARC launched its 2nd flagship project Community Based Eco-DRR 

(CBED) – that seeks to enhance the resilience of vulnerable communities in Afghanistan to the impacts of natural disasters and climate-

related challenges using nature based solutions. The project covers 30 watershed and 245 communities in 6 provinces with a budget of 120 

million SEK.

Afghanistan’s mountainous terrain, harsh arid climate with freezing winters, heavy snowfall and relentless spring rain leaves the country 

vulnerable to a range of natural hazards. These hazards are indiscriminate and harm people, land and infrastructure alike—wiping out house-

hold, community and national development gains.  Still, men and women are affected differently, with restrictive socio-cultural norms 

severely limiting women’s ability to prepare, respond and cope when a disaster strikes. Among other constraints, women face male-

dominated evacuation shelters, limited access to early warning systems and lifesaving infrastructure, economic and social dependency on 

their male counterparts, and minimal knowledge of vital survival skills.  Women’s heightened vulnerabilities before, during and in the 

aftermath of a disaster are clear, yet their potential role in disaster risk reduction continues to be overlooked.

Concern Worldwide considers investments in disaster risk reduction as both practical and economical when compared to the loss of life and 

property, disruption of services, and costs of emergency humanitarian aid and reconstruction following a natural disaster. Supported by the 

Swedish International Development Agency (SIDA), Community Based Eco-DRR (CBED) is a joint initiative of Concern and members of 

the Afghanistan Resilience Consortium (ARC), guiding community-level planning for disaster response. The project creates pathways for 

community resilience by strengthening women’s voices and agencies in the face of natural disasters while building their capacity to cope and 

recover. In total, Concern has provided 110 women across Chahab district with technical trainings and cash-for-work, in support of the devel-

opment of lifesaving mitigation structures. The following story illustrates a group of women working together to protect their communities 

from the risks of flooding, while reclaiming confidence and power through income generation. 

Impacts of disaster on women in Afghanistan

Community-Based Eco-DRR: Challenging gender dynamics in disasters
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Bridging the Gender Gaps in DRR
In a remote community hidden among the rolling hills of Chahab district, 32 women from five different villages sit together, working away.  

Aged 20-60 years old, the group has been gathering for the last two months to make gabion nets� large, wire boxes that are filled with stones 

and stacked together to form a retaining wall, protecting vulnerable communities from flooding. Carefully weaving together long strands of 

wire, the women explain that they were not selected at random.  Under the CBED project, the women were identified by community leaders 

using a wealth ranking. All categorized as extreme poor and poor, the majority of women are widows, with the remaining abandoned for a 

new wife, homeless, or struggling with a disability. Farangiz, one of the youngest members, shares the importance of the cash-for-work they 

receive, which she personally uses to purchase medicine, food, and school supplies for her children:

“When we come from families who don’t have anything, who will take care of us? We have to take 
care of ourselves. This money, it helps us a lot. It’s how we survive. We don’t live in luxury, but as 
long as we can feed our family, our children�we are happy. I am proud to not have to depend on 
others; I no longer look for peoples’ hand.”

 “It’s hard to explain, how much we suffered. We were desperate; we had no choice but to take any 
job we could find. The field, it was almost two hours walking distance to get there. So every night, we 
would walk home in the dark. I would reach my house very late, only to have to wake up early and 
start the walk again. It was very hard labor; it was very long days away from my children.” 

The women generally use their earnings to purchase basic items, mentioning oil, soap, and clothing for their children. A few of the members 

have invested in productive assets such as chickens or livestock, to sell the products and earn an additional income.  Before this activity 

started, most of the women were working in faraway fields, cultivating wheat and lentils to make a living. They described this as “back-

breaking” work, with little to no reward other than survival. Rukhshana, a 55-year-old mother of five, raises her left hand�revealing a missing 

finger from an accident in the field less than a year ago.

The women received a three-day training on gabion weaving and repairs, as well as basic equipment and material to make the nets. In only 

two months’ time, the group has weaved 368 gabion nets using nearly 8,000 Kg of wire.  Rukhshana, laughing with a few of the women, 

shares her pride in their progress, especially is comparison to when they first started:
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Bridging the Gender Gaps in DRR
“This work, it is much easier on us than the labor we were doing before. Of course, at the beginning, 
it was tricky, but with the trainings, we learned how to do it and now can enjoy. I feel like I could be 
a trainer now I am so good!”

“You know, we actually enjoy this work. Meeting here, it serves as a forum for us. In the morning, we 
walk together and meet up along the way. During lunchtime, we all gather and eat together. We talk 
with one another; we have fun. We knew each other before, but not like this. Now, we are very close, 
our friendship is strong. When someone is unhappy, we listen. We are here to support each other.”

