گزارش فعالیت ها و دست آورد های وزارت دولت در
امور رسیدگی به حوادث طی سال مالی
()1398
 .1معرفی اداره:
اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث در چوکات تشکیالتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان منحیث یگانه مرجع هماهنگ
کننده ،تنظیم کننده و بسیج تمامی فعالیت ها و امکانات مرتبط به مدیریت حوادث ،در سطح کشور بوده که در جهت طرح و
ترتیب پالیسی ها ،مقرره ها ،رهنمود ها و اسناد تقنینی مرتبط به مدیریت حوادث ،با سایر نهادهای تطبیق کننده و ذیربط
همکاری و رسیدگی بیشتر کرده است.
این اداره که در اصل ،یک اداره ی پالیسی ساز بوده و مسوولیت هماهنگی تمامی فعالیت های مدیریت حوادث درسطح کشور
را به عهده داشته وهمچنان در جهت ایجاد ظرفیت و تجهیز نهادهای ذیدخل در امر مدیریت مبارزه با حوادث از طریق دفتر
مرکزی و ریاست های والیتی مبارزه با حوادث  ،کار و فعالیت میکند.
از این رو ،پالن کاری ریاست های مرکزی اداره به اساس الیحه وظایف و استقامت های کاری هر ریاست ترتیب شده است ،تا
در جهت انجام فعالیت های مرتبط به این اداره و رسیدن به هدف اساسی اداره به شکل درست از آن استفاده شود.
ماموریت اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث:
انکشاف یک نظام مؤثر ،آمادگی و پاسخدهی در برابرحوادث ،به منظور کاهش سطح آسیب پذیری ،شناخت خطرات و
رسیدگی عاجل و اضطراری به متضررین حوادث به مثابه یگانه مرجع انسجام دهنده و همآهنگ کنندۀ تمامی فعالیت های
آدرس :وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ،کوچه قصابی ها شهرنو ،کابل _ افغانستان www.andma.gov.af

مرتبط به مدیریت حوادث در مراحل مختلف حادثه در برگیرنده (کاهش خطر ،آمادگی ،پاسخدهی و بازسازی بهتر از قبل
درکشور) می باشد.
 .2اهداف اساسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث:
 انسجام ،هماهنگی و تنظیم تمام امور مرتبط به حوادث درکشور،
 تقویت مصئونیت و مقاوم سازی از طریق انسجام و هماهنگی تمامی فعالیت ها در مراحل مختلف حادثه،
 انسجام کمک رسانی عاجل و تنظیم فعالیت های جستجو و نجات،


بسیج منابع جهت پاسخدهی به حوادث،



هماهنگی دریافت امداد عاجل بشری از منابع داخلی و خارجی،

 شناخت خطرات و ارتقاع سطح آگاهی جوامع در مورد خطرات و آسیب پذیری .
 نظارت از فعالیت های وقایوی و کاهش خطر،
 حفاظت صحت و انواع ملکیت ها و تامین رفاه و مصوونیت عامه در برابر خطرات حوادث،


نجات جان انسان ها و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از حادثه

 رهبری  ،انسجام و هماهنگی امور ماین پاکی در کشور .
 دور ساختن خطرات ناشی از ماین و مهمات منفجر ناشده .

 .3تعداد کارکنان :
اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث دارای سقف تشکیالتی  383نفر میباشد که از جمله  159بست در مرکز و  224بست
دیگر در ریاست های مبارزه باحوادث  34والیت کشور تقسیم شده است.
 .4بودجه عادی و انکشافی و میزان مصرف آن:
بودجه عادی وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث درسال مالی  1398مبلغ  167,859,713افغانی بوده که مبلغ
 159،031،916افغانی ( )94.7٪آنرا مصرف و مبلغ  8،825،797آن باقی مانده است
یادداشت :در بررسی وسط سال مالی  1398مبلغ  20میلیون افغانی در بخش تطهیرماین به هدف سهم گیری دولت در جهت
تحقق فعالیت های ماین پاکی منظور و بنا بر دالیل شمولیت آن در بودجه عادی و عدم کاربرد مرجع واحد در پروسه
تدارکاتی آن به مصرف نرسید.
همچنان بودجه اضطرار این اداره از کود  92احتیاطی حاالت اضطرار دولت که مبلغ 1میلیارد اففانی اختصاص یافته بود مبلغ
 644،150،850افغانی آن توسط این اداره به مصرف رسیده است .
 .5پاسخ دهی و رسیدگی عاجل به متضررین و بیجا شده های داخلی :

