دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
ریاست روابط بین الملل
International Relations Directorate

فعالیت های عمده ریاست روابط بین الملل طی سال 1398
در خصوص فعالیت های موافقت نامه ها ،تفاهم نامه ها وکمک های بالعوض:
 .1امضاء موافقت نامه میان دفتر وزیردولت در امور رسیدگی به حوادث با وزارت حاالت فوق العاده کشور تاجیکستان
پیرامون همکاری در حصه پاسخ گویی عاجل در حاالت اضطرار بین سرحدات دو کشور.
 .2جلب و جذب تعداد هشت قلم اجناس غیر غذایی از قبیل خیمه ،کمپل ،سیت آشپزخانه ،ترپال ،برس دندان وکریم دندان،
روی پاک به ارزش حدود ده میلیون دالر که از جانب جمهوری خلق چین به طور بالعوض به  20والیات کشور
مساعدت گردیده است و عنقریب وارد کشور میگردد.
 .3جلب و جذب کمک های بشردوستانه کشور شاهی جاپان از قبیل خیمه ،ترپال وبشکه آّب برای متضررین حوادث والیات
کندهار و هملند.
 .4ارتباطات بسیار نزدیک با سازمان های بین المللی ADPC, SAARC,ECO, UNISDR, UNESCAP,ICMOD,
 WORLD BANK,UNESCOبه منظوری هماهنگی های بیشتر جهت جلب و جذب کمک های بشر دوستانه برای
متضررین حوادث در کشور.
 .5طی مراحل اسناد عضویت این اداره با سازمان دفاع ملکی کشور سویس.
 .6آماده ساختن مسوده توافقنامه میان دفتر وزیر دولت در امور رسید گی به حوادث با ادارات حوادث کشور های
جمهوری اسالمی پاکستان ،قزاقستان و آذربیجان که تمام مراحل اداری آن تکمیل گردیده است.
 .7امضاء تفاهم نامه میان این اداره با موسسات محترم  APA WFP,IMMAP,IMC,اکتید ،پیشگامان ،کمیته ناروی
برای افغانستان،کورداید ،ورل دویژن ،در عرصه های متخلف مدیریت حوادث و پاسخ گویی عاجل در حاالت اضطرار
برای متضررین حوادث صورت گرفته است.
 .8بسیج ساختن و دریافت تمام کمک های جمع آوری شده از طرف نهاد های جامعه مدنی به همکاری تخنیکی مدیریت
عمومی کمک های بالعوض
 .9دریافت  30قلم جنس مختلف انوع از قبیل کمپیوتر  ،موبل و فرنیچر و وسایل انترنت از موسسات محترم WFPو
 IOMبرای دفتر مرکزی و ریاست مبارزه با حوادث والیت غزنی کمک نموده است.
 .10جلب جذب  15قلم جنس مواد غذایی و غیر غذایی که از جانب سفارت کشور جمهوری خلق چین برای متضررین
حوادث و بیجاه شده گان والیات بدخشان ،تخار و کندز برای  1842فامیل طور کمک بالعوض اهدا گردید.
در حدود یک موافقت نامه و  9تفاهم نامه طی سال  1398میان این اداره و موسسات به امضا رسیده
در بخش انسجام و هم اهنگی:
 تحکیم روابط کاری اداره با سازمان ملل متحد ،موسسات ملی و بین المللی همکار و سکرتریت سازمان های منطقوی سارک و
ایکو.


مسولیت های هماهنگی وهمکاری سازمان های بین المللی  ،ادارات ملل متحد وکشورهای دوست ومتحابه را درراستاء مدیریت
حوادث ازطریق وزارت امورخارجه با این اداره داشته .همچنان مؤسسات وانجوه های را که دربخش مدیریت وکاهش خطرات
حوادث فعالیت دارند پالن ها ،پروگرام ها وپروژه های شان را مطابق اهداف وستراتیژی این اداره همآهنگ میسازد.
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تنظیم مالقاتهای مقام اداره با نمایندگان موسسات بین المللی وموسسات غیر دولتی که درخصوص کاهش خطرات حوادث در
اففانستان فعالیت دارند ،بمنظور جلب وجذب مساعدت .

