
 

 انجنیرعبدهللا عاکف رئیس وقایه وکاهش خطر 

 دولت در امور رسیدگی به حوادث دفتر وزیر 

بخش  )  پالن ملی مبارزه   تکمیل کننده  :   

باحوادث (    استراتیژی  ) اداره ملی آماده گی مبارزه بااحوادث (  

 میباشد .

بخش ) مصونیت اجتماعی( استراتیژی ملای :    

 افغانستان میباشد .

 

   : 

تطبیق از پروگرام های کاری در مطابقت به الیحه وظایف و پالن  -1

مرتبه به اساس استراتیژی ملی امادگی مبارزه با حوادث با 

هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط در گاهش خطرات حوادث، امادگی  

 ری ها در محالت در اوقات معین.به حوادث و تثبیت اسیب پذی

ریاست وقایه و کاهش خطر به منظور بهبود وضعیت کاری خویش  -2

کوشابوده امورات یومیه و پالنی خویش را تسریع بخشیده تا کدام 

 سگتگی رونما نگردد.

 ابجاد و تطبیق پروژه های وقایوی و اضطراری -3

 اگاهی عامه در رابطه به خطرات حوادث  -4

 ساحات تحت تهدید خطرات ناشی از حوادث طبیعی .سروی وارزیابی  -5

 تشخیص محالت آسیب پذیر. -6

 نشت های کاری با نهاد های دولتی و موسسات  -7

نظارت وبررسی پروژه های کاهش خطرات حوادث ورفع تهدیدات ناشی  -8

 ازسیالبها

 اشتراک درجلسات، ورکشاپ هاو کنفراسهای ملی وبین المللی -9

روسیجر های انسجام بخش وارسی منظم از سیستم ها و پ  -10

 مربوط اداره .

تنظیم تمام فعالیت های مدیریتی بخش مربوطه و کارمند  -11

 تحت اثرجهت انجام وظایف به بهترین سلوک و برخورد نیک.

ارزیابی خطرات و مرور اطالعات وارقام توانمندی اسیب  -12

 پذیری و اقدامات الزم جهت کاهش خطر .