از سوی اداره مرکزی و کمیسیون های والیتی مبارزه با حوادث

اقدامات انجام شده برای آسیب دیدگان رویداد های غیر طبیعی(جنگی) در سال مالی .1398
تعداد مجموعی فامیل های متضرر حوادث غیر طبیعی جمعا  115961که از آن جمله  78421فامیل تحت پوشش کمک های بشری قرار گرقته و

تلفات و خسارات

تعداد متضررین

تعداد فامیل های
کمک شده

پول نقد /مواد غذایی و
غیر غذایی

تعداد باقیمانده

شهید

262

40

3.080.000

222

زخمی

708

66

2.830.000

642

بیجاه شده

52962

47980

50.196.400

4982

فامیل های متضرر

62029

30335

مواد غذایی و غیر غذایی

31694

میزان عمومی

115961

78421

56.106.400

37540

برای متضررین؛ جمعا مبلغ  56106400افغانی مساعدت نقدی صورت گرقته است.

اقدامات انجام شده برای آسیب دیدگان رویداد های طبیعی در سال مالی .1398
تعداد مجموعی فامیل های متضرر حوادث طبیعی جمعا  133888که از آن جمله  68813فامیل تحت پوشش کمک های بشری قرار گرقته و

تلفات و خسارات

تعداد

تعداد فامیل های کمک
شده

پول نقد

تعداد باقیمانده

شهید

476

383

19.150.000

93

زخمی

414

187

4.675.000

227

تعداد منازل کلی

18520

10050

150.750.000

8470

تعدا منزل قسمی

34005

2530

18.975.000

31475

مواشی

25256

446

446.000

24810

فامیل های متضرر

55217

55217

-

-

برای متضررین؛ جمعا مبلغ  19399600افغانی مساعدت نقدی صورت گرقته است.

133888

میزان عمومی

68813

193.996.000

65075

تعداد مجموعی فامیل های متضرر حوادث طبیعی و غیر طبیعی جمعآ  249149که از آن جمله  147234فامیل تحت پوشش کمک های بشری
قرار گرقته و برای متضررین؛ جمعا مبلغ  250.102.400افغانی مساعدت نقدی صورت گرقته است و روند توزبع کمک ها برای متباقی متضررین
بدلیل صعبالعبور بودن راه های موصالتی ،جنگ و نا امنی تاخیر صورت گرفت و اکنون جریان دارد.



از سوی موسسات ملی و بین المللی :

به اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد  UNOCHAدر افغانستان،تمامی موسسات امداد رسان بشری در هماهنگی
با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طی سال  1398بیشتر از یک میلیون فامیل متضرر ونیازمند را تحت پوشش مساعدت های بشر دوستانه که
شامل مواد غذایی ،غیر غذایی ،پول نقد ،سرپناه موقت ،خدمات صحت و حفظ الصحه محیطی در سراسر کشور قرار داده است.
که از این جمله برنامه غذایی جهان یا  WFPدر هماهنگی با این اداره طی سال  1398مقدار  9352444متریک تن مواد غذایی و مبلغ
 10542466دالر پول نقد برای  585735فامیل توزیع نموده است که مجموع مستفید شوندگان آن  4100145تن می شود.
و دفتر ملل متحد در امور مهاجرت یا  IOMدر  175حادثه مختلف طبیعی جمعاً به تعداد  87851فامیل متضرر را در  30والیت تحت پوشش
کمک های غیر غذایی و سرپناه موقت قرار داده است .هم چنان این نهاد در هماهنگی با وزارت های دولت درا مور رسیدگی به حوادث وعودت
مهاجرین  15616بسته زمستانی که هر کدام به ارزش  15000افغانی میباشد ،توزیع نموده است.

 پاسخدهی و رسیدگی برای  900تن از خانواده های گروه داعش که در والیت ننگرهار
به حکومت تسلیم شده اند.
تعداد برگشت کننده گان 407 :نفر
اقدامات انجام شده از سوی ریاست آمادگی مبارزه با حوادث والیت ننگرهار:
پول نقد :مبلغ (167950یک صدو شصت و هفت هزار و نه صد و پنجاه ) افغانی
مواد غذایی 20 :کیلوگرام چای سبز 20 ،کیلوگرام مصاله غذایی 100 ،کیلوگرام رب 100 ،کیلوگرام نمک طعام 4480 ،کیلوگرام نان خشک،
 100کیلوماش 600،لیتر روغن 600 ،کیلو لوبیا 500 ،کیلوشکر.
غیرغذایی 2 :باب خیمه 6400 ،عدد گیالس یکبار مصرف 12800 ،ظرف غذایی یکبار مصرف 2000 ،کیلوگرام گاز مایع 3000 ،کلچه صابون
لباسشویی 50 ،عدد توشک خواب 50 ،عدد بالشت ،یک پایه سماوار  150لیتره 20 ،عدد سطل آب 20 ،عدد تشت لباسشویی 2000 ،دانه پمبر
طفل 8 ،عدد پاسپاس).
اقدامات انجام شده از سوی موسسات ملی و بین المللی .
موسسه  164(:WFPبوری آرد  50کیلوگرام 33 ،کارتن روغن  20لیتره 11 ،بوری دال نخود  50کیلویی 8 ،کارتن بسکویت)