 تدویر جلسات متعدد با سفارت جمهوری خلق چین پیرامون جلب کمک های شان برای متضررین حوادث خشکسالی
برای بیست والیت کشور.
 همکاری در حصه تدویر روز بین المللی حوادث
در خصوص فعالیت های ارتباطات و تنظیم سفرهای خارجی:
 .1طی مراحل تعداد ( ) 8سفر مقامات رهبری اداره غرض اشتراک در کنفرانس ها و جلسات بین لمللی و منطقوی در کشور
های چون :هندوستان؛ سویس؛ قرغزستا ن؛ تایلند؛ تاجیکستان؛ استرالیا و بلجیم و تامین روابط با مراجع برگزار کننده
برنامه ها
 .2طی مراحل تعداد ( ) 33سفر روسای مرکز و والیات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث غرض اشتراک در
جلسات و برنامه های آموزشی مدیریت حوادث به خارج از کشور مانند :پاکستان؛ اندونیزیا؛ هندوستان؛ ترکمنستان؛
سویس؛ جاپان؛ تایلند؛ چین و اوزبیکستان.
 .3طی مراحل و اعزام تعداد ( )8۶تن از کارمندان مرکز و والیات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در برنامه
های آموزشی مدیریت حوادث در خارج از کشور چون :پاکستان؛ ایران؛ تاجیکستان؛ ازبکستان؛ چین؛ هند؛ امارات متحده
عربی؛ عمان؛ سویس؛ نیپال قرغزستان؛ کوریای جنوبی؛ ایاالت متحده امریکا؛ لبنان؛ تایلند؛ استرالیا و ترکیه
 .4دعوت؛ طی مراحل و اعزام تعداد ( )1۷تن از نمایندگان وزارت های ترانسپورت؛ صحت عامه؛ انکشاف دهات؛
معارف؛ زراعت؛ داخله؛ دفاع و محیط زیست در برنامه های آموزشی مدیریت حوادث به کشورهای چین و نیپال
مجموع سفرهای خارجی مقامات و روسا در کنفرانس ها و جلسات  ۴1 :نفر
مجموع اشتراک کنندگان سفرهای آموزشی به شمول روسا  1۴3 :نفر
در خصوص هم آهنگی فعالیت های موسسات غیر دولت:

تامین ارتباطات با دفاتر ملل متحد و موسسات غیر دولتی ملی وبین اللمللی در خصوص کمک های بشری در حاالت اضطرار؛
طی سال  1398بیش از شش ملیون تن در 98فیصد ولسوالی های کشور موسسات امداد رسان ملی و بین المللی کمک های بشردوستانه
دریافت کرده اند.
جزئیات مساعدت های موسسات امداد رسان به شرح ذیل میباشد:
بیشتتتر از  1010400یکصتتدهزار فامیتتل کتته از ادتتر حتتوادث طبیعتتی و غیتتر طبیعتتی متضتترر شتتده دروالیتتت ستتمنگان ،بلتتخ و کابتتل توستتط
موسسات  Save the children ،Careو .RRAAکمک و مساعدت صورت گرفته است.
بتیش از  ۷000هتزار فامیتل آستیب دیتده تحتت پوشتش برنامته هتا و کمتک هتای بشتری ستازمان هتای Save the . IOM، IMC .WFP
 WAW.UNHCR .DACAAR .PUAMI .childrenدر والیت کنر قرار گرفته است.
 312۶هتزار فامیتل متضترر متواد غتذایی و غیتر غتذایی بته همکتاری  Care IRC IOM UNICEFو  WHOدر والیتت پکتیتا ،توزیتع
گردیده است.
 1294۷فامیل که از ادر حوادث طبیعی متضرر شده بود مواد غتذایی و غیتر غتذاییی بته همکتاری دفتاتر محتترم ADA IOM OXFAM
 MEDIR Afghanaid OHWدر والیت دایکندی کمک و مساعدت صورت گرفته است.
بیشتر از  1420۷هزار فامیل متضرر کمک مواد غذایی و غیر غتذایی بته همکتاری دفتاتر  ACTEDآغتا ختان  Concern ODSADو
 NERDOدر والیت تخار توزیع گردیده است.
 ۶۷۷81هزارفامیل آسیب پذیر تحت پوشش برنامه های دفاتر محترم  DACAAR, UNICEFو  WFPدر والیتت بغتالن طتی ستال روان
قرار گرفتند
بیشتر از  4000هزار فامیل که از ادتر حتوادث طبیعتی متضترر بودنتد بته همکتاری موسستاتی .HellTRAS.WSTA, STARS, DRC
 IOM. UNICEFو  WFPدر والیت میدان وردک مساعدت مواد غذایی و غیر غذایی دریافت کردند.
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 494۷8نفتتتتر کتتتته شتتتتامل متتتتردان و زنتتتتان در والیتتتتات هلمنتتتتد ،ارزگتتتتان ،ننگرهتتتتار،هرات ،غزنتتتتی و کابتتتتل بتتتته همکتتتتاری دفتتتتتر محتتتتترم
 Coarمساعدت صورت گرفته است.
 101.۶89نفتتتر کتتته شتتتامل متتتردان و زنتتتان کتتته از ادرحتتتوادث طبیعتتتی متضتتترر شتتتده بودنتتتد توستتتط دفتتتتر محتتتترم  IMCدر والیتتتات کنتتتر،
نورستان ،ننگرهار و لغمان کمک و مساعدت دریافت نمودند.
 3281فامیتتتل کتتته شتتتامل متتتردان و زنتتتان از ادتتتر حتتتوادث طبیعتتتی و غیتتتر طبیعتتتی در والیتتتات لتتتوگر ،پکتیتتتا ،خوستتتت ،لغمتتتان ،ننگرهتتتار،
هلمند ،هرات و بادغیس متضرر گردیده بودند به همکاری دفتر محترم  IRCکمک و مساعدت صورت گرفت
 20348فامیل که از ادر ناامنی های داخلی و خیزش آب دریای آمو در والیت جوزجان متضرر گردیده بودند تحت پوشش برنامه های دفتر
 WFPقرار گرفتند.
بتتتیش از  11500فامیتتتل متضتتترر حتتتوادث طبیعتتتی در والیتتتت هتتترات تحتتتت پوشتتتش برنامتتته هتتتای غتتتذای و غیتتتر غتتتذای دفتتتاتر ،DRC
 ,IOM, ,ISLIMC RELIFE ,NRCو  OXFAMقرار گرفته اند.
بتتتیش از  45800فامیتتتل متضتتترر در والیتتتات بلتتتخ ،تختتتار ،بدخشتتتان ،فاریتتتاب جوزجتتتان ،ستتتمنگان ،بغتتتالن و کنتتتدز توستتتط دفتتتتر محتتتترم
اکتید کمک و مساعدت صورت گرفته است.
بییییش از ییییک میلییییون و سیییه صیییدو انجیییا هیییزار فامییییل طیییی سیییال  1398بیییه همییییاری موسسیییات امدادرسیییان ملیییی وبیییین المللیییی ایییول
نقد ،مواد غذائی وغیر غدائی مساعدت دریافت نموده اند.