 ارایه مشوره  ها درعرصه پالنگزاری  طرح کاهش خطرات   -13

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق  -14

 .قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود



احتمالی پروژه وقایوی در ساحات مختلف جهت کاهش خطرات  42تطبیق 

که جزئیات آن در جدول در والیات مختلف سیالب ها حوادث طبیعی خصوصا 

ذیل میباشد

hا 
 

 پیشرفت کار
مرجع تمویل 

 کننده

 تعداد مستفید شوندگان
بودجه منظور 

 شده
 شماره نوعیت پروژه

 مکتب
زمین/ 
 جریب

 فامیل سرک خانه

 درجریان است
وزارت دولت در امور 

 رسیدگی به حوادث
 1 خریداری زمین برای بیجاشده گان 3,360,000 126   126 ندارد 1

 2 خریداری زمین برای بیجاشده گان 16,200,000 300   300 ندارد 1 // درجریان است

 3 خریداری زمین برای بیجاشده گان 8,140,000 210   210 ندارد 1 // درجریان است

 4 خریداری زمین برای بیجاشده گان 11,860,200 280   280 ندارد 1 // درجریان است

 5 خریداری زمین برای بیجاشده گان 8140000 210   210 ندارد 1 // درجریان است

 6 خریداری زمین برای بیجاشده گان 16100000 300   280 ندارد 1 // درجریان است

 7 کانال زراعتی 697,530 50 1 35 35 1 // 100%

 8 تخریب نمودن کتله سنگ 72,120 20  1کوچه 20 ندارد ندارد // 100%

 9 دیوار استنادی 6,757,350.50 350 ندارد 350 20 ندارد // 100%

 10 دیوار استنادی 471,600 30 1 30 10 ندارد // 100%

100% // 
 ندارد

 
 11 دیوار استنادی 6,355,130 50 1 50 70

 12 اعمار سرک موتر رو 2,487,000 40 ندارد 40 ندارد ندارد // 100%

 13 دیوار استنادی 5,178,100 500 1 500 150 1 // 100%

 14 تخریب نمودن کتله سنگ 387,450 54 فرعی 4 54 ندارد ندارد // 100%

 20 10 ندارد // 100%
سرک 

 عمومی
 15 کندن کاری مسیر دریا 810,000 20

 16 اعمار دیوار گبیونی 3,820,516 60 1 60 نهال مثمر 600 ندارد // 100%

 17 آشامیدنیتامین آب  1,655,860 300 ندارد 100 30 ندارد // 100%

 18 اعمار دیوار گبیونی 4,613,000 60 ندارد 60 100 ندارد // 100%

 19 کندن کاری مسیر دریا 810,000 35 1 15 20 1 // 100%

 20 تخریب نمودن کتله سنگ 168,750 20 ندارد 15 ندارد ندارد // 100%

 
 21 دیوار استنادی  958,200 15 ندارد 12 ندارد 1 //

 
 22 دیوار استنادی  1,779,400 55 1 25 40 1 //

 
 23 نصب نمودن پیپ 1,779,400 45 1 22 35 ندارد //

 24 دیوار استنادی  7,213,950 34 1 ندارد 59 1 // 20%

100% 
 25 دیوار استنادی 3,455,300 50 1 60 290 1 //

100% 
 26 دیوار استنادی 3,578,940 6 1 45 120 ندارد //

100% 
 27 پاککاری کانال 980,000 40 1 25 50 1 //

100% 
 28 دیوار استنادی 2,797,370 50 ندارد 15 25 ندارد //



100% 
 29 دیوار استنادی 2,988,800 20 ندارد 10 20 ندارد //

 30 دیوار استنادی 867,895 30 1 15 65 1 // 100%

 31 احیأ مجدد کانال 763,661 60  20 70  // درجریان است

 32 اعمار پلچک 6,702,955 80 1 45  1 // است انیدرجر

 33 تحکیم کاری نهر  3,423,000 35 1 55 120  // است انیدرجر

 34 پاککاری رسوبات کانال 148,800 25  35 80  // است انیدرجر

 35 اعمار دیوار استنادی 106,912 30 1 40 20 1 // است انیدرجر

 36 یاستناد واریاعمار د 2,124,790 50 1 60 45 1 // است انیدرجر

 37 اعمار یک وایه پل 14,500,000 70 2 120 85 2 // است انیدرجر

 38 کندنکاری کانال 423,300 35 1 50 25  // است انیدرجر

 39 اعمار یک وایه پل 4,698,936 65 1 50 55 1 // است انیدرجر

 40 اعمار دیوار استنادی 3,260,563 45 1 35 25 1 // است انیدرجر

 41 دیوار گبیونی 1,169,450 35  25 45  // است انیدرجر

 42 اعمار دیوار استنادی  5,411,776 45 1 35 40 1 // است انیدرجر

    
 مجموعه 174,431,955 1534 17 1319 425 10

 

  تشخیص و تثبیت کتله سنگهای در حالت لغزش احتمالی در  ،سروی

 تکتله سنگ در حال 210شهر کابل که تا اکنون مناطق کوهی 

تثبیت گردیده و این پروسه جریان  ناحیه  ۵در  احتمالی  لغزش

 دارد.

  هدف این کار شناسای تثبیت و اررزیابی خطرات ناشی از لغزش

احتمالی کتله سنگها باالی منازل رهایشی و مصون سازی ساحات تحت 

 تهدید خطرناشی از سقوط آنها میباشد.

   ( پمپ استیشن )تانک تیل و گاز 25۲ارزیابی 

 از این کار جلوگیری و کاهش بیشتر آتش سوزی ها درشهرکابل هدف 

 مرکز تجارتی در شهر کابل ناشی از خطرات اتش سوزی 2826ی رزیابا 

  از این کار جلوگیری و کاهش بیشتر آتش سوزی ها درشهرکابلهدف 

 اخذمعلومات از معیاری بودن مراکز تجارتی 

  دار، نگهبان ثبت و راجسترنام و شماره تیلفون مالک، اجاره

 و....

  سپردن دستورالعمل اجراات مصئون سازی ساختمان در برابر حادثه

 آتش سوزی

  تثبت ارقام و معلومات ساحه در دیتابیس مرکزجهت داشتن معلومات

 از چگونگی وضعیت ساختمان 

 

   ون سازی ازخطرات ئکتله سنگ در حال لغزش چهت مص13تخریب

 شهرکابلاختمالی سقوط در نواحی مختلف 

 هدف:



  مصون ساختن ساحات تحت تهدید خطرات ناشی از سقوط احتمالی

 کتله سنگها درشهرکابل

  منزل دیگر بطور غیر  2۰۰منزل بطور مستقیم و  ۵۰به تعداد

 مستقیم 

  در سه والیت  ناشی از خطرات سیالب اگاهی دهیتدویر برنامه های

 .پذیر آسیب تن اهالی  ۴۰۰برای ، لغمان و ننگرهار( شامل )کابل

 هدف: 

