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 پیام

 

 

 داکتر عبداهلل عبداهللجاللتمآب 

 جمهوری اسالمی افغانستان رییس اجراییه

 

، پیامد تعهد (۸۱۰۱الی  ۸۱۰۲تدوین سند استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان )    

چوب تطبیقی بین المللی میباشد. استراتیژی کاهش اثرات چهار باملی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 

جلوگیری از  جهت( به اساس دورنمای حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ASDRRحوادث طبیعی)

حوادث طبیعی از طریق اتخاذ تدابیر جامع و همه شمول  ی و کاهش خطرات موجوده بالقوهخطرات 

، سیاسی و یکی، تکنالوژمحیطی اقتصادی، ساختاری، حقوقی، اجتماعی، صحی، فرهنگی، تعلیمی، زیست

و آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی،  اتبه تهدید ضیتکاهش معرویا به جلوگیری و منتجسازمانی، که 

 و اقدامات  انعطاف پذیریکه در نتیجه باعث تقویت  ؛دهی و احیای مجددپاسخای برآمادگی سیستم بهبود 

 ترتیب شده است. طرح و در برابر حوادث میگردد، 

 

خطرات حوادث طبیعی از طریق و جلوگیری از کاهش  ،هدف حکومت جمهوری اسالمی افغانستان    

میباشد. بنابرین، میسر اه واحددیدگ هم و داشتندولت در تبانی با بامشارکت تمام نهادهای اجتماعی 

 محیطی زیست ،مقیاس این استراتیژی به صورت قابل مالحظه وسعت یافته و روی خطرات حوادث طبیعی 

 در تمام جغرافیای افغانستان و در همه سطوح تمرکز دارد.  یبشرناشی از فعالیتهای و حوادث 

 

مانع  حظه یبوده و به صورت قابل مال در حال افزایشتمام شدت  درافغانستان باحوادث طبیعی     

جدید و افزایش خسارات ناشی از حوادث بروز مخاطرات انکشاف پایدار، اهداف پیشرفت در قبال حصول 

بار به را  و زیست محیطیحقوق بشری  اقتصادی، اجتماعی، صحی، فرهنگی، وپیامد های گردیده، که اثرات

حوادث در تمام نقاط کشور به  در برابرافراد و دارایی ها  ضیتآنست، که معرو موجود مُبینورد. حقایق آ می

 کاهش یافته است.  کُلآسیب پذیری در میزان سرعت افزایش یافته، در حالیکه 
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افغانستان منحیث یک سند استراتیژیک همه شمول، جامع، قابل طبیعی استراتیژی کاهش خطر حوادث     

سطوح  در تمام وغیر طبیعی  ش تمام خطرات حوادث طبیعی و هدف آن کاهگردیده حصول و مؤثر ترتیب 

و  رضاکامحالت رمهم در تمام سطوح دولتی، جامعه مدنی،  امر کشور میباشد. برای دانستن این قصا نقاطاو 

ت آ، اجرافراگیری آموزه هامدیریت خطرات حوادث طبیعی از طریق تبادل تجارب، ، باید سکتور خصوصی

موجود آموزشی ی کاهش خطر حوادث به شمول استفاده از میکانیزم های دوجانبه آموزش و تعلیم  موفق،

و تعلیمی افزایش یابد. همکاری های بین المللی، منطقوی، فرامنطقوی و فرامرزی در راستای حمایت از 

تجارت پیشه گان در کاهش خطر حوادث، همچنان  بشمول سهمتالش های کشورها و ادارات ملی و محلی 

 میت است. حایز اه

 

است تا چالش های موجوده و آمادگی در  مستلزم آننظر گرفتن این نکات، کاهش خطر حوادث، دربا     

تبادل اطالعات، چگونگی  ، ارزیابی و دانستن خطرات حوادث،بررسیبرابر چالش های آینده، تمرکز روی 

همه  اشتراک  باایجاد هماهنگی و تقویه مدیریت کاهش خطر حوادث در تمام نهادها و سکتورهای ذیربط 

 در تمام سطوح فراموش نگردد.  ی ملی و بین المللیشرکا جانبه ی

 

هایی که  پالن های والیتی و سکتوری نیازمند است؛ پالنطرح  که بااین یک سند استراتیژیک بوده     

 ات اقلیم، مصؤنیت معیشتتغییربا سازگاری حوادث، ظرفیت سازی،  مسایل کلیدی چون کاهش خطر

و مدیریت پاسخدهی و بازسازی را در بر  جوامعسازی  ، توانمندتامین حقوق بشر جندر،شمولیت ، پایدار

تقویت  راستایخل در خواهد گرفت. این استراتیژی همچنان منحیث رهنمود اساسی برای تمام ادارات ذید

 ، نقش ایفاء خواهد کرد. همه جانبههمکاری های  بهبودارتباطات کاری بهتر و 

 

 ۰۷۹۰در سال  NDMAاین استراتیژی ابتکارات حکومت جمهوری اسالمی افغانستان را از آوان ایجاد     

چوب کاهش خطر حوادث منعکس چهارو تعهد آنرا در قبال تطبیق تعهدات جهانی و ملی برای ایجاد 

، ایجاد مرکز ملی عملیاتی ۸۱۰۸سال در حوادث آمادگی مبارزه با قانون ملی  تدوین وتطبیقمیسازد. 

و  ( و ایجاد واحدهای ملی و والیتیDMICمرکز اطالعات مدیریت حوادث ) ،(NEOCحاالت اضطرار )

 مینه اند.ین زا ارقام خسارات از جمله دست آورد های بزرگ در جمع آوری

 

پاسخگو و هم آهنگ دولت جمهوری  ،نگرش  و سیاست بشردوستانه ،این سند استراتیژیک  بیانگر بینش    

اسالمی افغانستان و به صورت عام و بیانگر حسن مدیریت اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  به منظور 

یک گام ارزنده و مهم در حکومتداری  ،همآهنگی در امور مربوط به ارایه ی خدمات در مواقع بحرانی بوده

 خوب محسوب می شود که در ایجاد رابطه ی مثبت میان مردم و دولت مؤثر است.
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جامعه ( و ایجاد یک SDGsکه در حصول اهداف انکشاف پایدار )، در اخیر میخواهم این دست آورد را    

حوادث  امور رسیدگی بهدولت در دفتر وزیر انعطاف پذیر در برابر حوادث طبیعی کمک خواهد کرد، به  ی 