موسسه  (: UNICEFکمپل ،لباس زمستانی و لوزام تشناب)موسسه  (: WHOتیم های صحی برای معالجه)
ریاست سره میاشت:
-

 280تخته کمپل 35 ،تخته ترپال 25 ،عدد کیت زمستانی 50 ،عدد هایجین کیت 5 ،کارتن بسکویت 100 ،عدد کیت .PSS

-

اعزام تیم سیار صحی برای تداوی بیماران.


پروژه انتقال گندم

جهت رفع نیاز مندی های عاجل بشری به مقدار  34361.45متریک تن گندم از ذخایر استراتیژیک وزارت محترم زراعت ،آبیاری و مالداری از
سوی این اداره به  14والیت کشور شامل والیات (نیمروز،کابل،نورستان،ارزگان،فراه،فاریاب،بدخشان،کندهار،غزنی،هلمند،هرات،جوزجان،
تخار،سمنگان) به هزینه  63756782افغانی انتقال شده است که گندم متذکره توسط کمیسیون های والیتی مبارزه باحوادث برای متضررین توزیع
گردید است.

 .6وقایه و کاهش خطر؛
 پروژه های وقایوی و کاهش خطر که از سوی این اداره تمویل و تطبیق شده است



به تعداد  42پروژه به ارزش  131،697،812در  11والیت (پنجشیر ،پروان  ،کاپیسا  ،سمنگان ،هرات  ،لوگر ،غور ،خوست ،بامیان،
بدخشان ،کابل) که از آن جمله  21پروژه صدفیصد تکمیل و  21پروژه در جریان میباشد .در نتیجه تطبیق این پروژ ها ،زندگی 405
فامیل به صورت مستقیم و  2000فامیل به صورت غیر مستقیم مصون گردید و  1265جریب زمین زراعتی 10 ،باب مکتب1319 ،
باب منزل مسکونی و  17مورد سرک و  5محراب مسجد از خطرات حوادث طبیعی مصون ساخته شد.



پروژه های که تطبیق و یا در حال تطبیق میباشد در برابر خطرات باالقوه و باالفعل حوادث طبیعی چون سیالبها ،آبخیزی دریا ،باز
گشایی مسیر سیالبها ،لغزش زمین و تخریب کتله سنگها که از تلفات انسانی وخسارات مالی جلوگیری گردیده است و همچنان در
توسعه کشت زراعت نقش اساسی را ایفا می نمایند.



به خاطر مصون سازی منازل رهایشی در ساحات غیر پالنی شهر کابل ،وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به تعداد  210کتله
سنگ در حال لغزش احتمالی را سروی ،ارزیابی و از لحاظ خطرات لغزش به کتگوری های مختلف تقسیم بندی نموده که سنگ های
کتگوری اول احتمال لغزش آنها بیشتر متصور است؛ به منظورشکستاندن و تخریب در حال پروژه سازی می باشد.



چون بزرگ شهرهای افغانستان همیشه شاهد وقوع حوادث آتش سوزی میباشد؛ به تاسی ازحکم شماره 1876مورخ  13.9.1397مقام
عالی ریاست جمهوری ،وزار دولت در امور رسیدگی به حوادث به همکاری ادارات ذیربط دولتی به تعداد  252پایه پمپ استیشن2826 ،
مرکز تجارتی را سروی و ارزیابی نموده و در نتیجه ارزیابی طرزالعمل مصون سازی تانک های تیل و مراکز تجارتی را طرح وترتیب و
تدابیراحتیاطی را در چارچوپ یک پالن عمل به مرحله اجرا گذاشته شد.



سروی و ارزیابی وتثبیت  98ساحه آسیب پذیرناشی از حوادث طبیعی به ویژه سیالب در بیشتر از  10والیت افغانستان.



