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 :مقدمه

نج برده و رفته امروزه کشورما افغانستان در کنار جنگ و نابسامانی ها موجود از بروز حوادث طبیعی به صورت بسیار جدی ر

عی، خطرپذیری رفته نظر به افزایش نفوس، نبود زیرساخت های استندرد و معیاری، پائین بودن سطح توسعه اقتصادی و اجتما

ست. بنابر وقوع الب، لغزش زمین، برف کوچ، خشکسالی و زلزله افزایش پیدا نموده اکشور در برابر حوادث طبیعی به خصوص سی

ر گردیده اند. میلیون نفر متضر 20هزار نفر تلف و  20میالدی تا کنون بیشتر از  1980حوادث طبیعی در سطح کشور از سال 

رونما شدن  خچال ها در ارتفاعات بنابردر دهه گذشته سیالب، افزایش دما، خشکسالی های نادر، لغزش زمین و ذوب شدن ی

شته اند. به اساس تاثیرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نظر به سایر بالیای طبیعی بیشترین دفعات وقوع را در سطح کشور دا

Iگزارش  PCC درجه  5لی ا 2میالدی افزایش دما بین  2100درصد تا سال  95اقلیم( به احتمال  تغییر المللی بین )هیات

فاوتی را روی تمامی انتیگراد را در سطح زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای شاهد خواهیم بود. این تغییرات تاثیرات متس

یک در سطح کشور متغییر های هواشناسی و اقلیمی می گذارد و متصور بروز بحران و فاجعه غیر قابل جبران در آینده های نزد

 طبیعی حادثات برابر در خطرپذیری کاهش و وقایه جهت مسئول نهاد عنوان به حوادث به رسیدگی امور در دولت وزارتمیباشد. 

نار اقدامات کدر این وزارت  ،روی این ملحوظ .است گردیده ایجاد وقوع از پس متضررین های نیازمندی به عاجل پاسخگوئی و

یعی، ارائه طبیعی کشور مبتنی بر بروز حوادث طب وقایوی، تهیه و تدوین اطلس حوادث طبیعی بر اساس مطالعات جغرافیای

ش راهکار جهت کاهش خطرات حوادث طبیعی در سطح کشور را با برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت حوادث و کاه

است، برنامه  خطرپذیری را با نشر فراخوان و دعوت اهل دانش و تجربه مرتبط به مدیریت بالیای طبیعی را روی دست گرفته

ت و و رونمائی از اطلس حوادث طبیعی کشور گامی بزرگ در جهت تشخیص و شناسائی روش های نوین و مدرن جهپیشر

سال  و شاخص های ارزیابی خطر مطالعات اخیر در سطح جهان بنابر مدیریت و کاهش خطرات حوادث طبیعی خواهد بود.

 های شاخصارزیابی  نابربپاسفیک  –کشور دنیا را دارا بوده و در منطقه آسیا  35کشور دنیا مقام  172افغانستان در بین  2018

I NFORM Ri sk را در برابر  این امر کشور، حوادث طبیعی قرار دارد آسیب پذیری در مقابل، افغانستان، در بلندترین درجه

که افغانستان  مصمم بر تطبیق استراتیژی های جهانی حوظ این وزارت . روی این ملمختلف طبیعی آسیب پذیر میسازد اتدتهدی

ب بین المللی بوده و همچنان متعهد بر تطبیق اولویت های چهار چو ریت و رسیدگی به حوادث کمک می نمایدرا در امور مدی

اهش خطر ک ملی استراتیژیوزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، سوی  سندای در کشور است، پس از امضای این سند از

وادث در سطح گردید که با عملی سازی این استراتیژی توانایی پیشگیری و آمادگی در برابر حتدوین حوادث تهیه و  پذیری

ابق توصیه مطهبری دولت  پلتفورم ملی کاهش خطر پذیری تدوین گردیده و توسط رهمچنان  ،کشور افزایش پیدا خواهد نمود