“The boxes are to protect our families from flooding. Our communities, they are very vulnerable to 
this. I am happy and proud knowing I am earning money by supporting my community. This activity, 
and the other work in the watershed by Concern�you have really helped us.”

Not only does this activity offer a temporary source of income, but provides a safe, empowering environment for the women to gather, social-

ize, and support one another.  In a context where women rarely have the right to speak their opinions, participate in community develop-

ment activities, or contribute to decision-making processes, working together allows them to leave the confinements of their home, and with 

purpose.  Parwana, a proud member of the group, emphasizes the social aspects of the project:

Beyond individual economic and social benefits, the work that these women are doing has a substantial impact on their entire communities, 

contributing to the protection of 2,129 households under the CBED project. When asked of their understanding of the activity’s environ-

mental impact, multiple women jumped in to explain. Wasima, aged 47, shares her understanding of the gabion nets:

While the impact of a natural disaster depends on the nature and intensity of the event, it also largely varies according to the degree of vulner-

ability of those affected. Concern Worldwide and its partners are committed to working alongside women to ensure equal access to disaster-

related information, resources, decision-making, and mitigation opportunities. Women’s contributions to community resilience are invalu-

able, acknowledging that within a given population, some groups are more vulnerable than others. Not only are these women fighting back 

against these vulnerabilities, but they are protecting their communities in the process. 
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Strengthening Community Capacity to Respond

A Country Prone to Natural Disasters

Supported by the Swedish International Development Agency (SIDA), Community Based Eco-DRR (CBED) is a joint initiative of five mem-

bers of the Afghanistan Resilience Consortium (ARC): Afghan aid, Save the Children International, Concern Worldwide, ActionAid, and 

UN Environment (UNEP). The project contributes to the resilience of communities and ecosystems vulnerable to climate-induced hazard 

by building local capacity to cope and recover. The following story illustrates the initial chaos of a recent flood, and how a community quickly 

came together to respond.  

Afghanistan’s mountainous terrain and harsh arid climate with freezing winters, abundant snowfall and heavy spring rain leaves the country 

susceptible to the natural elements. Earthquakes, floods, drought, landslides and snow avalanches frequently affect vulnerable communities 

across the country—particularly in the Northern provinces.  Climate change poses a serious threat to natural resources, which many families 

rely on to earn a living.

Khailan village sits scattered along the rocky mountains of Chahab district, vulnerable to a multitude of natural disasters. Abdulla, a member 

of the community’s newly established Search and Rescue Team and Community-Based Disaster Management Committee (CBDMC), was 

abruptly put to the test when his village encountered a flash flood in early June:

The safe zone, which allowed the community to get out of harm’s way, had been earlier identified during the Hazard Vulnerability and 

Capacity Assessment.  With a few people injured from the flood, the team was able to use the skills they learned during a First Aid training, 

as well as new supplies, to treat the injured immediately. Abdulla and his team expressed pride and a sense of confidence—recognizing their 

newfound ability to come together and respond to disasters without relying on external assistance. Knowing this will not be the last disaster 

they face, the team looks forward to learning more under the CBED project to protect their families and friends from disasters, which only 

half a year ago, would have ended in total devastation.

Planning Ahead

“I quickly found the team leader and gathered our emergency response tools. A member took the loud speaker and ordered everyone 

to get to a safe place. We grabbed the wheelbarrow, shovel and a few other tools and rescued a person as well as several animals that were 

caught in the flood. Because of the rescue tools and trainings, we did not lose anyone and stopped a lot of potential damage to our 

community. “



IOM under the Humanitarian assistance program targeted Azari village in Qalat city, Zabul province through its comprehensive Community 

Based Disaster Risk Management program.

The community is very vulnerable having limited capacity. The village has narrow streets and no basic services like water, power, sewer, etc. 

The houses are mainly made from traditional materials like mud and wood and these households are very vulnerable to moisture, precipita-

tions and prone to floods. On the other hand, heavy rains and floods are common phenomena in the area. Due to their fragile structure, a 

mild disaster can cause severe damage to the residences of the said village.

Before the launch of the CBDRM program in the community, the people of the community were not well prepared for disasters and did 

not have any response mechanisms and knowledge.  Neither there had been a community based early warning system and response culture. 