ارزیابی پروژه ملی انتقال برق کاسا 1000 -دربرابر خطرات احتمالی حوادث طبیعی .یافته های ارزیابی نشان میدهد که از جمله 1447
پایه انتقال برق که از مسیر  7والیت و 27ولسوالی می گذرد؛  149پایه آن تحت تهدید برف کوچ 185 ،پایه در برابر سیالب و 1411
در معرض خطرات شدید ،متوسط و پائین لغزش زمین که قرار دارد.



ارزیابی پروژه نمایشگاه جمع آوری فراورده های زراعتی وزارت محترم زراعت ،آبیاری ومالداری در  5زون کشور دربرابر خطرات حوادث
طبیعی که در نتیجه نقشه های خطرپذیری نقاط مشخص شده همراه با توصیه های تدابیر احتیاطی در دسترس آن وزارت محترم قرار
داده شد.



پروژه های وقایویی که از سوی موسسات همکار ملی وبین المللی در هماهنگی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تمویل وتطبیق
گردیده است:



کنس رسیوم تاب آوری افغانستان که متشکل از سازمان های افغان اید ،اکشن اید ،حمایه اطفال و کنسرن جهانی اند پروژه کاهش خطرر
حوادث را به سطح محالت در والیت های بدخشان  ،تخار  ،بامیان ،سمنگان ،جوزجان و سرپل تطبیق می نماید که در مجموع285120
نفر در  245قریه شامل  9ولسوالی والیات متذکره از منافع این پروژه مستفید میگردند .پروژه متذکزه از سوی کمک های انکشاف بین
المللی کشور سویدن به ارزش  10.000.000ده میلیون پوند تمویل گردیده است که شامل فعالیت های ذیل می باشد:

-

اعمار  13دیوار محافظتی کانکریتی به طول  1,932متر

-

اعمار دیوار استنادی گبیونی به طول  3155متر با استفاده از  1538بکس گبیونی

-

محافظت و تقویت حریم  14کانال فرعی آبیاری به طول  34850متر

-

محافظت و تقویت  4سربند آب با طول  358متر

-

اعمار چکدم های کانکریتی به حجم مجموعی  242متر مکعب

-

اعمار  721چکدم در میان سیل رو های کوچک با حجم مجموعی  3745متر مکعب

-

اعمار  79چکدم گبیونی با حجم مجموعی  1447متر مکعب

-

احداث  11حوض آب جهت ذخیره سازی روان آب باران با حجم مجموعی  1573متر مکعب

-

ایجاد  245کمیته مدیریت حوادث به سطح  245قریه در  9ولسوالی مورد هدف پروژه

-

فراهم سازی  245بسته ابزار و وسایل جستجو و نجات و  245بسته کمک های اولیه برای  245کمیته مدیریت حوادث ایجاد شرده بره
سطح جوامع محلی.
همچنان در بخش وقایه و کاهش خطر موسسه آغا خان برای اسکان ( ) AKAHدر هماهنگی با این اداره فعالیت های ذیل را انجام داده
است:

-

ارزیابی خطرات آسیب پذیری در  57قریه  ،ارزیابی جهیل یخ بندان جهت تشخیص و تثبیت میزان آسیب پذیری در والیت بدخشان ،ایجاد 16
ذخیره مواد غذایی وغیر غذایی دروالیات بدخشان وبغالن

-

تازه سازی ارزیابی خطرات آسیب پذیری حوادث در  109محل به منظور اینکه مشاهده شود از زمان ارزیابی اول تا حال چه تغییراتی رخ داده است
انجام شد .هم چنان به دلیل تغییرات آب و هوایی ،هر سال خطرات طبیعی که اتفاق می افتد و به امالک و دارایی های افراد آسیب می رساند.
و جهت مطالعه مجدد و مشاهده تأثیر خطرات طبیعی و شناسایی خطرات احتمالی این ارزیابی صورت گرفت.

 آگاهی عامه
برنامه های آگاهی دهی در برابر خطرات زلزله و سیالب ها که از سوی این اداره تطبیق گردیده است.
-

تدویر برنامه آگاهی دهی در برابر خطرات سیالب ها در سه والیت(کابل ،لغمان و ننگرهار) برای  400تن ازکارمندان ولسوالی ها و
اهالی مناطق که در همجوار با مسیر دریایی کابل قرار دارد .

-

تدویر برنامه آموزشی و آگاهی دهی برای  500تن از آموزگاران بخش زلزله در  50مکتب شهر کابل از سوی موسسه آغاخان برای
اسکان در هماهنگی با وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث.

-

تدویر برنامه آموزشی و آگاهی دهی در سه دانشگاه؛ استقالل  ،پولیتخنیک و غرجستان که حدود  1000اشتراک کننده حضور
داشتند.