کارشناسان و شرکایی که در ترتیب این  ،افغانستان آمادگی مبارزه با حوادثو امور بشردوستانه / اداره ملی 

 داشته اند، تبریک عرض نمایم.  فراگیر استراتیژی، نقش
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 پیشگفتار
 

 

 نجیب آقا فهیم 

 یو امور بشر رسیدگی به حوادثامور دولت در  وزیر

 

 

حوادث طبیعی و نیازمندی های پاسخدهی بشردوستانه به حوادث، نقش عمده ای را در مصایب مردم     

افغانستان، به خصوص در طی سال های اخیر ایفا نموده است. حکومت جمهوری اسالمی افغانستان از 

ات سازمان ملل متحد در پاسخ به این نیازمندی و ادار قهحمایت نهادهای بشردوست و انکشافی جهان، منط

 نشست سندای برگذار گردیدها اظهار سپاس و امتنان میکند. سومین کنفرانس کاهش خطر حوادث، که در 

( گردید، SFDRR 2015-2030برای کاهش خطر حوادث ) سندایچوب چهارسند  تدوینو منتج به 

 . گردیده استاین روند  عضوسندیم، که افغانستان نیز مورد استقبال حکومت افغانستان قرار گرفته و خر

 

استراتیژی  گشایش تدوین و از (SMDM) یحوادث و امور بشر امور رسیدگی بهدولت در  دفتر وزیر    

این تعهد حکومت  زیرا( نهایت خرسند است، ASDRR)کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان 

مشمول یک پالن عملیاتی  استراتیژی. این است هبوددر برابر چهارچوب سندای جمهوری اسالمی افغانستان 

چهارچوب سندای برای کاهش خطرات در مطابقت با اولویت های کاری  ۸۱۰۱الی  ۸۱۰۲برای سال های 

 میباشد. 

 

(، تعهدات حکومت جمهوری ASDRR)استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان     

نتیجه  در استراتیژیافغانستان را در قبال حوادث طبیعی به صورت جامع انعکاس میدهد. این اسالمی 

برای انجام نقش اساسی آن، که عبارت از هماهنگ ساختن اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث مؤثر  عملکرد

 به اوضاع بحرانیو رسیدگی  بشردوستانهامور مدیریت خطر حوادث، مربوط به فعالیت های  میتماو مدیریت 

چوب برنامه سازی چهاردر ایجاد یک  استراتیژیکه این  میرود. توقع کرددر داخل کشور است، کمک خواهد 

کمک کننده ممد و شامل حکومت، سکتور غیردولتی و سکتور خصوصی که  مرتبط و خوب هماهنگ شده،

می باشد و از همه شرکای کاری و سازمان های مدد رسان ملی و بین المللی متمنی ایم که در هنگام طرح 

برنامه ها و ارایه خدمات شان معیار های این استراتیژی را در نظر بگیرند تا بتوانیم در جهت مدیریت و مهار 

 خطرات حوادث وجوه مشترک داشته همآهنگ عمل کنیم. 
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مدیریت حوادث و  ها انجوها، اعضای کمیته های والیتی و ولسوالیذیربط، ن وزارت ها و ادارات به کارمندا    

کارخستگی ناپذیر داشته و اظهار نظر نموده اند تشکرات عمیق خویش  سایر شرکای که در ترتیب این سند

سکان آغا خان و اداره ا اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث. بخصوص از کارمندان را ابراز می دارم

(AKAH )همچنان از حمایت ابراز امتنان نموده وIMC  وUN-Habitat  در ترتیب این سند

 می نمایم.اظهار سپاس  استراتیژیک

 

دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و  گروهی از کارشناسان فوق العاده متعهد و باتجربه، که با     

برای تهیه این سند مهم زحمات زیادی را  مؤثر دارند وکار کاهش خطر  پروژه هایتحقق و امور بشری 

 .نمایمجا دارد که از زحمات شان اظهار قدردانی  ؛متقبل شده اند

 

رهنمودهای نیک شان بخاطر از جاللتماب داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجراییه جمهوری اسالمی افغانستان، 

با استفاده از فرصت تمنیات نیک  داشته واز صمیم قلب ابراز تشکر  استراتیژیکدر راستای ترتیب این سند 

را به شرکای انکشافی و سایر دوستانیکه ما را به وجه احسن در قسمت ترتیب این سند یاری  خویش

 . میدارمرسانیده اند، تقدیم 

 

چوب چهاراز پالن عملیاتی کنفرانس وزرای کشورهای آسیا و  راهکار جامعاین  استراتیژیکساحات تمرکز 

با فکتورهای ملی و بین  به صورت مؤثرتمرکز  ساحاتِاین  کهگرفته شده   SAARCمدیریت حوادث 

 چهارچوب سندایدر تطبیق  می تواند ،طرح شدهو پالن عملیاتی  استراتیژیالمللی در ارتباط بوده و ازینرو 

 کمک کند.  افغانستان برای  (SDGs) پایدارو حصول اهداف انکشاف 
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 مقدمه
 

 

 حیدری قاسممحمد 

 معین پالیسی، برنامه و هماهنگی

 (ANDMAحوادث افغانستان )آمادگی مبارزه با اداره ملی 

 
 

 ۸۱۰۱الی  ۸۱۰۲برای سال های استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان     

(ASDRR منحیث سندی که از دیر زمانی در انتظار آن بودیم، به اساس تعهدات جهانی و منطقوی )

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و دورنمای آن در مورد مدیریت خطرات حوادث ترتیب شده است. این 

داخل کشور با در نظر داشت شرایط آنرا در و تطبیق  چهارچوب سندای اصول اساسی استراتیژیکسند 

 فغانستان منعکس میسازد. ا

 

برای کاهش خطر حوادث طبیعی از سطح  مؤثر اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث همه ما از برنامه های     

استراتیژی ها را و ها اسناد پالیسی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ملی تا سطح محلی آگاه هستیم. 

و تطبیق برنامه های کاهش خطر حوادث و  ،میکانیزم هماهنگی و انکشاف برنامه ها را ایجاد کرده،  آماده

 در جریان اکنون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث. و مدیریت می نمایدپاسخدهی بشردوستانه را رهبری 

ه و میکانیزم ملی خسارات ناشی از حوادث طبیعی در سطح ملی بود بیسواحد دیتامرکز پروسه  یک تحقق 

را برای جمع آوری، دسته بندی و تحلیل ارقام خسارات ناشی از حوادث طبیعی ها های والیتی و ولسوالی 

( را NEOCهمچنان مرکز ملی عملیات حاالت اضطرار ) اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثایجاد میکند. 

