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 پس منظر

 :دیدگاه

 ر کاهش، مدیریت موثبه منظور کاهش سطح آسیب پذیریایجاد نظام مؤثرآمادگی وواکنش دربرابرحوادث،

ه و هندمثابه یگانه مرجع انسجام دبه متضررین حوادث بخطر،حفظ ملکیت های عامه و رسیدگی عاجل 

  همآهنگ کنندۀ تمامی امورمرتبط به مدیریت حوادث.

 :اهداف

 .مدیریت حوادث طبیعی در سطح کشور 

 وادث. ع از حکاهش اثرات ناگوار حادثه ازطریق بسیج منابع امداد عاجل بشری وپاسخدهی سریع وبموق 

  جامعه پیرامون خطرات.شناخت خطرات وارتقای سطح آگاهی 

 .حصول اطمینان ونظارت از تحقق فعالیتهای کاهش خطر 

 .نجات جان انسانها وکاهش خسارات اقتصادی ناشی ازحادثه  

 ماین و مهمات منفجر ناشده.دور ساختن مخاطرات ناشی از 

  گزارشخالصه 

بود که از ن نموده پال  1۳98مالی ( فعالیت عمده را برای سال 33مجموعاً )ادگی مبارزه با حوادث اداره ملی آم

نشده  غاز(فعالیت آ1) و فعالیت درحال اجرا قرار دارد (2)به تعداد ،( فعالیت تکمیل شده است28)جملۀ

 سال مالیی تمام فعالیت های این اداره طاوسط فیصدی پیشرفت وتحقق که قرارداده شده معطل  فعالیت(2و)

 ت.یت خارج پالن برحسب نیاز وضرورت تحقق پذیرفته اسمزید برآن )(فعالرسیده است.(فیصد 88)به

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

33 28 2 2 1  
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 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

  :ان میدهدنشمیزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) در سال  
 فعالیت عمدهعنوان 

فیصدی 

 پیشرفت

 مطابق پالن

مدیریت  ستمیس وموثریت هرچه بیشتر تیتقو

 یپـالن گـذاراز طریق برای افغانستان حوادث 

 واستراتیژیک برای اداره جامع 

سند پالن  1

 استراتژیک

 ساله 5

یک سند پالن استراتیژیک   تدوین

                                                                                                                            ، نج سالهپ
100% 

 واحد و هماهنگ معلومات اداره ستمیس جادیا
 4و  یاصل ستمیس 1

 یفرع ستمیس

انکشاف سیستم معلوماتی منابع 

 (HR-MISبشری)
40% 

سیستم الکترونیکی عال ساختن ف

 %100 حاضری

 یکیالکترون ستمیانکشاف س

 یمکاتبات ادار
0% 

انکشاف سیستم برای احصائیه ها و 

لومات مربوط به فعالیت های مع

 اداره
100% 

معلوماتی  ایجاد سیستم اصلی

دربرگیرنده تمام  مدیریت حوادث

 25در   NDMISوارقام معلومات

 والیت 

100% 

 مراجعه کنندگان تیرضا یهم سازفرا

 دفتر فیزیکی 1
ایجــاد دفتــر فیزیکــی جهــت ارائــه 

 معلومات برای مراجعه کنندگان
100% 

 %100 ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان سیستم  1

 %100 نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات  تابلوی نصب شده 2
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 Process)برای مراجعین 

maps) 
 

تابلوی منشور  7

 شدهنصب 

اخالقی تابلوی منشور 7نصب 

اجعین و حقوق و وظایف متقابل مر

که  کارمندان در تمامی دفاتر

 مراجعین دارند.

0% 

 تن 4

کارکنان بخش  تن 4آموزش 

معلومات و تالشی در قسمت 

 برخورد مناسب با مراجعین

100% 

سیستم آنالین 

 call)   سیستمو

center) 

 سیستم تلفنی رسیدگی ایجاد

 شکایات
0% 

انکشاف سیستم انالین رسیدگی به 

 شکایات
100% 

 زنان یبرا یکار یفضا یمناسب ساز

 سروی 1

ـــا ) ـــط مبن ـــروی خ  baseس

line دربــاره مشــکالت زنــان در)

 توسط واحد جندر اداره محیط کار

100% 

 خـاص بـرای  تدوین پـالن عمـل  پالن عمل خاص 1

   خط مبنا سرویاساس   بر  زنان
100% 

 تن 195 کارمندان تیرفظ یارتقا

تن از کارمندان  (195معرفی )