-

برای بیش از  400تن از معلمان وشاگردان هشت مکتب شهر تالقان برنامه آموزشی و آگاهی دهی از خطرات زلزله برگزار شد.

-

تدویر برنامه آموزشی مدیریت حوادث ،تمرینات فرضی ناشی از حادثه سیالب در زون شرق (لغمان ،ننگرها ،کنر و نورستان) برای 120
کارمند ادارات ذیربط ،موسسات همکارو فعاالن جامعه مدنی در خصوص مدیریت حوادث.

-

تدویر برنامه آموزشی مدیریت حوادث ،تمرینات فرضی ناشی از حادثه برف کوچ در والیات بامیان ،پروان ،بغالن ،دایکندی و میدان
وردک) برای  140کارمند ادارات ذیربط ،موسسات همکار وفعاالن جامعه مدنی در خصوص مدیریت حوادث.
اطلس آسیب پذیری :بر مبنای اولویت نخست چارچوب جهانی سندای  2030-2015و هم چنان استراتیژی کاهش خطرات حوادث
افغانستان که همانا شناخت خطرو آسیب پذیری است ،وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای اولین بار درسطوح مختلف
والیات ،ولسوالی ها و محالت اطلس خطرات حوادث ( زلزله ،سیالب ،لغزش زمین ،برف کوچ ،خشک سالی و ساحات ملوث با ماین) را
طرح وتدوین نمود که این اطلس دولت افغانستان را در زمینه های تصمیم گیری ،عملی ساختن پروژه های انکشافی ،پالن گذاری
وارتقاء سطح آگاهی مردم در برابر خطرات کمک می کند.

برنامه های آگاهی دهی که از سوی موسسات در هماهنگی با وزارت دولت در امو رسیدگی به حوادث انجام شده
است:
-

برگزاری  26سمینار ،ایجاد کمیته مدیریت حوادث در مکاتب کشور و طرح و تدوین پالن آنها 3 ،برنامه آموزشی در خصوص ارزیابی
محالت آسیب پذیر در والیات بامیان ،تخار و کندز 3 ،برنامه آموزشی برای معلمان مکاتب در مورد مدیریت حوادث 152 ،برنامه آموزشی
آمادگی برف کوچ در والیات بدخشان ،بغالن ،تخار وبامیان وآموزش  15پست نظارتی برای هواشناسی در والیات بدخشان وبغالن؛
برگزاری سمینار آگاهی دهی در  165قریه در سراسر کشور جهت بلند بردن ظرفیت مردم در مورد مدیریت حوادث ،ایجاد  61تیم
جستجو و نجات برگزاری آموزش سه روزه برای آنها در سطح کشور و ایجاد  99تیم جستجو ونجات مردمی با تجهیزات ،ایجاد  21تیم
پاسخ گویی درمکاتب معروض به خطر با تجهیزات ،برگزاری  7برنامه آموزشی به سطح ولسوالی به منظور ارزیابی خطرات برای مسوالن
ولسوالی های بدخشان ،تدوین  165نسخه پالن مدیریت حوادث و توزیع آن به سطح قریه ها به منظور درک خطرات وهم چنان برگزاری برنامه
آموزشی مدل سازی لغزش زمین جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان دولتی در هندوستان در هماهنگی با دفتر محترم آغاخان برای اسکان یا
(. )AKAH
-

تدوین پالن مدیریت حوادث به سطح  245قریه در  9ولسوالی ،آموزش  2295تن از مرردم محرل در مرورد روش هرای کراهش خطرر
حوادث ،جلوگیری از سیالب ها و پیامد های آن در میان جوامع و آموزش  1199تن از افراد جامعه در مورد سازگاری با تغییرات اقلریم
از سوی کنسرسیوم تاب آوری افغانستان یا  ARCدر هماهنگی با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث.

 .7اشتراک در کنفرانس های بین المللی:
سفر مقامات رهبری اداره غرض اشتراک در کنفرانس ها و جلسات بین لمللی و منطقوی در کشور های هندوستان ،سویس ،قرغزستان ،تایلند،
تاجیکستان و آسترالیا که دست آورد های ذیل را درقبال دارد:
 امضاء موافقت نامه میان دفتر وزیردولت در امور رسیدگی به حوادث با وزارت حاالت فوق العاده کشور تاجیکستان پیرامون همکاری در حصهپاسخ گویی عاجل در حاالت اضطرار بین سرحدات دو کشور ،توافق روی ایجاد دو ذخیره گاه مواد غذایی در سرحدات نصیب سیستم هشدار دهی
قبلی ،جلب همکاری  UNDPدر مورد کاهش خطرات حوادث و ایجاد سیستم معلومات ،دریافت تعهد کمیته حاالت اضطرار جمهوری تاجیکستان
در مورد تربیه کادرهای افغان در عرصه عملیات جستجو ونجات.