 ی از کورس های آموزشی نیز طی سالیان اخیر والیات توسعه داده است. برعالوه تعداد بهایجاد نموده و آنرا 

 . ستتدویر یافته اراه اندازی و 

 

به نمایندگی از حکومت جمهوری اسالمی  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثکه  جای بسی افتخار است    

افغانستان در پالتفورم ها و همایش های جهانی و منطقوی حضور یافته و در سومین کنفرانس جهانی کاهش 

نتیجه این کنفرانس جهانی، هذا درنمایندگی کرده است. سند  ۸۱۰۲در مارچ  سندای خطر حوادث منعقده

بوده و حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ( ۸۱۰۱الی  ۸۱۰۲برای کاهش خطر حوادث ) سندایچوب چهار

 متعهد به تطبیق آن در افغانستان میباشد. 
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کار ترتیب  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثدر همایش جهانی سپرده شد،  اتی کهبا درنظر داشت تعهد    

 آغاز نمود. تمرکز اصلی ۸۱۰۹را در فبروری استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان 

عبارت از ایجاد حسابدهی سازمانی در تهیه و تطبیق فعالیت های مدیریت خطر حوادث در  استراتیژی این

پنج ساحه استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان سطوح مختلف کشور میباشد. 

 را به بحث گرفته است، که عبارت اند از:  استراتیژیککز متمر

i.  ایجاد سیستم مسلکی مدیریت خطر حوادث؛ 

ii. ملی؛  فیگنجانیدن  کاهش خطر حوادث در پالیسی ها و پالن های انکشا 

iii.  ارتقای ظرفیت نهادها و منابع بشری؛ 

iv.  سازی جوامع معروض به خطر حوادث؛  دانستنی ها و ابتکارات برای توانمندسطح بهبود 

v.  خصوصی ) –توسعه برنامه سازی کاهش حوادث از طریق سرمایه گذاری های عامهpublic 

private investments.) 

 

چون سازگاری با چالش سازی طبیعی را مدیریت میکنیم، اما نیاز برای مسایل  اتبه صورت سنتی ما تهدید

وسط فعالیت های بشری در تایجاد شده  حوادثتغیرات اقلیم، خشکسالی، برفکوچ های پیهم و شدید و 

یک سند ملی در مورد کاهش خطر حوادث  برای نخستین بارو  محسوس بود نهایتهای ملی  استراتیژی

سکتور بشمول  را در پالن عملیاتی خویش گنجانیده و موسسات دولتی و غیردولتیو غیر طبیعی  طبیعی

 . یما در پروسه دخیل ساختهو قابل تطبیق  خصوصی را به یک شیوه جامع 

 

به صورت مشارکتی طی چندین نشست مشورتی همراه با شرکا ترتیب شده و یک  این استراتیژی    

، ملی و منطقوی فعال اند، ایجاد محلیح وکه در سطتی را با موسسا کتیچوب مؤثر هماهنگی و مشارچهار

. سه نشست گردیدکرد. نشست های مشورتی با شرکا با حمایت و اشتراک شرکای جهانی و منطقوی دایر 

مشورتی در کابل تدویر یافته و اکثریت اشتراک کنندگان از ادارات دولتی، نمایندگان موسسات ملی و بین 

ند. نتیجه این اورکشاپ ها سهیم  تدویر المللی، ادارات سازمان ملل متحد، دانشمندان و کارشناسان در

توقع و  میباشدحوادث طبیعی افغانستان  استراتیژی کاهش خطرات و اثرات دسترسی به اهداف نشست ها،

 . ممد ومؤثر واقع شوددر جهت انکشاف و تقویت شبکه های ملی و منطقوی  استراتیژیاین تا  میرود

 

امور رسیدگی به حوادث و امور وزیر دولت در  محترم میخواهم از رهنمایی ها و توصیه های جاللتماب    

اظهار سپاس و امتنان نمایم. ما  توجه مبذول داشته اندو پالن عملیاتی  استراتیژیدر ترتیب این  بشری که

بخاطر ( NDMC)عالی دولتی مبارزه با حوادث اعضای کمیسیون  ذوات محترم هریک از همچنان مدیون

 و پالن عملیاتی هستیم.  استراتیژیشان در قبال این  مؤثرنظریات و سفارش های ارایه 
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ویش را به همکاران خود .... که همکاری های بی شایبه خود را در ترتیب این خ نیکتمنیات همچنان     

از شرکای انکشافی به شمول انجوها برای حمایت های  و نیزند، ابراز کنم. ه ادریغ نورزید استراتیژیکسند 

به خاطر  UN-Habitatو  AKAH ،IMCاز  خاصتاً نموده وصمیمانه شان در غنامندی این سند تشکر 

 ۸۱۰۲)استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان حمایت سخاوتمندانه شان در ترتیب 

 .قدر دانی می نمایم (۸۱۰۱الی 

 با سپاس
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 مخففات
ANDMA  Afghanistan National Disaster Management Authority  

( افغانستان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث )  

ASDC  Afghanistan Spatial Data Centre  

 (مرکز ارقام/اطالعات فضایی افغانستان)

CBOs 

 

CBDMC 
 

CC 

Community Based Organizations 

 (موسسات محلی) 

Community Based Disaster Management Committee  

 (کمیته محلی مدیریت حوادث)

Climate Change  
 (تغیرات اقلیم)

CDCs 

 

CSOs 

Community Development Councils 

 (شوراهای انکشافی جامعه) 

Civil Society Organizations  
( جامعه مدنی نهادهای ) 

DM  

 

DRM 
 

DRR 

Disaster Management   

 (مدیریت حوادث)

Disaster Risk Management  

 (مدیریت خطرات حوادث)

Disaster Risk Reduction 

 (کاهش خطرات حوادث)

DDMC District Disaster Management Committee  
 (کمیته ولسوالی مدیریت حوادث)

  

EWS  

 

GIS 

Early Warning System  
( قبلیسیستم هشداردهی  ) 

Geographic Information System 

 (سیستم اطالعات جغرافیایی)

HFA  

 