وهمکاران  والیتی مرکزی، 

   به برنامه های آموزشی  سکتوری

100% 

 روند اجراآت امور یقانونمند ساز
 نسخه پالن ۳

نسخه پالن فصـلی )پـالن 2طرح و 

سیالب های بهاری و زمستان سرد( 

و یک  نسخه پالن ساالنه به اساس 

 نتایج

100% 

 %40 بـاحوادث درقانون مبـارزهدیالت عتمدیریت  انونق 
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درپـالن تقنینـی ان  انجام وتکمیل  حوادث

 است. گرفته شده 1۳99

 %100 زنان تدوین پالیسی مشارکت نسخه پالیسی 1

کاهش  ،یاجتماع تیمصون نیتأم

در برابر   یریپذ بیآس وقایه وخطرات،

 خطرات

 کتله سنگ 8
 محل8( کتله سنگ در8تخریب)

     ابلک
100% 

تطبیق چهل ونه 

 اضطراری    پروژه 

ـــق) ـــت 49تطبی ـــک  (فعالی کوچ

 والیت    9رتحکیماتی و محافظتی  د
100% 

 والیت ۳4
ــس ــب اطل ــرات  ترتی ــوادث خط ح

 والیت۳4طبیعی ،
100% 

 والیت  10

راه اندازی برنامه ارزیابی ساحات 

 ( والیت.10در)   آسیب پذیر

         

100% 

 دگانید بیوآس نیک به متضرروکم یدگیرس

 یعیطب ریوغ یعیحوادث طب

 فامیل  ۳50000 

ســروی،تثبیت نیازمنــدان و عرضــه 

ـــذایی  ـــری)مواد غ ـــای بش کمکه

در حین بروز حادثه به  (غذاییوغیر

ــــرر از ۳50000) ــــل متض ( فامی

 حوادث.

 

100% 

 تن 75000

ـــت ) ـــیم وتثبی ـــن (75000تنظ ت

خلـی ناشـی از حـوادث بیجاشده دا

ــی  ــطبیع ــای و رس اندن  کمــک ه

 بشری برای آنها

100% 

 تن  ۳00000
ــت ) ــابی و تثبی ــن (۳00000ارزی ت

داخلی ناشی از جنـگ در بیجاشده 

هنــگ ســاختن هماســطح کشــور و

100% 
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 کمک های بشری انها

 فامیل  -12200

مجروحین تن  -600

 فامیل شهدا200و

( تن 600)توزیع مساعدت نقدی به

(  فامیــــــل 200)ین،مجــــــروح

( فامیل 12000شهدا و ) بازماندگان

ازل شــان بــر اثــر حــوادث کــه منــ

 تخریب شدهطبیعی 

100% 

 فامیل  7۳00

 تن   2400

توزیع مساعدت نقدی 

( فامیل 800)(مجروح،2400)

( فامیل 6500بازماندگان شهدا و )

که منازل شان بر اثر جنگ کالً 

 تخریب شده

100% 

 و تحقق پروژه ها و پالن ها قینظارت از تطب

کوچک  روژهپ 49

  اضطراری

( پروژه 49نظارت از تطبیق )

 کوچک اضطراری
100% 

 پروژه 128

  تطهیرماین

( پروژه ماین پاکی 128نظارت از )

وتیم های ماین پاکی مؤسسات بشر 

 ( والیت کشور25دوستانه  در )

100% 

 پالن 40
های نظارت از تطبیق پالنهای ریاست

    مرکزی و والیتی اداره 
100% 

 محل ۳15 عامه یهآگا
تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی از 

  محل  ۳15خطرات ماین  در  
100% 

 کیلومتر مربع 48 و مهمات منفجر ناشده  نیمحو ما

از بین بردن ماین و مهمات منفجر 

( کیلومتر مربع  48ناشده در )

ساحه ملوث به ماین بشمول 

 عالمت گذاری آن 

100% 

 مجموع

 

 

%88 (۳۳) ها تعداد مجموع فعالیت  
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

فعالیت  )عرصه(طبقه بندی شماره

 ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

1 

 

وموثریت هرچه  تیتقو

مدیریت  ستمیسبیشتر 

حوادث برای افغانستان از 

ی جامع  پالن گذارطریق 

 واستراتیژیک برای اداره

 