 برای اولین بار افغانستان ریاست ششمین جلسه کمیته کاهش خطرات حوادث دفتر محترم اقتصادی واجتماعی سازمان ملل متحد برای کشورآسیا وپسفیک را به دست آورد که در نتیجه ی اولین کنفرانس روی همکاری در جهت سیستم هشدار دهی خطرات وبرنامه مقاوم سازی در برابر
خطرات ،مقابله با طوفان های گرد وغبار ،اشتراک افغانستان در جلسه ی سیستم هشدار دهی قبلی در دوبی و تدویر جلسه تخنیکی پالن عمل
تطبیق استراتیژزی سندای در کشور آسترالیا تعهد صورت گرفت.
-

در برنامه هماهنگی تمویل کنندگان در بخش ماین پاکی در کشور سویس فیصله شد ،تا کشورهای کانادا ،انگلستان ،ناروی ،هالند ،آلمان
ودفتر تخریب وکاهش اسلحه ی وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا در قبال تمویل برنامه های ماین پاکی برای افغانستان تجدید تعهد
نمایند.

-

در نشست روسای نهاد های حوادث و حاالت اضطرار در کشورهای آسیایی مرکزی منعقده شهر بشکیک جمهوری قرغیزستان در قبال
همکاری های مشترک در قسمت کاهش خطرات حوادث و طرح پروژه های وقایوی به شمول تعهد کمک  20هزار دالر آمریکایی به
هدف رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث ناشی از خشک سالی فیصله به عمل آمد.

-

اشتراک رهبری اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در ششمین اجالس پلتفورم جهانی برای کاهش خطرات حوادث در شهر ژنو کشور
سویس که در برگیرنده دستآورد های کسب تجارب پیرامون کاهش خطرات حوادث ،دریافت فرصت عضویت افغانستان در سازمان
بین المللی دفاع ملکی ،استفاده از تجارب کشورهای عضو سندای پیرامون سرمایه گذاری توام با آگاهی دهی از کاهش خطر ،تقویت
روابط بین المللی و تحکیم همکاری های تخنیکی ملی و منطقه ی و همچنان قابل یاد آوریست که بیانیه دولت جمهوری اسالمی
افغانستان از میان  27بیانیه در رده ده بیانیه برتر قرار گرفت.

 .8تفاهم نامه ها:


 .امضاء تفاهم نامه های همکاری میان این اداره با موسسات محترم ،ALLOHA ،Acted APA ,WFP ,IMMAP ,IMC,
 ، World Vision ،CordAid،NRCدر عرصه های متخلف مدیریت حوادث و پاسخ گویی عاجل در حاالت اضطرار برای متضررین
حوادث صورت گرفته است.



طی مراحل اسناد عضویت این اداره با سازمان دفاع ملکی کشور سویس.



طرح 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.



امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک و متقابل میان این اداره و ادارات(وزارت های) سکتوری" معارف،انرژی و آب،شهرسازی و
اراضی،ترانسپورت،هوانوردی ملکی،شهدا و معلولین،مهاجرین و عودت کنندگان،انکشاف دهات و شرکت برشنا در بخش های مختلف.

 .9جلب کمک های بال عوض:


جلب و جذب تعداد هشت قلم جنس 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.



جلب و جذب کمک های بشردوستانه کشور شاهی جاپان از قبیل خیمه ،ترپال وبشکه آّب برای متضررین حوادث والیات کندهار و
هملند.



دریافت  30قلم جنس مختلف اانوع از قبیل کمپیوتر ،موبل و فرنیچر و وسایل انترنت از موسسات محترم WFPو  IOMبرای دفتر
مرکزی و ریاست مبارزه با حوادث والیت غزنی.



جلب 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.



بسیج نمودن و دریافت تمام کمک های جمع آوری شده از طرف نهاد های جامعه مدنی به همکاری ریاست جامعه مدنی اداره امور
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان.