IEC 

Hyogo Framework for Action  

( چوب عمل هایوگوچهار ) 

Information Education and Communication  

 (اطالعات، تعلیمات و ارتباطات)

LLDC 

 

MoPH  

Landlocked Developing State  

 (کشور رو به انکشاف محاط به خشکه)
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MAIL 
 

M&E 
 

MRRD 

Ministry of Public Health  

 (وزارت صحت عامه)

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

 (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) 

Monitoring & Evaluation 

 ( و ارزیابی نظارت ) 

Ministry of Rural Rehabilitation and Development  

 (وزارت احیاء و انکشاف دهات)

NGO  

 

NEPA 

Non-Governmental Organization  

 (موسسات غیردولتی)

National Environment Protection Agency  

 (اداره ملی حفاظت از محیط زیست)

NDMC 

 

PDMC 

National Disaster Management Committee 

 (کمیته ملی مدیریت حوادث)

Provincial Disaster Management Committee 

 (کمیته والیتی مدیریت حوادث)

RRDs Regional Rural Development Directorate  
 (ریاست احیاء و انکشاف دهات)

RD  Rural Development  

  (انکشاف دهات)

SDGs  

 

SFDRR 

Sustainable Development Goals  

 (اهداف انکشاف پایدار)

Sendai Framework for Disaster Reduction  
 برای کاهش خطر حوادث( سندایچوب چهار)

UNISDR  United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

 ( خطر حوادثاستراتیژیک کاهش دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش  )   

UN-HABITAT United Nations Human Settlement Program  

 (برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یا هبیتات)

WCDRR  3
rd

 UN World Conference for Disaster Risk Reduction    
( کاهش خطر حوادثکنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای  ) 
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 خالصه سند
زلزله، سیالب ها، سیالب های ناشی  به شدت وبطور مستمر با تهدیدات وخطرات طبیعی چونافغانستان      

حوادث این کشور باباشد. برعالوه  میوسایرحوادث مواجه خشکسالی  ،، لغزش زمین، برفکوچهااز بارندگی

که منتج به خسارات پیهم جانی، معیشتی و مالی میگردد. از ناشی از فعالیتهای بشری شدیداً مواجه بوده 

گردیده اند. تلف بیست هزار تن بیش از نه میلیون تن متاثر و  طبیعی حوادثاز اثربدینسو،  ۰۷۲۱سال 

 ارکانب پذیری و خطرات، ، آسیضیتمعرو ت،تهدیدا مربوط به و دسترسی به اطالعاتمرکز معلومات  ایجاد

 شوند.  اصلی مدیریت مؤثر کاهش خطر حوادث محسوب می

 

 سال فبروری ۰۱برمیگردد. در میالدی  ۰۷۹۰سال  بهافغانستان برای  سیستم مدیریت حوادث  تکامل    

، ریاست آمادگی دولت وقت ۲۱شمسی به اساس فرمان نمبر هجری  ۰۰۲۰دلو  ۸۹میالدی مطابق  ۰۷۹۰

( یاد ANDMAحوادث افغانستان ) آمادگی مبارزه با(، که امروز به نام اداره ملی DDPحوادث ) در برابر

باعث نهادینه شدن مدیریت ( ۸۱۰۲الی  ۸۱۱۲چوب عمل هیوگو )چهارایجاد شد. پروسه تطبیق  ؛میگردد

 انکشافیحوادث توسط پالن ملی استراتیژیک پذیری دربرابر کاهش خطر گردید که حوادث در افغانستان 

 دید. گر پیش بینی

 

حوادث عالی دولتی مبارزه با چوب سازمانی برای مدیریت حوادث در افغانستان متشکل از کمیسیون چهار    

(NDMCبوده، که )  ریاست آنرابه اساس فرمان جداگانه مقام عالی ریاست جمهوری محترم رئیس اجرائیه

از اعضای کابینه تشکیل میدهد که  ( تن۰۷نرا )ی اسالمی افغانستان رهبری، و اعضای آجمهوردولت 

 عبارت اند از: در مطابقت به ماده بیستم قانون مدیریت حوادث مسوولیت های کمیسیون 

i.  کمیسیون نهاد اصلی مسوول برای پالیسی ملی مدیریت هاپالیسی  دوره ایترتیب و بازنگری :

 حوادث میباشد. 

ii.  کمیسیون برای برنامه ریزی و بازنگری فعالیت های کاهش خطر حوادث و ظرفیت بررسینظارت و :

بار جلسه دایر میکند. افغانستان  ششآمادگی و پاسخدهی حکومت و نهادهای بین المللی، سال 

چوب های مختلف منطقوی مانند چهاراز طریق  یشهمچنان در سطح منطقوی در تالش ها

UNESCAP ،ECO ،ADPC ،ADRC  وAMCMDRR  .فعاالنه دخیل است 

 

ملی کاهش خطر حوادث یکی از مهمترین اسنادی است، که در نتیجه سه نشست مشورتی  استراتیژی    

شده بود. دایر و ترتیب بزرگ با اشتراک پالیسی سازان، مدیران، دانشمندان و سایر شرکای ذیربط در کابل 

از اشتراک کنندگان از تمام سکتورها تدویر یافتند، تمام نشست های مشورتی ملی با اشتراک تعداد کثیری 

تا در ترتیب استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان کمک کنند. این استراتیژی در 

 شکل گرفت.  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثنتیجه تالش های جمعی ادارات مختلف به رهبری 
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در افغانستان  سندایچوب چهارجهانی  نتایجث در تالش رسیدن به ملی کاهش خطر حواد استراتیژی    

کاهش قابل مالحظه در خطرات حوادث و خسارات جانی، معیشتی و صحی "است، که چنین صراحت دارد: 

 ."افراد، کسب و کار، جوامع و کشورها و دارایی های اقتصادی، فزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی

 

ف ذیل اهدادر تالش تعقیب  استراتیژیجهانی در افغانستان،  دسترسی و کسب نتایج متوقعه برای    

و کاهش خطرات موجوده حوادث طبیعی از طریق اتخاذ تدابیر جامع   بالقوه از خطراتجلوگیری "میباشد: 

، یکیوژ، تکنالزیست محیطیو همه شمول اقتصادی، ساختاری، حقوقی، اجتماعی، صحی، فرهنگی، تعلیمی، 

در برابر ها و آسیب پذیری  تبه تهدیدا ضیتبه جلوگیری و کاهش معرو منتجسیاسی و سازمانی، که 

ارتقای انعطاف بوده که در نتیجه باعث حوادث طبیعی، بهبود آمادگی برای پاسخدهی و احیای مجدد 

و مدیریت خطر حوادث در  مخاطراتهدایت کاهش  استراتیژیهدف این  "پذیری در برابر حوادث میگردد.