رتبط در کاهش ن تمامی وزارت ها و ادارات مبه آکه مطابق  ،نیز به امضا خواهد رسید 2030تا  2015چارچوب جهانی سندای 

ای ارائه خطر حوادث نقش خود را ایفا خواهند کرد، بدین ترتیب گزارش ملی سه مرتبه در سیستم گزارش دهی جهانی سند

 به عنوان کشور نمونه درین خصوص قلمداد گردیده است. UNDRRشده و از طرف 

 حضور با 1398ن میزا 21که بتاریخ در سراسر دنیا تجلیل می گردد  اکتوبر 13همه ساله از روز جهانی کاهش خطر حوادث در  

 آکادمیک میعل خانواده و المللی بین همکاران حکومت، پایه بلند مقامات حوادث، به رسیدگی امور در دولت وزارت رهبری

 .گردید داشت گرامی متفاوت گونه به حوادث خطرات کاهش جهانی روز از پوهنتون کابل در کشور



 شده برگزیده حوادث خطرات کاهش بخش در جاری سال برای متحد ملل سازمان توسط که شعاریست پایدار ساز و ساخت

 منازل و زیربناها ساخت در حوادث خطرات کاهش جهت یافته توسعه کشورهای توسط که است جدیدی رویکرد این و است

  .است گردیده اتخاذ مسکونی



 ها دست آوردفعالیت ها و 

  سندای چارچوب تعهدات برابر در وضعیت افغانستان

 دفتر به که است پسیفیک – آسیا کشور سه جمله از افغانستان UDRR منگولیا و کشورهای) نموده ارایه را راپور کاملترین 

 (اند دوم و اول به ترتیب میانمار

 سندای تراتیژیاس با مطابق در ملی استراتیژی که کشوریست پانزدهمین افغانستان پسیفیک – آسیا کشور 26 جمله از 

 .گردید عملی کشور های مکلفیت از یکی آن تدوین با که نموده افتتاح و تدوین

 و یریگ سهم حوادث خطرات کاهش المللی بین جلسات در که است پسیفیک – آسیا کشور 25 جمله از افغانستان 

 .دارد فعال اشتراک

 هماهنگی با موسسات امداد رسانی بین المللی 

 : تفاهمنامه هاموافقت نامه و امضاء 

ه مدیریت حوادث، تفاهمنامه را در حوز 9به تعداد یک موافقت نامه و  1398طی سال  وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

ک کننده به کاهش خطرپذیری و رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث با موسسات ملی و بین المللی و کشور های کم

کشور تقویت می  مدیریت حوادث را در امضاء رسانیده است که امضای این تفاهمنامه ها میزان مشارکت جوانب ذیدخل در امر

 بخشد. 

 تعاون اقتصادی و جلب کمک های بالعوض:

 امریکائی دالر میلیون هشت ارزش به چین خلق جمهوری کشور آرد تن 816 و برنج تن 3012 مقادیر جذب و جلب -1

  کشور. والیات 34 طبیعی حوادث گان دیده آسیب به

 هلمند. و کندهار والیات خشکسالی متضررین برای جاپان کشور از غیرغذائی مواد جذب و جلب -2

  غذائی غیر و غذائی مواد و امریکائی دالر میلیون ده ارزش به چین خلق جمهوری کشور غذائی غیر مواد جذب و جلب -3

  کشور. والیت 34 در طبیعی حوادث متضررین برای IOM موسسه از

شتراک در منظور ا ان مرکز و ریاست های این وزارت بهاء و کارمندسفر رسمی مقامات، روس 70تنظیم و طی مراحل  -4

ویس، جلسات، کنفرانس ها، سمینارها و برنامه های آموزشی ارتقاء ظرفیت در کشور های مختلف چون: هند، س

الیزیا، کوریای جنوبی ترکمنستان، تایلند، جاپان، چین، نیپال، م انگلستان، چین، تاجکستان، پاکستان، عمان، اندونیزیا،