 .10ارتقا ظرفیت و مبارزه با فساد اداری؛




این داداره برای سال مالی  1398در عرصه مبارزه با فساد اداری سه دید معیاری عمده را پالن نموده که به خاطر تحقق ودسترسی به
آن  10فعالیت را در بخش های تقویت شفافیت و افزایش ظرفیت در منابع بشری اداره ،تقویت شفافیت و حساب دهی در اداره به
خصوص مدیریت مالی وحسابی و تقویت شفافیت در توزیع کمک ها به بیجاشدگان و آسیب دیدگان در نظر گرفته است که در نتیجه
تقرر  21تن از روسای جدید دارای تحصیالت عالی وجوان دروالیات جذب که به نحوی در بهبود مدیریت حوادث ،تقویت ساختار های
مدیریتی ،هماهنگی بهتر وپاسخ دهی به موقع کمک نموده است .هم چنان با طرح طرزالعمل های کاربردی در بخش های مختلف کاری
اداره و پالیسی ها ،نهادینه ساختن کامل پرداخت معاشات کارکنان مرکز ووالیات از طریق بانک ،بهبود پروسه ها تدارکاتی در مطابقت به
قانون ،یجاد سیستم سمع شکایات کارکنان ومراجعین ،تقویت ویبسایت و صفحات اجتماعی مطابق قانون دسترسی به اطالعات و
مشارکت مردم در تثبیت نیازمندان و کمک رسای از جمله تاثیرات مثبتی ست که در نتیجه تطبیق فعالیت ها پالن شده در مبارزه با
فساد اداری به دست آمده است.
ورکشاپ های خارجی :معرفی واعزام  184تن از کارمندان مرکزی ،والیتی و نهاد های سکتوری در برنامه های آموزشی و سمینارهای
خارج از کشور به اساس تقاضای کش ورهای میزبان و برنامه ها که نتایج افزایش سطح دانش و مهارت های مسلکی اشتراک کنندگان را
در قبال داشت.



ایجاد وانکشاف سیستم معلومات مدیریت حوادث برای این اداره طی سال  1398در والیات کندز ،فراه ،غور ،بادغیس ،پکتیکا ،نیمروز،
ارزگان ،نورستان ودایکندی با نصب سیس تم سولر ،انترنت ،موبل وفرنیچر و وسایل تکنولوژیکی معلوماتی از سوی دفتر ملل متحد در امور
مهاجرت فعال گردانیده شده است.



هم چنان فعالیت های ارتقای ظرفیت شامل راه اندازی برنامه های آموزشی ،طرح پالن های محلی مدیریت حوادث ،ایجاد کمیته های
مدیریت حوادث ،آگاهی از خطرات ،ارزیابی مخاطرات به شمول تطبیق پروژه های زیر بنایی کاهش خطرات در والیات کندهار ،هرات،
کنر ،پنجشیر ،غزنی ،کابل ،ب غالن ،بلخ و فاریاب توسط دفتر ملل متحد در امور مهاجرت یا  IOMدر مشارکت با اداره ملی آمادگی
مبارزه با حوادث تطبیق شده است.



انکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری  HRMISدر اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث به هدف بسیج و مدیریت موثر منابع بشری
ایجاد شده است.



تامین ارتباط با سستم هشدار دهی جهانی ( ) Capتا با استفاده از آن در تقویت سیستم هشدار دهی قبلی در برابر حوادث طبیعی برای
افغانستان استفاده اعظمی به عمل آید .



تامین ارتباط با سیستم های نظارت از مخاطرات با استباده از ظرفیت فضایی کشور چین .



طرح ابتدایی جهت تامین ارتباط با چارتر دفتر ملل متحد در امور ستالیت به هدف ایجاد هماهنگی جهت دریافت ارقام ماوارایی مربوط
به آب و هوا به کشور های که با تجهیزات ستالیت دسترسی ندارند.



تفتیش و بررسی واحدهای دومی اداره :در جریان سال مطابق پالن منظور شده و تائیدی اداره محترم عالی بررسی ،آمریت تفتیش داخلری
 10واحد بودجوی دوم این اداره را شامل والیات ( ننگرهار ،هرات ،پنجشیر ،بلخ ،بامیان ،میدان وردک ،سمنگان ،جوزجان ،پروان و کاپیسا )
را مورد بررسی و تفتیش قرار داد.



که در نتیجه بررسی واحد های دوم بودجوی فوق بابت عدم پرداخت مالیه در خریداری ها از پول اضطرار ،خریداری هرای کره در تضراد برا
طرزالعمل مصرف پول اضطرار و سایر اجراآت که در مغایرت با قانون ومقررات از ریاست های مبارزه باحوادث والیرات فروق الرذکر تشرخیص

داده شد جمعاً مبلغ ( )1850790یک ملیون و هشتصدو پنجاه هزارو هفتصدو نود افغانی قابل بازگشت شمرده و در زمینره واریرز نمرودن آن بهه
بودجه دولت اجراات قانونی صورت گرفت .