در خصوص کاهش خطرات:
کنسورسیوم تاب آوری افغانستان که متشکل از سازمان های افغان اید ،اکشن اید ،حمایه اطفال و کنسرن جهانی اند  ،این کنسورسیوم پروژه
کاهش خطر حوادث را به سطح جامعه در والیت های بدخشان  ،تخار  ،بامیان ،سمنگان ،جوزجان و سرپل تطبیتق متی نمایتد کته در مجمتوع
 245قریه شامل  9ولسوالی والیتات متتذکره از منتافع ایتن پتروژه مستتفید میگردنتد .پتروژه متتذکزه از ستوی کمتک هتای انکشتاف بتین المللتی
کشور سویدن تمویل گردیده است.
سازمان های تطبیق کننده این پروژه در همکاری با وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث توانستند دست آورد های ذیل را در زمینته
کاهش خطر پذیری حوادث و تقویت جوامع محلی در برابر سیالب های موسومی و آنی افزایش بخشیده و قدرت مجادلوی مردم را در برابتر
حوادث طبیعی ارتقاء بخشند.
دست آورد های کلیدی اروژه در راستای جلوگیری و کاهش خطرات سیالب طی سال :1398
 -1اعمار  13دیوار محافظتی کانیریتی به طول  1,932متر
 -2اعمار دیوار استنادی گبیونی به طول  3155متر با استفاده از  1538بیس گبیونی
 -3محافظت و تقویت حریم  1۴کانال فرعی آبیاری به طول  3۴850متر
 -4امحافظت و تقویت  ۴سربند آب با طول  358متر
 -5اعمار چیدم های کانیریتی به حجم مجموعی  2۴2متر میعب
 -6اعمار  721چیدم در میان سیل رو های کوچک با حجم مجموعی  37۴5متر میعب
 -7اعمار  79چیدم گبیونی با حجم مجموعی  1۴۴7متر میعب
 -8احداث  11حوض آب جهت ذخیره سازی روان آب باران با حجم مجموعی  1573متر میعب
 -9ایجاد  2۴5کمیته مدیریت حوادث به سطح  2۴5قریه در  9ولسوالی مورد هدف اروژه
 -10تدوین االن مدیریت حوادث به سطح  2۴5قریه در  9ولسوالی
 -11آموزش  2295تن از مردم محل در مورد روش های کاهش خطر حوادث ،جلوگیری از سیالب ها و ایامد های آن در میان جوامع.
 -12آموزش  1199تن از افراد جامعه در مورد سازگاری با تغییرات اقلیم.
 -13فراهم سازی  2۴5بسته ابزار و وسایل جستجو و نجات برای  2۴5کمیته مدیریت حوادث ایجاد شده به سطح جوامع محلی
 -14فراهم سازی  2۴5کیت کمک های اولیه برای  2۴5کمیته مدیریت حوادث ایجاد شده به سطح وجامع محلی
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