Upon the completion of CBDRM activities the community acquired knowledge on Disaster Risk Reduction, identified their risks of 

disasters and developed community disaster management plan consisting of early warning mechanism, preparedness and mitigation compo-

nents.  The community established Disaster Management Committee as well consisting of Early Warning, Search and Rescue and First Aid 

teams, which received relevant trainings on all the topics. IOM provided equipment and tools on early warning, search and rescue and first 

aid to the Community Disaster Management Committee. 

During the month of March 2019 heavy rain and snowfall affected the people in the village. Haji Laloon, the head of the community early 

warning team warned all the villagers of the possible increase in precipitations.  Meanwhile he and his team were closely monitoring the 

situation. The team learned that some houses were threatened by heavy rain and there was the danger of the houses being damaged and 

destroyed. He further added “I gathered trained volunteers and other youngsters in the village and distributed the tools and equipment 

provided by IOM. Using the equipment and tools, his team and volunteers began cleaning the area diverting rainwater to the ditches. This 

way, many of the houses were saved from being damaged and destroyed by the rainwater.” Thanks to these efforts’ lives and properties of 

the vulnerable people in the area were saved from the threat of disaster. The entire village appreciated the tireless efforts of the response 

teams and thanked IOM for its CBDRM program. 

The community expressed gratitude to IOM for providing training and noted IOM’s support inclusive of CBDRM tool “changed their life.”
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Humanitarian Assistance Programme (HAP)

HUMANTARAIN ASSISTANCE PROGRAMM I 2019 OVERIEW  

Humanitarian Assistance Programme (HAP): The IOM Humanitarian Assistance Programme responds to the emergency and recovery needs of natural disaster-affected 
nit -Food 

Items (NFIs) and Emergency Shelter. These are pre-  n when a crisis arises. 

The program is involved in the following major components across the country. 

1. Emergency Response 

39,460 (239,685 Pax) affected , displaced or severely affected by a variety of natural disasters across the country. The affected families are provided 

with NFIs and Tents as emergency relief items. The 2019 data of emergency response is illustrated in the bellow table. 

01 January to 10 December 2019  

# of Provinces 
Affected 

# of Reported 
ND incidents  

# of Joint   
Assessments 

# of Houses 
Completely 
Destroyed  

# of Houses 
Severely    
Damaged 

# of Houses 
Moderately 

Damaged 

# of People 
Deceased 

# of People 
Injured 

# of Verified Affect-
ed Families 

# of Verified 
Affected Indi-

viduals 

# of  Families 
Assisted by 

IOM 

# of  Individu-
als Assisted 

by IOM 

30 175 752 12,699 25,376 328 111 101 39,460 239,685 11,638 81,466 

2. Winterization Assistance: A new component of  Cash for winterization 

assistance has been added to the program in 2019, Through the wide range of winter cash 
assistance that will be implemented across Afghanistan, IOM-HAP aims to increase the 
preparedness and resilience of vulnerable Afghan IDPs, natural disaster induced families, 
returnees and extremely vulnerable families to save them from the harsh winter elements. 
during the year 2019 IOM-HAP program will assist 9700  families in 24 provinces of Af-
ghanistan. These families will be provided cash for winterization  according to the cluster 
set criteria. 

3. ANDMA Capacity Building: Under this component,  IOM is implementing  

several activities that enhance the capacity of ANDMA both at headquarters in Kabul and 
in provincial directorates. Some of the activities so far fulfilled are stated as follow: 

  Establishment of National Disaster Management Information System (NDMIS), along 
with its infrastructure (servers, Online UPS, etc.) 

   Development of website for ANDMA; 

  Activation of Emergency Operation Centers in 34 provincial offices of ANDMA; 

  Provision of internet service for ANDMA HQ in all 34 provinces; 

  Installation of solar power system for 34 provincial offices of ANDMA.  

  Provision of office furniture, IT and  communication equipment for ANDMA HQ and 34 
provincial offices; 

  Establishment of User Acceptance and Training Center at ANDMA HQ ( equipped with 
furniture, IT equipment, projector and accessories for 21 audience); 

  ANDMA staff capacity building ( training conducted to 138 ANDMA staff on computer, IT, 
NDMIS, website, database, GIS and ToT). 

4. Community Based Disaster Risk Management: CBDRM process 

has been facilitated by IOM in 107 communities in twenty one provinces, in which 12032 
(6,396 male, 5,636 female) community members and representatives from provincial 
offices of ANDMA participated.  

5. Disaster Risk Mitigation Infrastructures:  IOM has implemented 74 

DRM infrastructure projects in 25 provinces with the total length of 15,673 meters protecting 
over 119 villages, approx. 25,777 acres of agricultural land, 19,915 houses benefiting 
around 51,200 families and employing over 140,000 skilled and unskilled man/day laborers.  

 

45
