یک پنج یک سند پالن استراتیژ  تدوین

 ساله

 ها ونواقص پالنهای قبلیخال تشخیص

به  وتعین خط مش واهداف کاری اداره

ارزیابی های صورت استفاده از نتایج 

استقامت  برطبق   امور انجامگرفته جهت 

به هدف تعین اهداف  اداره های کاری

 .سال اداره 5اداره طی 

2 

  

واحد و  ستمیس جادیا

 هماهنگ معلومات اداره

 کی  نیالکترو حاضری  یساز فعال
حصول اطمینان از عرضه خدمات بهتر   

دراوقات رسمی ورعایت نظم کارمندان 

 حاضری ودسپلین 

ایجاد سیستم اصلی معلوماتی مدیریت 

دربرگیرنده تمام والیت 25درحوادث 

 (  NDMISمعلومات وارقام)

 تقویت سیستم ارتباطات وظرفیتی اداره.

ائیه انکشاف سیستم برای احص

های  هاومعلومات مربوط به فعالیت

 اداره

 استفاده در طرح پالن های قابل تطبیق 

۳ 

  

 

 تیرضا یفراهم ساز

 مراجعه کنندگان

ایجاد دفتر فیزیکی جهت ارائه معلومات 

 برای مراجعه کنندگان

 ایجاد یک مرکز واحد برای اخذ معلومات

 وعرضه خدمات بهتر برای مراجعین

 شناخت و ثبت هویت مراجعه کنندگان مراجعه کنندگان ایجاد سیستم ثبت
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فعالیت  )عرصه(طبقه بندی شماره

 ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

تن کارکنان بخش معلومات و  4آموزش 

تالشی در قسمت برخورد مناسب با 

 .مراجعین

 

برای  های کاری کسب مهارت وقابلیت

 پذیرائی از مراجعین

  

نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات برای 

 (Process maps)مراجعین 

شدن مراجعین  جلوگیری از هتک حرمت

 و برخورد مناسب با آنها

سیستم انالین رسیدگی به  انکشاف

 شکایات 
 پاسخگویی عاجل و بموقع به شکایات

 یکار یفضا یمناسب ساز 4

 زنان یبرا

دربـاره  base line سروی خط مبنـا  

محیط کـاری توسـط مشکالت زنان در 

 ادارهواحد جندر

شناسائی  مشکالت ومحدودیت های  

 ر محیط کاریزنان د

خـاص بـرای زنـان تدوین پـالن عمـل 

 خط مبنا سروی  اساس بر
 انکشاف محیط کاری بهتربرای زنان

 کارمندان تیظرف یارتقا 5

( تن از 195فی )معر

 سکتوری در والیتی ومرکزی،کارمند

برنامه های آموزشی داخل و خارج 

کشور به اساس تقاضای کشورهای 

 برنامه هاو میزبان

ح دانش و مهارت های افزایش سط

 مسلکی کارمندان.

6 

  

روند  یقانونمند ساز

 اجراآت امور

نسخه پالن فصلی  2طرح 

سرد( و یک نسخه  وزمستانسیالبها

 پالن ساالنه به اساس نتایج

قانونمند سازی اجراآت و فعالیت های 

اداره در مطابقت به استقامت های کاری 

 اداره.
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فعالیت  )عرصه(طبقه بندی شماره

 ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 انتهیه وتدوین پالیسی مشارکت زن
سهم گیری زنان در پیش برد امور 

 مدیریت حوادث 

7 

  

 ،یاجتماع تیمصون نیتأم

 بیکاهش خطرات، آس

در برابر  هیو وقا یریپذ

 خطرات

محل  8( کتله سنگ در 8تخریب )

  آسیب پذیر شهر کابل 

و  روز ساختن خطرات سقوط کتله سنگها

محالت  کاهش میزان آسیب پذیری

 .مسکونی

 

وژه کوچک تحکیماتی و ( پر49تطبیق )

 والیت  9محافظتی  در

 وقایه دربرابرخطرات حوادث طبیعی،

، سواحل دریاهاافزایش مصئونیت وتنظیم 

 آسیب پذیری.ها و کاهش مسیر سیالب

  

  

ـــس  ـــب اطل ـــرات ترتی ـــی خط طبیع

 )زلزله،ســیالب ، لغــزش زمین،برفکــو  

 والیت ۳4وخشکسالی( برای 

 

گیری از شناسایی نقاط آسیب پذیر وجلو 

پیامدهای ناگوار حوادث و رسیدگی به 

 موقع دروقع حوادص طبیعی  

ارزیابی ساحات آسیب    راه اندازی

 پروان، وردک،درمیدان پذیر

لغمان،ننگرهار ،سمنگان،بغالن، 

 بامیانوپنجشیر،بدخشانکندهار

شناسائی خطرات حوادث طبیعی به هدف 

 کاهش میزان آسیب پذیری.