 ت متحده امریکاایاال و

 :تطهیر ماین و مهمات منفجر ناشده

 منفجر مهمات و ماین خطرات از دهی آگاهی های برنامه اجرای پاکسازی، ملوث، ساحات سروی از اعم پاکی ماین های برنامه تطبیق

ماین،  هیرتط همآهنگی و انسجام ریاست با هنگیهما در و نظارت تحت که حکومتی غیر موسسات توسط معلولین به کمک و ناشده

 خالصه ای از فعالیت های سال جاری، .مینماید فعالیت حوادث با رسیدگی امور در دولت وزارت چتر تحت

  منفجرناشده مهمات و ها ماین وجود از ساحات مربع کیلومتر 64 پاکسازی در رهبری -

 معلمین از تن 207 ،دزن و مر از اعم مردمهزار  75 بیش از به منفجرناشده مهمات و ها ماین خطرات ازدهی  آگاهی ارائه در رهبری -

  مکاتب شاگردانو  تن 33867 مکاتب

 رهبری این وزارت تحت نظامی تمرینات های پولیگون ساحات پروژه فیصد 70 پاکسازی شدن تکمیل -



 ژنیو شهر در1398 حمل 8 الی 5 تاریخ از افغانستان پاکی ماین موسسات و گان کننده تمویل هماهنگی ورکشاپ پنجمین تدویر -

  سویس کشور

 حمل 15 چهارم خبتاری کابل مرمرین قصر در پاکی ماین های برنامه در معاونت و پاکی ماین از آگاهی جهانی روز از بزرگداشت -

1398،  

  منفلقه مواد و مهمات ناریه، سالح منع قانون یک شماره ضمیمه توشیح و تصویب -

 رهبری تحت ملی مالکیت جانب به متحد ملل پاکی ماین خدمات دفتر از پاکی ماین پروگرام رهبری انتقال پروسه شدن تکمیل -

 افغانستان المیاس جمهوری ریاست محترم مقام هدایت نظرداشت در با 1397 جوزا 11 بتاریخ ماین تطهیر هماهنگی و انسجام ریاست

  پاکی ماین پروگرام توسط و غیر طبیعی طبیعی حوادث به پاسخدهی برای رهنمود معرفی و انکشاف -

 ماین یمل مرکز کارمندان از نفر دو برای کیفیت مدیریت سیستم بخش در (Refresher Training) بازآموزی کورس تدویر -

 . (TNMAC)تاجیکستان پاکی

 نتیجه در هک وسایط ضد های ماین ساحات پاکسازی جهت عملیاتی های تکنالوژی ارزیابی تخنیکی نمایشگاه و ورکشاپ تدویر  -

  پاکسازی جدید در جریان برنامه روش .میتواندشده  عملیزمان کم  و پائین هزینه با وسایط ضد ساحات پاکسازی مشخص گردید که

 گردید. و شریک معرفی تطبیق جهت پاکی ماین موسسات با

 چون اکیپ ماین بخش های کنوانسیون تطبیق بخش در ملی دفاع و داخله امور وزارت با کاری ارتباطات و هماهنگی ایجاد -

 .ای خوشه های بم کنوانسیونمتعارف و  اسلحه منع کنوانسیون پرسونل، ضد های ماین منع کنوانسیون

 پاسخگوئی به نیاز های اضطراری

 :توزیع کمک های بشر دوستانه

خانواده مواد   33380خانواده مواد غذایی و برای  55468خانواده پول نقد،  18563تا کنون برای  1397از اول حوت این وزارت 

 نموده است. غیر غذایی که شامل خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر طبیعی در سطح کشور میباشند،  توزیع

 1398و یک ربع سال  1397پاسخگویی در برابر خشکسالی سال 

 ی وزارت های سکتوری.تدوین و اجرای پالن مقابله با خشکسالی با همکار 

  حلی به هدف مویدیوکنفرانس با حکومت  چندینتدویر جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و راه اندازی

 همآهنگ سازی فعالیت ها و بسیج منابع کمک رسانی.