 آگاه ساختن مردم ازخطرات سیالب 

 انجام فعالیت های الزم و ضروری در مراحل مختلف حادثه 

  راه اندازی برنامه اموزشی و اگاهی دهی از خطرات زلزله برای

 تن ۳۰۰جمعْا برای  مکتب در شهر کابل ۵۰مئسولین و معلمین 

 هدف: 

 آگاه ساختن مردم ازخطرات سیالب 

  فعالیت های الزم و ضروری در مراحل مختلف حادثهانجام 

 

  راه اندازی برنامه اموزشی و اگاهی دهی از خطرات زلزله برای

 مکتب در شهر تالقان والیت تخار 8مئسولین و معلمین و شاکردان 

 تن 4۰۰جمعْا برای 

 هدف: 

 آگاه ساختن مردم ازخطرات سیالب 

 ختلف حادثهانجام فعالیت های الزم و ضروری در مراحل م 

 

  راه اندازی برنامه اموزشی و اگاهی دهی از خطرات زلزله برای

استادان و محصلین پوهنتون های پولیتخنیک کابل، غرجستان و 

 تن 1۰۰۰استقالل جمعًا برای 

  پذیر ناشی از حوادث طبیعی و تثبیت نقاط اسیب خطرات ارزیابی

پروان،  ، بامیان،ساحه شامل والیات غور ۹8در خصوصًا سیالب 

 ، سمنگان، ننگرهار، کابل، هرات، لوگرو... پنجشیر، کاپیسا

 مصئون سازی ساحات تحت خطرهدف 

  ترتیب پیشنهادات جهت مصئون سازی ساحات که از اثروقوع

احتمالی حوادث طبیعی صدها منزل مسکونی، راه های مواصالتی 

 ، زمین های زراعتی و... متضررمیگردید.

 

  در برابر کاسه یک هزار   برق عبوریپایه های  یاسیب پذیر تثبیت 

( ، لغزش ، برف کوچ و زلزلهحوادث طبیعی ) سیالبخطرات احتمالی 

 و تقسیم بندی به کتگوری های مختلف

  پایه را  144۷درکل این پروژه ملی در خاک افغانستان

ولسوالی 2۷والیت در  ۷تشکیل میدهد. مسیر عبوری آنها شامل 

 کشور میباشد.

 پیشبینی شده احتمالی : خطرات



  :پایه در خطرمتوسط و  12۹پایه در خطرشدید.  2۰برفکوچ

 پایه بدون خطر. 12۷8

  :پایه در  81پایه در خطر احتمالی شدید   44سیالب

پایه در خطر احتمالی پایین و  ۶۰خطراحتمالی متوسط   

 پایه بدون خطر. 12۵۶

  :۶2۵  پایه در خطر احتمالی بسیار شدید  21لغزش زمین 

در خطر  ۶پایه در خطر متوسط و  ۷۵۹پایه در خطر شدید     

 پایین.

  زلزله:  موجودید شکستگی های بزرگ و فعال در مسیر پایه

 های برق  بصورت واضح و روشن نشان داده شده است.

  تمرینات فرضی ناشی از حادثه  ورکشاپ مدیریت حوادث /تدویر برنامه

ن ادارات ذیربط در امر مدیریت حوادث سیالب در زون شرق برای کارمندا

 -و موسسات همکار و جامعه مدنی درآن زون . والیات شامل) ننگرهار  

 تن. 1۲۰ کنرو نورستان(تعداد اشتراک کنندگان  -لغمان

 هدف

 هماهنگی ادارات ذیربط و جوامع اسیب پذیر در مراحل مختلف حادثه

  تدویر برنامه / ورکشاپ مدیریت حوادث تمرینات فرضی ناشی از حادثه

برفکوچ در زون مرکزی برای کارمندان ادارات ذیربط در امر مدیریت 

حوادث و موسسات همکار  و جامعه مدنی درآن زون والیات شامل) 

دایکندی و میدان وردک( تعداد اشتراک  -بغالن -پروان -بامیان

 تن.  1۴۰کنندگان 

 فهد

ادارات ذیربط و جوامع اسیب پذیر در مراحل هر چه بشتر بین هماهنگی 

 مختلف حادثه
 

 تطبیق پالن کاری  -1

 جلب رضایت مردم . -2

و ارائه پیشنهادات جهت جلوگیري از آسیب پذیرسروی نقاط آسیب   -3

 پذیري مردم .

 بررسی کارهای انجام شده درپروژه های کاهش خطرات حوادث -4

 در روشنی قانون و طرزالعمل ها. اجراات احكام مقام  اداره -5
 

                                               نواقص موجود نبود  

 به کدام مشکل جدی مواجه نگردیدیم. 