 .11طرزالعمل ها ورهنمود ها؛


طرزالعمل استفاده از وجه اضطراری :این طرزالعمل در هماهنگی با وزارت های محترم مالیه و عدلیه توسط اداره ملی آمادگی مبارزه با
حوادث به منظور مصرف شاف وجوه اضطراری تهیه گردیده و زمینه را برای استفاده موثر از پول اضطرار فراهم نموده و در امر مبارزه با
فساد و تامین شفافبت موثر است .



طرزالعمل جلوگیری از آتش سوزی :تحقق حکم شماره  1876و هدایت  1125مقام عالی ریاست جمهوری تدوین  4طرح پیشنهادی
برای جلو گیری از آتش سوزی ،طرح و تطبیق پالن عملییاتی ؛ سروی و هشدار بیش از  2600مرکز تجارتی و  252پمپ استیشن در
شهر کابل جهت رعایت تدابیر وقایوی برای جلوگیری از آتش سوزی و تطبیق مویدات قانونی علیه پمپ استیشن ها و مراکز متخلف.



رهنمود اقدامات حفاظتی ومراقبتی و فعالیت های کمیسیون های والیتی مبارزه با حوادث برای کاهش خطر پذیری در برابر سیالب های
احتمالی .



تفاهم نامه های همکاری های مشترک سکتوری با ادارات دولتی:



طرزالعمل های تنظیم فعالیت های اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث .



طرح مسوده طرزالعمل تطبیق پروتوکل پنجم کنوانسیون منع برخی اسلحه متعارف

 .12تطهیر ماین؛



رهبری و هماهنگی در پاکسازی  121کیلومتر مربع اراضی در نقاط مختلف کشور توسط تیم های ماین پاکی موسسات بشر دوستانه
تطبیق پروسه نظارت از کیفیت کار پروژه های ماین پاکی :مفتشین مدیریت کیفیت این ریاست  2131از فعالیت های ماین پاکی در
سراسر کشود دیدن بعمل آوردند

ل تطبیق پروتوکول پنجم کنوانسیون منع برخی اسلحه متعارف
انکشاف طرح مسوده طرزالعم ِ
 ترتیب و ارسال  10پروپوزل به شعبه تخریب و کاهش اسلحه ایاالت متحده امریکا

 تهیه پیش نویس تفاهم نامه سروی ،پاکسازی و ساحات از ماین های دست ساخت با نهاد های امنیتی (وزارت داخله ،وزارت
دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی)




در بخش فعالیت های بشر دوستانه ماین پاکی مجموعاً  124پروژه در سال  1398پالن گردیده بود که مشمول بخش های پاکسازی
ساحات از وجود ماین ها و مهمات منفجره ،سروی ،آگاهی دهی و کمک به قربانیان می شد .از جمله 58 ،پروژه آن در حال اجرا و یا هم
تطبیق گردیده است 4 ،پروژه آن نسبت مشکل امنیتی در ساحه معطل گردیده 5 ،پروژه نظر به خواست تمویل کننده به سال بعد
( )1399انتقال یافته و  57پروژه دیگر نسبت نبود بودجه از تطبیق باز مانده اند.
اجرای برنامه ارزیابی تاثیرات ماین پاکی (Post-Demining Impact Assessment) 1398

برنامه ارزیابی تاثیرات بعد از ماین پاکی سال  1398توسط کارمندان ملکی ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین اداره ملی آماده گی
مبارزه با حوادث به کمک مالی دفتر تخریب و کاهش اسلحه ایاالت متحده امریکا ) (US PM/WRAباالی  71ساحه که در  48قریه که در
 26ولسوالی  13والیت و در  6حوزه موقعیت داشت ،تطبیق شد که یافته های ابتدایی این ارزیابی نشان میدهد که ماین پاکی تاثیرات
خوبی را باالی زندگی مردم و مصونیت آنها داشته است


نظارت از  128پروژه ماین پاکی و تیم های ماین پاکی در  25والیت به هدف حصول اطمینان از تحقق پروژه ها.



پالیسی مصونیت شغلی برای کارکنان موسسات وشرکت های ماین پاکی .

 .13چالش ها:


کمبود تشکیل



کمبود نیروی متخصص



نبود تیم های مشخص جستجو و نجات مجهز با تجهیزات تخنیکی



نبود تعمیر دایمی دفاتر مرکزی و والیتی



کمبود بودجه و نرخ پایین سرمایه گزاری در مدیریت حوادث.



نبود امنیت در بعضی از ساحات حادثه خیز و دور دست