  متریک تن خوراکه حیوانی به هشت والیت بیشتر آسیب پذیر. 13647تهیه، انتقال و توزیع 

  ل، نیمروز، سرپ فامیل در هشت والیت شامل فاریاب، بادغیس، جوزجان،هزار  90تهیه آب آشامیدنی توسط تانکر برای

 تخار، دایکندی و غور.

  نفر در بیست والیات متاثر شده از خشکسالیهزار  40عرضه خدمات صحی برای. 

  والیات کشور. 34 آسیب دیدگان ( تن گندم در دو مرحله برای92.95) انتقال و توزیع 

 ( کیلوگرام برای فامیل 200توزیع گندم سهمیه ) الی متضرر شده بنابر وقوع خشکسبازماندگان شهدای پولیس که های

 است.فامیل از آن بهره مند گردیده  هزار 55بیش از  مستقیم بوده و که به صورت

  گرم توزیع شده است.فامیل بیجاشدگان داخلی در مرکز و والیات غذای  هزار 12برای بیش از 



  ین المللی در برسان  نفر توسط موسسات امداد 68103فراهم سازی کمک های عاجل )غذایی، غیرغذایی و سرپناه( برای

 والیت  20

 الی انجام ولسو 70والیت و بیشتر از  16حوادث خشکسالی در  ی یک ملیون و چهارصد هزار متضررتوزیع گندم برا

 گردیده است.

  شکسالی و ختن آرد از کشور جمهوری خلق چین و توزیع آن به متضررین حوادث  816تن برنج و  7254جلب مساعدت

 سیالب ها.

 دستآورد ها:

 خشکسالی در مطابقت به پالن مطروحه ر برابر حوادثرسیدگی و پاسخدهی موثر د، 

 د غذاییو کمبود موا بسیج منابع کمک های بشری برای نیازمندان در سطوح مختلف جامعه و چگونگی از تشخیص، 

 تامین آب آشامیدنی و جلوگیری از شیوع امراض ناشی از خشکسالی، 

 عرضه خدمات صحی، نجات و تداوی چهارصدهزار اشخاص متضرر شده از خشکسالی، 

 کاهش دادن به اثرات و پی آمدهای ناگوار بیجاشدگی، 

 تقویت همآهنگی امور مدیریت حوادث با نهاد های ملی و بین المللی، 

 ن داخلی در ، شیوع امراض و فراهم سازی زمینه های بازگشت دواطلبانه برای بیجاشدگاهجلوگیری از تلفات، سوء تغذی

 دیده بودند.گر کمپ های والیات هرات، بادغیس، غور، فاریاب و جوزجان که باالثر خشکسالی و جنگ به طور کتلوی بیجا

 

 ات حوادثخطر دهی وقایه و کاهش

اخت دیوارهای سوالیت کشور شامل  11پروژه وقایوی را در  31تعداد تا کنون، به  1398از اول سال مالی  وزارتبا رهبری این 

 UNسسه ؤاری با مهمکاستنادی، پاک کاری مسیر دریا، اعمار کانال ها، احداث سرک و دیوار کابیونی راه اندازی نموده است و در 

Habitat – منزل باب  200 نال،رکاتکیلوم 8که موفق به مصئون سازی  تطبیق نمودت کشور والی 2، پروژه مقاوم سازی را در

 باب مکتب در برابر خطرات احتمالی زمین لرزه شده است. 5مسکونی و 

ش خطر حوادث ژه کاهکنسورسیوم تاب آوری افغانستان تفاهم نامه را با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث روی تطبیق پرو

یش مقاوم سازی جوامع والیت آسیب پذیر کشور به منظور افزا 6و این پروژه در  ملیون دالر به امضاء رساند 10ش ارز جامعه محور به

 در برابر خطرات حوادث طبیعی تطبیق می گردد.