افغانستان سندای برای  چوبچهارپروسه های انکشافی در تمام سطوح و نیز در تمام سکتورها در مطابقت با 

در تالش تقویت کاهش خطر حوادث در افغانستان و نیز گنجانیدن آن در پالیسی  استراتیژیمیباشد. این 

  میباشد. چهارچوب سندایهای حکومت افغانستان در تبانی با 

 

 قرار ذیل اند: استراتیژی عمدهمقاصد 

i.  با ازدیاد ارتباط و ادغام کاهش خطر حوادث، سازگاری( تغیرات اقلیمیCCA ،و کاهش آن )

تحقق و  درکه ( و سایر امور انکشافی fragilityمدیریت ایکوسیستم، منازعه، شکنندگی )

 رچوب ها و پروتوکول های جهانی مربوطه؛ چها میو تما دسترسی به اهداف انکشاف پایدار

ii. مدت ظرفیت ها، به شمول میکانیزم های هماهنگی، در سطوح جهانی و منطقوی برای  دراز رشد

ایجاد انعطاف پذیری در برابر  درو همکاری سیستماتیک  چهارچوب سندایحمایت از تطبیق 

 حوادث؛ 

iii.  ،رچوب ها و ظرفیت ها در سطوح ملی، والیتی و محلی برای تعمیم، تطبیق چهاتقویت میکانیزم ها

و هماهنگی استراتیژی ها و برنامه های کاهش خطر حوادث، که فکتورهای زمینه ساز خطر چون 

منازعه و انحطاط های غیر پالنی، آسیب پذیری، شهر، ، تغیرات اقلیمعدم رعایت حفظ الصحهفقر، 

 یشود؛را نیز شامل م زیست محیطی

iv.  برای شامل سازی سیستماتیک تدابیر کاهش خطر حوادث در طرح و  مناسببه کارگیری روش

 تطبیق برنامه های آمادگی و پاسخدهی در برابر حوادث و احیای مجدد؛ و

v.  و جلب منابع جهت کمک در تطبیق برنامه ها و پروژه های کاهش خطر و وسایل کاری  ایجاد ابزار

 حوادث. 
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ی استراتیژیک استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان در مطابقت با سمت و سو    

، قرار ذیل (۸۱۰۱الی  ۸۱۰۲برای کاهش خطر حوادث ) سندایچوب چهارتطبیق ی پالن منطقوی آسیا برا

 است: 

i. ارتباط و نزدیکی در تطبیق؛ 

ii. عملکرد ساحوی؛ 

iii. در کاهش خطر حوادث.  آن جندر و شمولیت 

 

را به بحث  استراتیژیککز متمراستراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان پنج ساحه 

 گرفته است، که عبارت اند از: 

vi.  ایجاد سیستم مسلکی مدیریت خطر حوادث؛ 

vii. کاهش خطر حوادث در پالیسی ها و پالن های انکشافی ملی؛  ادغام 

viii.  ارتقای ظرفیت نهادها و منابع بشری؛ 

ix.  سازی جوامع معروض به خطر حوادث؛ و دانستنی ها و ابتکارات برای توانمندبهبود 

x.  خصوصی )–کاهش حوادث از طریق سرمایه گذاری های عامه هایتوسعه برنامهpublic-

private investments.) 

نقش  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، استراتیژی کاهش اثرات حوادث طبیعی افغانستانبا تطبیق     

به  منطقهاداره کلیدی هماهنگ کننده فعالیت های مدیریت حوادث و کاهش خطر حوادث را در سطح 

هد نمود و در قبال اشتراک و تسهیل پروسه های منطقوی انمایندگی از جمهوری اسالمی افغانستان ایفا خو

ادارات سازمان ملل متحد،  فعالیت های را همراه با راه اندازیمسوولیت داشته و  چهارچوب سندایدر زمینه 

جامعه مدنی، سکتور خصوصی، نهادهای اکادمیک، گروه های علمی و تحقیقی و سایر شرکاء انجام نهاد های 

 خواهد داد. 

 

روند تطبیق استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث    

دارند، از طریق  قانونیها و نهادهای ذیدخل، که ماهیت اجراییوی و  افغانستان را با دخیل بودن تمام وزارت

اهداف کاهش خطر حوادث در انکشاف پایدار موازی با ادغام انکشاف ظرفیت های کاهش خطر حوادث و 

 enabling) مناسبیو رهبری خواهد نمود. این امر فضای  مدیریتو اولویت های آن،  چهارچوب سندای

environment را که مشمول پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین، برنامه ها، نهادها وغیره میباشد، ایجاد )

نموده و مدیریت خطرات حوادث و تدارک منابع را برای مدیریت مؤثر خطرات حوادث در سطح ملی، والیتی 

 محلیسطح در  راه، ی و ساحوی سمت دهی، رهبری، هماهنگی و تنظیم میکند. تطبیق و هماهنگی نقشه 

 شود. همراه با تطبیق فعالیت ها در سطح ملی و سطوح دیگر هماهنگ ساخته می



22 
 

میکانیزم سازمانی در  که عبارت از ادارات دولتی والیتی و ساحوی اند.مدیریت حوادث فعاالن اولیه      

ثیت ( وجود دارد. این کمیته حیPDMCکمیته والیتی مدیریت حوادث ) شکل ساختاریسطح والیتی به 

 در سطح والیات اداره رهبری کننده را از جانب حکومت در امور مربوط به مدیریت و کاهش خطر حوادث

ایفا میکند. این کمیته توسط والی رهبری شده و ادارات سازمان ملل متحد، موسسات غیردولتی بین المللی، 

 بسیج می سازد. خیل انددر آن درا که موسسات غیردولتی داخلی و سایر شرکای فعال در سطح والیت 

 

جلب منابع کافی، قابل  استراتیژی کاهش خطرات و اثرات حوادث طبیعی افغانستان درتطبیق موفقانه 

ظرفیت ها، که شامل حمایت تخنیکی غیرمالی از جانب شرکای ذیربط ایجاد پیشبینی و به موقع و همچنان 