 نبود و کمبود امنیت کافی دربعضی وساحات 

 



   ذیاربطو موسسات هماهنگی وهمکاری همه جانبه الزم بین ادارات، 

 جهت کاهش آسیب پذیری مردم دربرابر حوادث طبیعی.

  تدویر وركشاپ ها و كارگاه هاي آموزشي و آگااهي عاماه   باراي

كارمندان دولتي  و مردم به سطح ولسوالي ها و محالت آسیب پاذیر 

 دربرابر حوادث طبیعي مختلف .

  ظرفیت اهالي قراء وقصبات آسایب پاذیردر برابار شیدن بخارتقاع

 حوادث طبیعي گوناگون.

  پذیري محاالت تطبیق برنامه های شناساائي ظرفیات هاا  و آسایب 

 دربرابر حوادث طبیعي      .

 .ترتیب پالن كاهش خطرات حوادث به سطح محالت 

 

رابطه به کااهش خطارات حاوادث و بابه دست آوردن اهداف فوق الذکردر

 تطبیق پروژه های کاهش خطرات درسطح محالت تجارب بیشتری حاصل گردید.

 مطابق اهداف ، توقعات براورده شده است.    

 (2۳) طي  اجراات یک ساله آمرتحقیق ومطالعاتقرار شرح فوق گزارش   

 . به مقام محترم تقدیم است ترتیب و بصورت مشرح وخالصه صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه دست آورد ها:

  ( افغاانی باه 1۷44۳1۹۵۵پروژه وقایوی به مبلاا) ) 42با تطبیق

( باااب مناازل 1۳1۹( کیلااومتر ساارک )1۷( فامیاال )1۵۷4تعااداد )



( بااب مکتاب از خطارات 1۰( جریب زمین زراعتای و)42۵رهایشی )

 احتمالی مصئون گردیده است.

   در شهر کابل پمپ استیشن )تانک تیل و گاز ( 252ارزیابی. 

  کتله سنگهای در حالت لغزش احتمالی  210تشخیص و تثبیت  ،سروی

  .در مناطق کوهی شهر کابل

  مرکز تجارتی در شهر کابل ناشی از خطرات اتش  2826ارزیابی

 .سوزی در شهر کابل

  کتله سنگ در حال لغزش چهت مصئون سازی ازخطرات 13تخریب

  .اختمالی سقوط در نواحی مختلف شهرکابل

  تدویر برنامه های اگاهی دهی ناشی از خطرات سیالب در سه والیت

 .پذیرتن اهالی آسیب  4۰۰برای ، لغمان و ننگرهار( شامل )کابل

  تدویر برنامه / ورکشاپ مدیریت حوادث تمرینات فرضی ناشی از

حادثه برفکوچ در زون مرکزی برای کارمندان ادارات ذیربط در 

امر مدیریت حوادث و موسسات همکار  و جامعه مدنی درآن زون 

دایکندی و میدان وردک(  -بغالن -پروان -والیات شامل) بامیان

 تن.  14۰تعداد اشتراک کنندگان 

 ویر برنامه / ورکشاپ مدیریت حوادث تمرینات فرضی ناشی از تد

حادثه سیالب در زون شرق برای کارمندان ادارات ذیربط در امر 

مدیریت حوادث و موسسات همکار و جامعه مدنی درآن زون . والیات 

کنرو نورستان(تعداد اشتراک کنندگان   -لغمان -شامل) ننگرهار  

 .تن 12۰

  کاسه یک هزاُر در  یه های برق عبوریاسیب پذیری پا تثبیت

برف کوچ و  زش،، لغبرابر خطرات احتمالی حوادث طبیعی ) سیالب

پایه را  144۷ که ( و تقسیم بندی به کتگوری های مختلفزلزله

ولسوالی 2۷والیت در  ۷تشکیل میدهد. مسیر عبوری آنها شامل 

 کشور میباشد.

 طرات زلزله برای راه اندازی برنامه اموزشی و اگاهی دهی از خ

 مکتب در شهر تالقان والیت تخار 8مئسولین و معلمین و شاکردان 

 تن 4۰۰جمعْا برای 

  راه اندازی برنامه اموزشی و اگاهی دهی از خطرات زلزله برای

استادان و محصلین پوهنتون های پولیتخنیک کابل، غرجستان و 

 تن 1۰۰۰استقالل جمعًا برای 

 پذیر ناشی از حوادث طبیعی اط اسیب ارزیابی خطرات و تثبیت نق

، بامیان، پروان، ساحه شامل والیات غور ۹8در خصوصًا سیالب 

 پنجشیر، کاپیسا، سمنگان، ننگرهار، کابل، هرات، لوگرو... 