8 

  

  

ک به وکم یدگیرس

 دگانید بیوآس نیمتضرر

 ریوغ یعیحوادث طب

 یعیطب

سروی، ازریـابی و عرضـه کمـک هـای 

ـــری  ـــین بروزبش ـــه در ح ـــه ب حادث

 دث ( فامیل متضرر از حوا۳50000)

رسیدگی به موقع به فامیل های متضرر 

وکاهش اثرات ناگوار  حوادث طبیعی

حادثه به هدف به حد اقل رساندن میزان  

 .شدگی هاتلفات، خسارات وبیجا 

( تن بیجاشده 75000ت )ارزیابی و تثبی

کشـور و رسـاندن    در داخلی از حوادث

دلجویی و رسیدگی به وضعیت وخیم 

 آسیب دیدگان.
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فعالیت  )عرصه(طبقه بندی شماره

 ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

  کمک های بشری 

( تن بیجاشده داخلی ۳00000)ارزیابی 

و هماهنگ ساختن کمک  جنگناشی از

 های بشری برای آنها

رســیدگی و کمــک بــه فامیــل هــای 

ـــع بیجاشـــ ـــی، رف دگان حـــوادث طبیع

نیازمندی های اولیه شان و جلـوگیری از 

 بروز مشکالت بعد از حادثه.

  

  

بــه تــن (600)توزیــع مســاعدت نقــدی

(  فامیـــل بازمانـــدگان 200مجـــروح،)

( فامیل که منازل شـان 12000)شهداو

 کالً تخریب شدهبر اثرحوادث 

ـــه مصـــدومین  دلجـــویی ورســـیدگی ب

غیرطبیعـی ومتضررین ناشـی از حـوادث 

 جهت رفع نیازمندی هایشان.

 

( تن 2400توزیع مساعدت نقدی به )

( فامیل بازماندگان شهدا 800مجروح، )

( فامیل که منازل شان بر اثر 6500و )

 جنگ کالً تخریب شده

رسیدگی و کمک به فامیل های بیجاشده 

حوادث غیرطبیعی، رفع نیازمندی های 

الت اولیه شان و جلوگیری از بروز مشک

 بعد از حادثه.

9 

و تحقق  قینظارت از تطب

 پروژه ها و پالن ها

( پروژه کوچک 49نظارت از تطبیق )

 اضطراری

حصول اطمینان از کمیت و کیفیت بهتر 

 تطبیق پروژه

 

  

  

( پروژه ماین پاکی وتیم 128نظارت از )

های ماین پاکی مؤسسات بشر دوستانه  

 ( والیت کشور25در )

از کمیت و کیفیت حصول اطمینان 

فعالیت های تیم های ماین پاکی در 

 تطبیق و تحقق پروژه های ماین روبی.

 

طبیق پالن های ریاست های نظارت از ت

      مرکزی ووالیتی اداره 

حصول اطمینان از تطبیق پالن و برنامه 

 های وضع شده.

 عامه یآگاه 10

تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی از 

محل در سطح  ۳15خطرات ماین  در  

 کشور

 

آگاهی مردم محالت معروض به خطرات 

ماین ومواد منفجر ناشده جهت حفظ 

 .جان و مال مردم
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فعالیت  )عرصه(طبقه بندی شماره

 ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

و مهمات منفجر   نیمحو ما 11

 ناشده

از بین بردن ماین و مهمات منفجر 

( کیلومتر مربع ساحه  48ناشده در )

 ملوث به ماین بشمول عالمت گذاری 

 

 

   

 ماین زوجودا ملوث مناطق سازی پاک

شهروندان درقبال خطرات  ومصونیت

 ناشی از ماین و مهمات منفجر ناشده 

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

گزارش چگونگی تحقق  شماره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت 

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

1 

انکشاف سیستم معلوماتی 

 (HR-MISمنابع بشری)
40% 

 