فعالیت ها، نتایج بوده که  اشتراک تمام شرکا نیازمند، نیاز دارد. این روند به باشد ملی و بین المللی می

 تطبیق و پیشرفت جریان کار مهیا میسازد.  نظارت از ، چارچوبی را برای استراتیژیمتوقعه و اهداف 

 

با استفاده از سیستم ها و میکانیزم های موجود جهانی و منطقوی  چهارچوب سندایتطبیق از پیشرفت 

رفت. همچنان ادارات سازمان ملل متحد، موسسات جامعه مدنی، سکتور مورد ارزیابی قرار خواهد گ

خصوصی، شرکای انکشافی و سایرین برای گزارشدهی برنامه ها و فعالیت های مرتبط به کاهش خطر 

رچوب مشابه چهاهر دو سال بعد تحت  دوره یی حوادث تشویق خواهند شد، و این روند در گزارشدهی

 رد. مساعدت خواهد کرا  نظارتی
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 فصل اول

 وضعیت موجود و روند حوادث طبیعی در افغانستان

 
 ، خطرات و آسیب پذیریاتمعلومات در مورد تهدید .۱.۱

 

، سریالب هرای ناشری از    ی فصرلی زلزلره، سریالب هرا    منجملره طبیعری   ات و خطررات تهدیدبا  مستمر بطور به شدت و افغانستان     

 یبشرر  ناشری ازفعالیرت هرای   حروادث   این کشرور برا  برعالوه  باشد.  میمواجه و غیره خشکسالی  ،، لغزش زمین، برفکوچگیبارند

د. دگرات پیهم جانی، معیشتی و مالی می، که منتج به خسارمواجه بوده شدیدآ

 متضررر  طبیعری نره میلیرون ترن    حروادث   دراثرر  بدینسو،میالدی  7323از سال 

 . ستدیده اگرتلف  بیش از بیست هزار تن و

، اتتهدیرردمربرروب برره اطالعررات  مرکررز معلومررات ودسترسرری برره  ایجرراد     

کاهش خطر  مؤثراصلی مدیریت  ارکان، آسیب پذیری و خطرات ضیتمعرو

 . 7حوادث محسوب میشوند

 

کمتررین انکشراف یافتره    در میان کشورهای افغاستان  ،3372 الی 7323 هایسال میان ناشی از حوادث طبیعی تلفاتاز نظر تعداد      

لیرون نفروس   ین دوره درهرمشرود درهمری  دیده می چنانچه . هایتی درمرتبه دوم قرارداردکشور سطح عاید ملی پائین بعد از داشتن و

 د.حادثات جیوفزیکی و اقلیمی میباش ن ناشی ازکه نصف آ ثبت شده  استتلفات  نفر 7723تعداد   ،افغانستان

 

برا اثررات    و نمودهمواجه جدی تهدید  با را کثریت افغان ها به آن وابسته استمعیشت اکه  نمنابع طبیعی افغانستا اقلیمی تغییرات    

سرطح پرایین انکشراف    متاثر میسرازد.   نهایترا ترقی پیشرفت و روند و  ساختهاقلیمی و حوادث طبیعی روبرو  تغییراتقابل مالحظه 

 ،و منازعره  جنر  چندین دهره  تداوم . ساخته استآسیب پذیر  بیشتر در برابر اثرات حوادث طبیعی را کشور اقتصادی، –تماعی اج

 سیب رسانده است.آ  کشور دررا  ( و ظرفیت های حفاظتیCoping mechanismمیکانیزم کنترول )

 

باعر  ایجراد   بروده، و   مصریبت برار  وقوع حوادث طبیعری در مجمروع   ، افغانستاندر کوهستانی  بودن مناطق صعب العبور به علت    

و وادی های هموار جنوب کشور را به ی از کوه های همالیا است که بخشد. کوه های هندوکش دمیگربشری نیازمندی های وسیع 

 نموده و تفاوت فاحش درجه حرارت تغییربه نیمه بری  بریاز اقلیم  درافغانستان سیم میکند. آب و هواارتفاعات مرکزی تقو  شمال

، INFORM Riskبه اساس شاخص . 3و سرد محسوس است گرمهمراه با فصول  از سطح بحر ارتفاعنظر به  ناشی از تغییر اقلیم

                                                
7
 در برابر تهدیدهای طبیعی (  افغانستاناز بُعد چندین خطر) Multi-Riskارزیابی   

http://adsabs.harvard.edu/abs/2017EGUGA..19.4116D 
3
 بانک جهانی – GFDRR(، افغانستان، Disaster Risk Profileمعلومات حوادث طبیعی )  

http://adsabs.harvard.edu/abs/2017EGUGA..19.4116D
http://adsabs.harvard.edu/abs/2017EGUGA..19.4116D
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یرن امرر کشرور را در    حوادث طبیعی قررار دارد و ا  آسیب پذیری در مقابلفیک، در بلندترین درجه پاسی –افغانستان در منطقه آسیا 

شرماره  در جردول   نها محتمل استکه وقوع آ کال حوادث طبیعیاش شایعترین. 9مختلف طبیعی آسیب پذیر میسازد اتبرابر تهدید

 یک لست شده اند. 

 

 :(3۱13 الی 3۱13) افغانستان در طبیعی حوادث اشکال شایعترین – 1جدول 

 

 

 

 زلزله – ۱.۱.۱

 میلیرون  93برا   ،واقع در جنروب آسریا   ،افغانستان یک کشور محاب به خشکه     

یک منطقره تکتونیرک فعرال موقعیرت دارد.     جوار میباشد. این کشور در نفوس 

  سرررحد بررا بخررش هررای شررمال شرررت افغانسررتان برره خصررو  منرراطقی کرره هررم

وضعیت شدید زلزله قرار دارند.  اتو پاکستان اند، در معرض تهدید تاجکستان

افیکی افغانستان، این کشور را در برابر زلزله و سیالب هرا  گرجیوفزیکی و توپو

اخته و زلزله های زیانباری در افغانستان به وقروع پیوسرته،   شدیداً آسیب پذیر س

از ن . در ده سال اخیر، بیش از هفت هزار تستکه با تلفات زیادی همراه بوده ا

مواجره   هرا ریرب وسریع زیربناء  افغان هرا را برا مشرقت و تخ    دوام جن چندین دهه طی اند.  تلف و یا هم مجروح گردیده اثر زلزله