 

 

 :تقویت سیستم مدیریتی حوادث

را  MISND معلوماتی مدیریت حوادثسیستم ملی ،  ایجاد IOMوزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با موسسه 

 تا اخیر سال روان در تمام والیات کشور تکمیل می نماید.   JICAتحت حمایت مالی  



 ادثبه هدف شناسایی خطرات حو USAID به حمایه مالی  IMMAPسیستم معلومات مکانی افغانستان در همکاری با موسسه 

ا آخر سال تکشور را فراهم ساخته و این اطلس  رتیب اطلس حوادث طبیعیطرح و ت طبیعی ایجاد گردیده که این سیستم زمینه 

 تکمیل و رو نمایی خواهد شد.  1398

والیت  13ر دمیلیون افغانی  180 جهت کاهش آسیب پذیری ناشی از خطرات سیالب و آبخیزی به ارزش پروژه 47 ایجاد و تطبیق 

ین و ده جریب زم  1999منزل رهایشی ، 2228کیلو متر سرک،  17 گرفته وفامیل تحت پوشش قرار  4074کشور که بدین منظور 

 باب مکتب مصئون گردیده اند.

  یولوجی مورد نشست مشورتی و جلسه، اشتراک در ورکشاپ ها با انجنیران تخنیکی ریاست عمومی سروی ج 30برگزاری

ون مبارزه دارات محترم سکتوری عضو کمیسیوزارت محترم معادن و پطرولیم، شهر سازی و مسکن، موسسات، انجو ها و ا

 با حوادث پیرامون مسئولیت های کاری و کاهش خطرات حوادث.

  رزیابی و جهت سروی، ا، 1398از ابتدای سال مناطق ذیل در برابر خطرات سیالب های احتمالی، فصلی و رودخانه ای

 :کاهش خطرات نیاز سنجی گردیده اند

 ،ولسوالی رخه والیت پنجشیرقریه سیلبردیبدی آبداوه سفلی  .1

 ،دره اژدر، تکیه خانه باال، غرب مرکز بامیان و قریه خلچک ولسوالی ورس والیت بامیان .2

  ،محمدآباد، ساحه سیدآباد و قریه تسرقی شهر فیروز کوه مرکز والیت غور جر)سیلبر( .3

در  وی چاریکارجیت پروان و موقعیت قراء پیاز سنگ، کهنه ده و کفتر خانه ولسوالی سالنگ وال دریای سالنگ در .4

 ،قریه دوغ آباد واقع در مرکز این والیت

، والیت پنجشیر عنابه و قریه ملسپه بازارک مرکزولسوالی های الوک، استایچه و برجمن  قریه دریای پنجشیر در .5

سیدخیل  لسوالیسروی این دریا در جنوب پل کالوته ولسوالی حصه دوم کوهستان والیت کاپیسا، قریه اوغورسنگ و

 ،والیت پروان و قریه انچو ولسوالی سیدخیل والیت پروان

 ،نقطه و ساحات  آسیب پذیر و آسیب دیده ناشی از سیالب ها در والیت سمنگان 20ارزیابی  .6

 ،سروی و بررسی لغزش احتمالی کتله سنگ ها و تپه ها .7

 لخه ولسوالی نجراب والیت کاپیسا،قریه ن .8

  ،ی یکه ولنگ والیت بامیانکوه کندو در قریه معروف ولسوال .9

  ،تپه ها درقریه های شرفک، چهل دختران درعلی ولسوالی یکه ولنگ والیت بامیان .10

 سنگی کوه در موقعیت  قریه غنچو ولسوالی حصه اول والیت پنجشیر. بدنه .11

 :بررسی چگونگی اجراات انجام شده 

 ،پنجشیرقریه غنچو ولسوالی حصه اول والیت  وضعیت کار دیوار استنادی .1

آبشار، والیت  قریه سیوا الی قریه لرسیوا ولسوالی پروژه اعمار دو کیلومتر سرک و احداث یک وایه پل درمسیر .2

 ، پنجشیر

  ،والیت پنجشیروضعیت کار تعدیل پروژه کانال آبیاری قریه نیولج ولسوالی بازارک  .3

  پیشبرد برنامه بررسی خطرات حاالت اضطراری صحی در والیت سرپل به کمک موسسه محترم" WHO"، 