حات اصاله زه با حوادث از جانب ادارمباراداره ملی  مرکزیتر کارمندان دف

 در اداری و خدمات ملکی بای متریک شده اند ولی این سیستم تا هنوز

 انکشاف داده نشده است. از جانب ایشانفوق الذکراداره 

 

2 

ــار ــدیک ــانون    ل روی تع ق

 مبارزه باحوادث
40% 

 

 ودیتبدلیل موج منجانب وزارت عدلیهتقنینی نبود بودجه، استرداد سند 

 وموجودیت موانع ومحدودیت های تشکیالتی،خالی تقنینی
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 شده معطل فعالیت های ب: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 دالیل معطل شدن فعالیت

1 

 %2 یمکاتبات ادار یکیالکترون ستمیانکشاف س

 

 کرایی بودن تعمیر دفترو نداشتن سیستم

وغیر عملی بودن این سیستم  انترنتی ثابت

 باتوجه با فرصت های موجود در اداره 

2 

انکشاف سیستم تیلفونی رسیدگی به 

 شکایات
0% 

 

سنتر(  برای ایجاد سیستم تیلفونی )کال

بودجه از طرف اداره محترم اترا اختصاص 

به قرارداد سپرده  1۳98داده شده درسال 

د قرارداد شد با تاسف هیچ شرکت برای عق

الی اکنون حاضر نشده است، بودجه متذکره 

 انتقال یافته است. 1۳99به سال مالی 

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

یف متقابل وظا،حقوق وتابلوی منشور اخالقی 7نصب  1

 مرجعین پذیر تمامی دفاتریمراجعین و کارمندان در

  یمکاتبات ادار یکیالکترون مستیانکشاف س

اداره مستقل  یقالی اکنون این فعالیت از طر

طرح نگردیده  اصالحات اداری و خدمات ملکی

تابلو های متذکره به دسترس این اداره  و

 قرارداده نشده است.

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده
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 تا ی و واحد های دومی ادارهنبود تعمیر برای دفتر مرکز .1

تسهیالت کامل ارتباطات ومحل قومانده مدیریت حوادث با 

    تجهیزات الزم وضروری فعال گردد.

 

 وسطتتسهیل و تسریع کار طرح، دیزاین و آغاز کار عملی پروژه 

وزارت محترم شهرسازی وشمولیت پروژه ساختمانی تعمیرات 

 مرکزو والیات دربرنامه های انکشافی.

 نبود امنیت در بعضی ساحات حادثه خیز و دور دست. .2

 

 تأمین امنیت از جانب سکتورهای امنیتی.

 منظوری تشکیل جدیدپیشنهاد شده برای اداره از جانب مقام کمبود تشکیل. .۳

 محترم ریاست جمهوری.

کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری اندک در بخش  .4

 مدیریت حوادث.

کاهش دهی خطرات وتطهیرماین در تمویل پروژه های 

ه فادکشورطبق ضرورت از جانب وزارت های اقتصاد ومالیه با است

ده تفاازبودجه اختیاری وتوجه تمویل کنندگان بین المللی با اس

 از بودجه خارجی.

 

ده عدم ارائه به موقع گزارش اجراآت نهادهای تطبیق کنن .5

 در امور مرتبط به حوادث.

ه ث بارش اجراآت پیرامون امورمرتبط به حوادارائه به موقع گز

 ساتصورت کتبی ومتداوم از جانب وزارت خانه ها، ادارات، مؤس

غیرحکومتی، دفاتر ملل متحد که به گونه ای درخصوص 

 با مدیریت حوادث فعالیت دارند به اداره ملی آمادگی مبارزه

 حوادث.
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 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

 ت در پالنیدالیل عدم شمول نتایج فعالیت تکمیل شده خارج از پالن عنوان شماره

 یبرا یشنهادیطرح پ یاتیپالن عمل 1

 یاز آتش سوز یریجلوگ

در پمپ  یاز آتش سوز یریجلوگ یبرا

 یشیو رها یها، مراکز تجارت شنیاست

 یویوقا ریتداب واتخاذ

 تیو هدا 1۳/9/1۳97  1876حکم   

   1125شماره 

  ریاست  اممق 9/7/1۳97

ی هاالبیسدرموردخطر  یآگاههای برنامه  2

  ،کامهیقرغ،یسروبدریای کایل،

    کندهار  ،فراه وبهسودولغمان،

به البهایسخطرات  بارهردآگاهی مردم 

هدف کاهش تلفات وخسارات ناشی 

  حادثه   از

 