افرزایش سرریع در    (،3337الری   7332) هرای  جنر  بعرد از   و در سال های اخیرر است.   بودهآن در شهر کابل ، که بیشترین ساخته

شرده اسرت.    هرا  کابل به علت اعمار ساختمانهای بزرگ بویژه پروسه شهری شدن رونما شده، که منتج به انکشاف غیرمنظم شهر 

و  و متضررر  زخمیتن  22333فته و بیش از گرنفر را  772وکش رخ داد، که جان در کوه های هند ای زلزله 3372اخیراً در اکتوبر 

 . ندگردید سرپناه و بی بیجاتن  92333

 

                                                
9
 Prevention Webتان: معلومات حوادث و خطرات طبیعی افغانس  
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 سیالب ها  .۱.۱.۱

زیان های مالی  میلیون دالر 22 به مقیاس، که ساالنه طور اوسط  است ها معمول ترین نوع حوادث طبیعیاز نظر تاریخی، سیالب      

ه بره بنیره اقتصرادی    میلیون دالرر خسرار   233ند اضافه تر از میتوا گاین درحالیست، که سیالب های بزر د. وارگذ میاز خود به جا 

ن، تخرار، کاپیسرا، بغرالن، بدخشران،     سرمنگا الب هرای واقرع شرده در والیرات     در سی 3372می  ماه . این مورد درنمایدکشور وارد 

نفر جان های شان را از دست  92هفت روز دوام سیالب ها،  ی و در نتیجه هدیده شد پروانبادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی و 

و تعرداد زیراد مواشری     هدیرد گرروند معیشتی مرردم   . این سیالب ها همچنان باع  متاثر شدنخمی شدندزهم داده و تعداد زیادی 

 . 2گردیده استزمین های وسیع زراعتی تخریب  و منازل وتلف 

 

 خشکسالی  .۱.۱.۱

فیصد مردم متکی به زراعت  23از باالتر  معیشت چون. متضرر می شوده توسط خشکسالی های موسمی افغانستان تقریباً همه سال    

مریالدی   3333شرود. از سرال    فقرزدایی می روند کاهشو  عواید سطح نازلعیشت، خشکسالی باع  تهدید امرار م از این رو، بوده

میزان  3372و  3377، 3332، 3332، 3333میلیون تن را متاثر ساخته و خشکسالی های واقع شده در سال های  2بدینسو، خشکسالی 

 مناطق مرکزی شمال، شمالغرب و خطرات خشکسالی در کناره های وادی هلمندافزایش داده است. شدت تمام  باآسیب پذیری را 

د. خشکسالی شدید در افغانستان خسارات شو ور به کمترین میزان آن دیده میشمال شرقی کششرقی وبیشتر بوده و در مناطق  نسبتاً

 شده وارد نموده و باع  کمبود شدید مواد غذایی در سراسر کشور  ومالداری به سکتور زراعتسال  درتخمینی سه میلیارد دالر را 

 میتواند.

ا روی ممکن باع  کاهش تولید برت آبی )هایدرو پراور( شرده و اثررات منفری قابرل مالحظره ای ر      ها لی خشکسا تکرارافزایش     

 . 2اردبگذبه جا  نیز تولید برت در کشور

 

 برفکوچ  .۱.۱.۱

 3371و  3372، 3373)طوفان های برفی( درین اواخر رو به افرزایش میباشرد. افغانسرتان در سرال هرای      دفعات و دوام برفکوچ ها    

برفکروچ هرا باعر      3371در سرال  جریان برت شده اسرت.   قطعو صدها تن تلفات که منجر به  برفکوچ های شدیدی را تجربه کرد

 در .2خمری نمروده اسرت   زرا  یگرر بیش از صد تن دو  والیت پنجشیر بوده مربوب آن تن 732که  گردیده است تن 322تلف شدن 

والیات بدخشان، بامیان، دایکندی، پروان،  درمعرض تهدید برفکوچ قراردارد.بیش از دو میلیون نفوس کشور  والیت بیست و شش

                                                
 may-floods-http://floodlist.com/asia/afghanistan-2018والیت  77سیالب ها در افغانستان: بیش از سی کشته در   . 2
2
(، افغانستان، Disaster Risk Profileمعلومات حوادث طبیعی )  

-PUBLIC-P155025-WP-http://documents.worldbank.org/curated/en/284301491559464423/pdf/114097

low.pdf-afghanistan 
2
 طوفان کامل )برفی( یک   

https://www.afghanistan-analysts.org/a-perfect-snow-storm-what-can-be-done-against-avalanche-damage-in-

afghanistan/ 

http://floodlist.com/asia/afghanistan-floods-may-2018
http://documents.worldbank.org/curated/en/284301491559464423/pdf/114097-WP-P155025-PUBLIC-afghanistan-low.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/284301491559464423/pdf/114097-WP-P155025-PUBLIC-afghanistan-low.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/a-perfect-snow-storm-what-can-be-done-against-avalanche-damage-in-afghanistan/
https://www.afghanistan-analysts.org/a-perfect-snow-storm-what-can-be-done-against-avalanche-damage-in-afghanistan/
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در همزمان با برفکوچ ها، تهدید لغرزش زمرین   بوده که برفکوچ در معرض خطرشدیداً نقاتی است که و لغمان  ، غورتخار، نورستان

 نیز موجود است. این والیت 

 

  لغزش زمین .۱.۱.۱

فیصد کتله های زمین در افغانستان در معررض خطرر لغرزش     23بیش از     

قرار دارند و علت معمول آن کوهستانی بودن اراضی و آسیب پذیر برودن  

خرا  اسرت. بیشرترین مرردم معرروض بره خطرر لغرزش زمرین در          نوعیت 

و لغرزش  زیست دارند. شکست   و غور ، بامیانوالیات بدخشان، دایکندی

ر در شرمال شررت افغانسرتان د    بدخشران  یکریه آب باردامنه های تپه در ق

تعداد زیادی از باشندگان محرل و تخریرب   منجر به تلف شدن  3372سال 

  کلی منازل شان گردیده است.