  وقایه و ری جهتتطبیق پروژه های کوچک اضطرا انتخاب و طرزالعملهمکاری تخنیکی در تدوین، ترتیب و اتمام نمودن 

 ،ه حوادثدولت درامور رسیدگی ب به اساس هدایت محترم وزیر کاهش خطرات حوادث طبیعی

 وسسه محترم مدردوازده والیت کشور به کمک مالی وتخنیکی  "گدام اضطراری"انستالیشن ربهال همکاری درکارنصب و

 ،یونسف

  دان ریاست های ارائه پرزنتیشن های تخنیکی، دربرنامه های آموزشی مدیریت کاهش خطرات حوادث طبیعی برای کارمن

 ،و مرکز شمال حوادث زون های  شرق، یسیون های والیتی مبارزه بامبارزه با حوادث، جامعه مدنی و اعضای کم

 منظور ساخت استیشن برق آفتابی، خطرات حوادث ساحه نغلو ولسوالی سروبی به رزیابیا 

 انامک ولسوالی سالنگ والیت پروان،شرایط تامین آب آشامیدنی قریه  و سروی ارزیابی 

  ی اهالی همجوار دریا کاسه ذخیره بند نغلو برا سرریزشدن احتمالی آب ازو اگاهی دهی قراء آسیب پذیر ناشی از آبخیزی

از سرریز  یت ننگرهاروالیت لغمان و آگاهی دهی اهالی همجوار دریا در ولسوالی های کامه و بهود وال ولسوالی قرغه در

 شدن آب ذخیره بند نغلو،

 ی کابل،ناطق آسیب پذیر حوزه دریایاگاهی دهی اهالی ولسوالی سروبی در م 

 اگاهی دهی مسئولین و معلمین مکاتب از خطرات زلزله، 

   سوزی مراکز تجاری در شهر کابل ناشی از خطرات آتش 1289پمپ استیشن )تانک تیل و گاز (  256ارزیابی، 

 ین،لیت و ذخیره مواد اعاشوی و تسخارزیابی اطاق های اضطراری و نجات سالنگ ها جهت اطمینان از فعا 

 :آگاهی عامه

دث طبیعی در سطح کشور برنامه آگاهی عامه را به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم از حوا 264بیشتر از   با رهبری این وزارت

 است. گردیدهتطبیق 

 منابع بشری

 آموزش های داخلی و خارجی 

ه های آموزشی ه برنامتن از کارمندان دفتر مرکزی و ریاست های مبارزه با حوادث والیات ب 165به تعداد  1398در سال  -

زش، آموزش ف اداره و آموداخلی معرفی و تعداد از آنها توسط کارمندان بخش ریاست منابع بشری بخصوص آمریت انکشا

 ،دیده اند

رنامه های آموزشی بتن از کارمندان دفتر مرکزی و ریاست های مبارزه با حوادث والیات به  23به تعداد  1397در سال  -

 معرفی و اعزام گردیده اند.خارج از کشور 

 انکشاف اداره و تشکیالت 

طرح جامع  1398ال سدر کارمند بالمقطع استخدام گریده اند و بدین بابت  102بنابر نیار در ادارات مرکزی و والیتی بیش از 

سفانه بنابر مشکالت تأبست در تشکیل مرکز، والیات با تمام جزئیات چارت و دیتابیس ترتیب گردید که م 571تشکیالتی با کمیت 

 بودجوی از جانب مقام محترم ریاست جمهوری منظور نگردید.