 شدت سرازیرشدن سیالب ها

 زلزله برای معلیمین وی تدویر برنامه آگاه 3

       مکاتب 10ن شاگردا

 

 مکتب شهر تالقان  10در 

های متعدد زمین لرزه وقوع 

   انناگوار وپیامد

4 

 مکتب شهر کابل 50در    اوت زلزله راه اندازی شیکبرنامه 

ترینر متخصص  500تربیه 

درمورد اندوخته های شیک اوت 

 مکاتب درسطح

5 
دیریت حوادث طرزالعمل های م)(ترتیب

   ماینی تطهیرهاطرزالعمل )(نسخهو
 در سطح مرکزووالیات

عرصه خدمات توسط طبق نیاز

وهدایت  نامه  مقام عالی  اداره 

 ریاست ج.ا.ا

راه اندازی تمرینات فرضی ورسیدگی به  6

حوادث برفکو  در والیات بامیان، پروان، 

 بغالن، میدان وردک ودایکندی .

 

 (والیت5در سطح )

 

 

 

توانمند سازی وایجاد ظرفیت 

هی بهتر وبه موقع  حین پاسخد

 وقوع حوادث برفکوچها
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7 

راه اندازی تمرینات قرضی ورسیدگی به 

 بیجا شدگان حوادث سیالب ها وجنگ

در سطح والیت های ننگرهار،  کنر، 

 لغمان ونورستان

توانمند سازی وایجاد ظرفیت 

پاسخدهی بهتر وبه موقع  حین 

وقوع حوادث سیالب وحوادث 

 اخلیجنگی برای بیجاشدگان د

تدویربرنامه های اموزشی اگهی دهی از  8

خطرات زلزله برای معلمین ومتعلمین 

 مکاتب وپوهنتون ها در والیت تخاروکابل

 شهر تالقان وشهر کابل

باالبردن اگاهی مردم در مورد 

 خطرات ، رسیدگی ونجات

ترتیب نقشه های کتله سنگها ی درحال  9

 ( ناحیه شهر کابل6لغزش احتمالی در )
 ش ناحیه شهر کابلش

 فراهم اوری تسهیالت تخنیکی

اماده د یدن نقشه های خطرات حوادث به  10

سطح والیات وولسوالی ها، نقشه های کاسا 

نقشه های ،نقشه های وقوع زلزله، 1000

 پیشبینی اب وهوا

 والیت وولسوالی های اسیب پذیر

 فراهم اوری تسهیالت تخنیکی

ان مسلکی ارتقای ظرفیت تخنیکی کارکن 11

اداره در امور سیستم معلومات جغرافیائی، 

 مرکز ارقام فضائی افغانستان

 کارکن (20) 

 کسب مهارت های تخنیکی

تطبیق کامل پالن عمل مبارزه با فساد  12

ن ( فعالیت ، وارائه گزارش ا10اداری شامل )

 به سکرتریت ویژه با اسناد حمایوی ان

 ( فعالیت وارائه گزارش ان بطور 10)

 ربعوار

 کاهش موارد فساد اداری 

1۳ 
اماده ساختن جداول انطباق پذیری ، تحلیل 

تاثیر پدذیری سکتوری در اهداف انکشاف 

 پایدار والویت بندی تارگیت ها .

 در چارچوب گروپ کاری شماره سوم

انسجام فعالیت های کاهش 

خطروموثر ساختن سیستم 

رسیدگی به حوادث در پیوند به 

 پایداراهداف انکشاف 

طرح وتدوین پالن عمل استراتیژی کاهش  14

 خطر وآسیب پذیری
 پنجساله

 کاهش خطرات وآسیب پذیری
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15 
 امتحانی ایجاد وانکشاف سیستم کنترول مخاطرات 

درک وشناخت خطرات 

 واستفاده ان در پالن گذاری ها

 هشدار قبلی ابتدائی  Cap Alerting protocolایجاد  16

 

  1399مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

ر دوادث را یریت حهماهنگی و انسجام تمامی فعالیتهای مرتبط به مد مسؤلیتاداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث 

 ،رزیابی خططرزالعمل ها، اردر طرح پالیسیها و پروگرام های ملی، ، به عهده داشته مراحل مختلف حادثه

کتور آهنگی سهمور داراالنشأ کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث در وانسجام امپذیرآسیب نقاط  شناسایی

 نجام میدهد.متعهد به تحقق فعالیت های ذیل را ا 99این اداره درسال  رسیدگی و حمایت میکندمربوط  های
 

 1399مالیپالن شده برای سال  عنوان برنامه ها و یا فعالیت های شماره

1   وچک تحکیماتی و محافظتی  ،                           وفعالیتهای ک پروژه  30تطبیق                                     

  وست(.دخشان، کندهار، لغمان، خ، بتخار ،دروالیات )پروان، پنجشیر، بامیان، سمنگان، غور، کاپیسا

2 
  والیت. ۳4اپ، پخش واطالع رسانی اطلس خطرات حوادث طبیعی در چ      

۳ 
  والیت( 11)در ارزیابی های تیم از نظارت و پذیر آسیب ساحات ارزیابی دازی برنامهانراه . 

4 
 کابل. درشهر پذیر آسیب محل 1۳ در شده شناسایی های سنگ کتله تخریب   

5 
  اضطراری در سطح دوزون. حاالت در خطرات کاهش تمرینی های مانور وتطبیق اجراء  

6  ( برنامه مصوونیت مکاتب۳تطبیق ) (برنامه درسه والیت بدخشان، غوروهرات9در مرکز و ) . 

7 
 همکار روزانه. های نهاد سایر با جوی معلومات تشریک کشور، هوای و آب وضعیت تحلیل 

8 
  وخشکسالی. زمین لغزش ها، سیالب حوادث به مربوط پیشگویی پیامهای پخش نشرو 

9 
 ها. وطرزالعمل مقررات قوانین، درمورد اگاهی ورکشاپ یک اندازی راه 

10   کنفرانس مطبوعاتی،   5راه اندازی و  ( جلد فصلنامه حوادث4نشر)، انکشاف ویبسایت 

11  هساعت 24 طورب(اداره و سوق مراکز) ووالیات درمرکز اضطراری مراکزعملیات نگهداشتن فعال، 
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12  پذیر آسیب ساحات و والیات ۳4 به امداد های محموله انتقال و بشردوستانه کمکهای بسیج .   

1۳  ( سه۳97000برای ) حادثه بروز حین در غذایی وغیر موادغذایی)بشری کمکهای پوشش وتوزیع 

  (.طبیعی  متضررناشی از حوادث های صدونودوهفت هزار خانواده

14  برف در فصل زمستان. وجود از راه های مواصالتی  واط صعب العبور ( نق298کاری ) پاک 

15  و شده یجاب(فامیل  20000) وتوزیع کمکهای اولیه وعاجل برای  شده طبخ توزیع غذایو ، تدارک تهیه 

 ساعت اول حادثه. 72 الی حوادث متضررین

16  منازل    12000 ومالکین شهدا گان بازمانده فامیل   485، ین مجروح تن 600 به نقدی مساعدت توزیع

 گردد. ویا قسما تخریب کال طبیعی حوادث اثر در  که

17 
 ماین. با ملوث ساحه مربع کیلومتر( 48) در ناشده منفجر مهمات و ماین بردن بین از  

18 
 (ورکشاپ 200تدویر ) معروض باماین. محالت ساحات و در ماین خطرات از دهی آگاهی 

19  ( تن مصدومین ناشی از ماین ومهمات منفجر ناشده.۳00کمک ها ی بشری برای ) 

20  ( کیلومت48پاک کاری )ر مربع ساحات از وجود مهمات منفجر ناشده. 

21  نتایج. اساس به ساالنه پالن یک و سرد بهاری، زمستان های سیالب پالن ترتیب و طرح 

22   ساله. پنج استراتژیک نهائی سازی پالن 

2۳  حوادث. خطر کاهش ملی نهائی نمودن پالتفورم 

24  هش خطر وآسیب پذیری.طرح پالن عمل  کاهش خطرات برمبنای استراتیژی کا 

25  (2024 -2020طرح وتدوین پروگرام همه جانبه کاهش خطرات). 

26  تشکیالتی ساختار بازنگری . 