 بخش ارزیابی اجراآت سوانح و دیتابیس 

 ( ایجاد سیستم معلوماتی منابع بشریHRMISاین سیستم ) راپور های ذیل را اریه می نماید، 



 جازات و...برنامه های آموزشی، مکافات و م، سن، ارزیابی اجراآت ساالنه، معلومات کلیدی، راپور خلص سوانح 

 ( ایجاد سیستم آنالین تقاعدPDMISبا همکاری ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه که این سی ) ستم از

 ،یگیردمه اسرع وقت تحت اجرا قرار بروگراسی جلوگیری می نماید و پروسه تقاعد متقاعدین به صورت شفاف ب

  و والیتیایجاد بانک معلوماتی )سیستم دیتابیس( ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزی، 

 سپرده داری به بهره بر سیستم حاضری الکترونیک که تمام مراحل اداری و قانونی آن طی مراحل گردیده و عنقریب

 خواهد شد،

  زی و والیتی( تن کارکنان مرک28)تآمین امتیاز مادی استثنائی ) سوپر اسکیل( برای تعداد، 

 چالش ها و محدودیت ها

 ،وادثوزارت دولت در امور رسیدگی به ح تشکیالتنبود تیم جستجو و نجات آسیب دیدگان پس از وقوع حواث در  .1

 رد کود هایتوسعوی، کارب های و برنامه در پالنگذاری خطرات کاهش DRRادغام  در خصوص نظارتی های میکانیزم نبود .2

 زیربنائی، تاسیسات تطبیقی های و پروسه ساختمانی

این در ، لبرای دفتر مرکزی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کاب ی مناسب معیاریو فضادایمی نبود ساختمان  .3

ه روی این ملحوظ فعالیت می نماید کدر دفاتر کرائی و دایمی بنابر نبود ساختمان رسمی اداره مرکزی این وزارت حالیست که 

 ،زیادی ایجاد گردیده استچالش های 

  حوادث مدیریت بههماهنگی، وقایوی و رسیدگی  های فعالیت انجام و محدودیت در منابع بشری جهت تتشکیال ناکافی بودن .4

 می شوند: اری، که مورد وار تذکر دادهو حجم بلند ک بروز حوادث در اکثر نقاط کشورکشور بنابر  والیات 34 در

 دایمی بنابر خشک سالی و جنگ، داخلی بیجاشدگان افزون روز و بزرگ های کتله موجودیت  -

شری کافی جهت ببنابر نبود منابع  محدودیت در ایجاد و تشکیل تیم جستجو و نجات در سطح ولسوالی ها و قریه جات -

 ،هماهنگی و انسجام

 و ناکافی حدودم، کوچک خیلی با تشکیل والیات تا سطحدر دفتر مرکزی در کشور تا هنوز  حوادث مدیریتی ساختارهای -

 فعالیت دارند،

 جات، قریه و ولسوالی ها درسطوح حوادث مدیریت مدیریتی ساختارهای نبود -

 های فعالیت برای و مجهز دیده آموزش های حوادث، تجهیزات، تیم درمدیریت متخصص بشری های کمبود ظرفیت -

 جستجو و نجات،

وار تذکر داده می  ت که موردخطرا کاهش های برنامه در ویژه به حوادث درمدیریتو نبود بودجه کافی  اندک گذاری سرمایه  .5

 شوند:

جنگالت  وجهت مقابله و کاهش تلفات و خسارت آتش سوزی های شهری  اطفائیه مدرن و پاسخگو های استیشن نبود -

   در کشور،

 ،بنابر محدودیت در بودجه و منابع بشری قبلی،دهی هشدار استندرد سیستم نبود   -

 کمیل نگردیدهتو  بنابر محدودیت های در منابع مالی و بشری نهادینه موثر و جامع شکل به حوادث معلوماتی سیستم -

 است،



، وقایوی اریاضطر های فعالیت انجام و تحقق هدف به حوادث مدیریت سکتوری وزارتهای برای بودجوی تخصیصات نبود -

 ،و بازسازی

 خطر، به معروض نهایت محالت در و ناکافی بودن ذخایر مواد اضطراری کمبود -

 عدم تخصیص بودجه برای تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت کوتاه مدت و دراز مدت برای کارکنان. -

 نان ادارهنبود سالون های آموزشی مناسب جهت تطبیق برنامه های آموزشی داخل خدمت ارتقای ظرفیت برای کارک -