27  جدید ها کاری طرزالعمل(4تدوین )و پالیسی ملی مدیریت حوادث حوادث، قانون تجدید نظر .  

28  بشری منابع معلوماتی سیستم نهائی سازی (HR-MIS) . 

29  کارکنان درمرکز حاضری الکترونیکی یستمس ایجاد. 
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۳0  کشور خارج و داخل آموزشی های برنامه به والیتی و مرکزی کارمندان از تن( 195) معرفی.  

۳1  حوادث مدیریت معلوماتی ملی نکشاف سیستم ا (NDMIS  )والیات باقیمانده.  در 

۳2  المللی. بین وموسسات ها ارتووز ادارات با دوجانبه همکاری  های تفاهمنامه تجدیدوعقد 

۳۳    1۳99 سالنظارت دوامدار از چگونگی تحقق تمامی فعالیتها وبرنامه های شامل پالن عملیاتی. 

۳4  .ارایه دومین گزارش ازتطبیق استراتیژی جهانی سندای  برای کاهش خطر به دفترملل متحد     
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 ضمایم

 غانی() به اف1398عواید  سال مالی:  (1ضمیمۀ شماره )
 

 منابع عایداتی شماره

مبلغ عواید پیش بینی شده به 

 افغانی

 

 

عواید خالص بدست آمده به 

 افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

 - - - - منابع عایداتی در اختیار نداریم 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      

 - - نداریم مجموع عواید به افغانی



21 
 

 1398 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2شماره ) ضمیمه

 بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور شده 

 1398مالی   سال

 2 بودجه انکشافی 1 بودجه عادی 1+2

 ندارد   ندارد  ندارد  187859713 187859713 به رقم 

یکصدو هشتادو هفت ملیونو هشت صدو  به کلمات 

 سیزده افغانیپنچاو نوهزارو هفت صدو 

یکصدو هشتادو هفت ملیونو هشت صدو پنچاو 

 نوهزارو هفت صدو سیزده افغانی

 ندارد ندارد ندارد

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

 ندارد   ندارد  داردن  % 92  1728۳09۳6  به رقم

  و  ملیون ادوهفتیکصدو  به کلمات

و سی هزارو نه هشت صد 

 افغانیصدو سی وشش 

 -  -  -  نودو فیصد
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۳ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط
 تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

شاوریت تعداد م

 ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد معینیت 

 ها

 

0 0 0 0 ۳4 1 7 2 
تشکیل 

1۳97سال   

0 0 0 0 ۳4 1 7 2 

تشکیل 

1۳98سال   
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 مرکزی بخش کارکنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور شده 

1۳98 

و   مامورین

 استادان 
 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

  

نان نمایندگی های کارک

 خارجی 
 مجموع

  

سیستم کارکنان شامل 

 رتب و معاش 
 مجموع

  

 383  0   126 257  اصل تشکیل

 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر  استاد /مامور

 116 
  

43 0 141 83 0 0 0 0 156 224 
 159  224  0  380 

 موجود

   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   والیات

2
2
5
  

1
0
  

1
2
1
  

 4
 

0
  

 0
 

 3
4
6
 

 1
4
 

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

97 7 41 2 0 0 147 128 3 80 2 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 135 9 208 5 357 
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 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم
م

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

 کابل
4  3    7 

 7    ۳  4 بامیان
میدان 

 6    2  4 وردک

 8    ۳  5 پکتیا 7    ۳  4 تخار 8    3  5 بلخ

 6    2  4 پنجشیر 5    2  ۳ جوزجان 7    3  4 کندهار

 5    2  ۳ سرپل 5    2  ۳ کاپیسا 9   1 3 1 4 هرات

 6    2  4 بادغیس 5    2  ۳ اکپکتی 8    3  5 ننگرهار

 5    2  ۳ ارزگان 5    2  ۳ خوست 6    2  4 کندز

 5    2  ۳ زابل 6    ۳  ۳ کنر 7    2  5 بغالن

 5    1 2 2 دایکندی 5    2  ۳ نیمروز 8    3  5 بدخشان

 6    2  4 فاریاب 6    2  4 هلمند 6    2  4 لوگر

 5    2  ۳ نورستان 4    2  2 فراه 7    2  5 نیغز

 6    2  4 سمنگان 7    3  4 پروان
 8    ۳  5 غور 6    3  3 لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 5 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 208 مردان 0 0 2 80 ۳ 128   

 