 خارجی بودجه از ستفادها با درکشور بشری عاجل امداد هنگفت مقادیر تدارک و ها پروژه ها، برنامه تمویل اینکه بر توجه با  .6

 و محدودیت اب دولت طریق از دونرها متعدد های برپالیسی مبتنی آن جذب بنأ میشوند تمویل دونرها طریق از مستقیما

 .است مواجه چالش

 : در امورات محولهبهبود  جهتپیشنهادات 

ندرد های نظر به است جهت ساخت تعمیر مرکزی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادثو تسریع روند اختصاص بودجه  .1

 دارالمانواقع در  مدیریت حوادث و حاالت اضطرار،

 تزئید تشکیل در دفتر مرکزی و ریاست های مبارزه با حوادث والیات. .2

 تخصیص بودجه جهت راه اندازی سیستم مطلوب و کافی  هشداردهی قبلی در سطح کشور  .3

لیسانس و ) برای تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت کوتاه مدت و دراز مدت و فراهم سازی بورسیه ها تخصیص بودجه .4

هت فایق آمدن به ماستری( برای کارکنان به منظور فراگیری علوم نوین روز مرتبط به مدیریت حوادث و کاهش خطرپذیری ج

 چالش های متذکره.

ه ها به وزارت دولت ریت و انسجام بیجاشدگان داخلی در حالت اضطرای از سایر وزارت خانالحاق تشکیالت و منابع بشری مدی .5

 در امور رسیدگی به حوادث، به منظور رسیدگی همه جانبه.

یداد های و رو طبیعی جهت جستجو و نجات هموطنان بعداز وقوع حوادثسلکی، م امداد و کمک رسانی عاجلایجاد تیم  .6

 راکز صحی کشور.( به منظور حفظ و بهبود شرایط صحی و رساندن به موقع به صورت مسلکی به مامنیتی )انفجار و انتحار

برابر حوادث  رجهت کاهش آسیب پذیری مردم د ،ذیربطو موسسات همکاری همه جانبه الزم بین ادارات  هماهنگی وایجاد  .7

 طبیعی.

و مردم به ن دولتی آگاهی عامه برای کارمنداکارگاه های آموزشی و ، تدویر ورکشاپ هاتخصیص بودجه و امکانات الزم جهت  .8

 .در کشور برابر حوادث طبیعی مختلف سطح ولسوالی ها و محالت آسیب پذیر در

  



 و اقدامات انجام شده  جدول توحیدی تلفات و خسارات

 ( 1398میزان الی  1397حوت ز حوادث طبیعی و غیر طبیعی، )ناشی ا 

 1398الی ماه میزان سال  1397وقوع حوادث، ارزیابی کلی از تلفات، خسارات از ماه حوت سال گزارش توحیدی 

 تاریخ

 اقدامات انجام شده ) فامیل( تلفات و خسارات وارد شده

 زخمی شهید
خانه 

 )کلی(

خانه 

 )قسمی(
 مواد غذایی پول نقد سرک پل مواشی مکتب مسجد

مواد غیر 

 غذایی

 97/12/11 -97/12/29 104 231 10508 12324 35 141 2000 1 30 12595 24695 17174 

 98/1/8  -  98/1/31 150 86 5785 8298 4 3 12357 96 454 1603 13530 9132 

 98/2/2 -  98/2/31 33 39 508 590     51 17 6 91 2018 855 

 98/3/1 -  98/3/31 38 32 1252 1656 2 1 267 11 114 1190 2035 1906 

 98/4/1 -  98/4/31 27 11 57 134       7     52 36 

 98/5/4 -  97/5/31  10 5 84 200 3 2 45     34 83 223 

  98/6/6 -  98/6/31  6 7 35 125     12     104 23 107 

 98/7/1 - 98/7/14  5 14 8 31 0 0 10 1 0 6 9 0 

 29433 42445 15623 604 133 14742 147 44 23358 18237 425 373 مجموع

 

 

 

 