 

 جنگالتآتش سوزی و  آتش سوزی .۱.۱.۱

 3373در سال  افزایش یافته و تنهاآتش سوزی نیز یک تهدید بالقوه در افغانستان است. در سال های اخیر، حادثات آتش سوزی      

بره  چنانچره  پیونردد.   نیز در افغانستان به وقوع می جنگالتند. آتش سوزی ه ادر شهر کابل طعمه حریق شد نباب دکا 233حداقل 

 . 1در افغانستان به میزان بلند تصنیف شده است جنگالتسیب پذیری، خطرات آتش سوزی ارش ها و ارقام آگزاساس 

  

                                                
7
  http://thinkhazard.org/en/report/1-afghanistan/WF  

http://thinkhazard.org/en/report/1-afghanistan/WF
http://thinkhazard.org/en/report/1-afghanistan/WF
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         :(منبع: بانک جهانیعمومی حوادث طبیعی: ) اثرات. ۱.۱

 فته شده اند:گربه تحلیل درجدول اتی ع و متبارز است، ذیالً حوادث طبیعی مختلفی که وقوع شان در افغانستان بیشتر شای

 خطرات طبیعی اثرات

  زلزله تلف و یا شدیداً مجروح گردیده طور اوسط در یک سالبه تن  223به تعداد 

  سیالب ها بیش از هشت صد هزار تن در معرض سیالب ها قرار گرفته اند. 

  خشکسالی میلیون دالر خساره در هر سال 323

  لغزش زمین یک صد و سی هزار منازل و ساختمان شخصی در معرض حادثه قرار گرفته اند. 

  برفکوچ ده هزار کیلومتر سر  در معرض حادثه قرار گرفته است. 
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 دومفصل 

 برای مدیریت خطرات حوادثسازمانی  ترتیبات

 
دلرو   31مریالدی مطرابق    7319سرال  فبروری  72در  که ددمی گر برمیالدی  7319در افغانستان به سال  سیستم مدیریت حوادث     

(، که امرروز بره نرام اداره    DDPدر برابر حوادث ) آمادگی، ریاست دولت وقت 22اساس فرمان نمبر  شمسی بههجری  7927سال 

الی  3332) هیوگو کاری چارچوب. پروسه تطبیق 2دد، ایجاد شدمی گر( یاد ANDMAحوادث افغانستان )مبارزه با آمادگیملی 

 استراتیژیحوادث توسط پالن ملی  پذیری دربرابرکاهش خطر که گردیدشدن مدیریت حوادث در افغانستان ( باع  نهادینه 3372

 . گردید پیش بینی( NSDP)انکشافی 

 

( بوده، که NDMCحوادث ) با مبارزهعالی دولتی ر افغانستان متشکل از کمیسیون ارچوب سازمانی برای مدیریت حوادث دچ    

ی افغانسرتان بعهرده داشرته    رئیس اجرائیه دولرت جمهروری اسرالم    نرا براساس فرمان جداگانه مقام عالی ریاست جمهوریریاست آ

مبارزه با  آمادگیماده بیستم قانون  ت بهمطابقدر یت های کمیسیونمسؤول( تن از اعضای کابینه تشکیل میدهد که 73نرا )واعضای آ

 عبارت اند از:  حوادث

 

 برای پالیسی ملی مردیریت حروادث مری    مسؤولکمیسیون نهاد اصلی  :ها پالیسی یره ادوی نگررتیب و بازت  .۱.۱

 باشد. 

 

و  آمرادگی ای کراهش خطرر حروادث و ظرفیرت     ی فعالیت هنگرمیسیون برای برنامه ریزی و بازک :بررسینظارت و  .۱.۱

 بار جلسه دایر میکند. ششومت و نهادهای بین المللی، سال پاسخدهی حک

 

تحان نمودن سیستم هرای هشردار   برای امزمستان، تدابیر الزمه سرمای سالی و فصل کمیسیون قبل از وقوع سیالب ها، خشک. 3.3.1

بررای پاسرخدهی بره     برا ظرفیرت   و موجودیرت منرابع بشرری    یکاستراتیژدر موقعیت های  اساسیهای  گدامایجاد  ،(EWS) قبلی

 ی قرار میدهد. نگرمورد بازرا  حاالت اضطرار

 

ارش های مربوب به خسارات و نیازمندی ها را دریافرت نمروده و برا درنظرداشرت شردت      گزکمیسیون در حاالت اضطرار، . 3.3.3

بسیج مقام والیت )والی ها( را برای اتخراذ تردابیر الزم    صالحیتکند. همچنان  مملی را اعالحادثه طبیعی، ممکن حالت اضطراری 

 در پاسخدهی به حوادث دارد. 

  

                                                
8
  http://dmac.gov.af/about/andma/ 

http://dmac.gov.af/about/andma/
http://dmac.gov.af/about/andma/


30 
 

 National)حراالت اضرطرار  وجهری  کمیسیون ممکن وجوه مالی الزم را از صندوت ملی  تخصیص وجوه مالی: . ۱.۱

Emergency Fund .تخصیص دهد ) 

و منحی  سکرتریت  را داشتهحیثیت اداره اصلی اجراییوی کمیسیون در سطح ملی  مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی      

 و پاسخدهی به حوادث را دارد. آمادگیابعاد مربوب به کاهش خطر،  تمام هنگیهما یتمسؤولاین اداره نماید.  کمیسیون عمل می

ی گیرت های الزم برای شناسایی و جلوظرفی کمبودهر دو سطح ملی و والیتی، به  در مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی 

ه امکانرات زیربنرایی و   نگااز اداره حوادث، پاسخدهی در برابر حوادث و احیای مجدد بعد از حوادث مواجه است. دفاتر والیتی از 

 در سرطح ملری و والیتری از نقطره نظرر       این ادارهیبان اند. منابع بشری گرنیز با مشکالت دست و  در تشکیل موجود کارمندانتعداد 

بره   گراهی  محدودیت بروده، کره ایرن امرر     دچاراختن و مدیریت خطرات حوادث برای عملی س ی الزمدانش و مهارت هاکمیت، 

 میزند.  لطمهمت در زمان وقوع حوادث طبیعی اعتبار حکو

یازدهم  در مواد( نیز DDMCحوادث ) مبارزه باهای ولسوالی  کمیسیون( و PDMCحوادث ) مبارزه باهای  کمیسیونایجاد     

 ،باب با کمیسیون را در سطح والیتی برقرار نمودهتهای والیتی ار کمیسیون. پیش بینی شده استمدیریت حوادث ودوازدهم قانون 

مبرارزه  کمیسیون ملی  میان هنگیط دولتی برخوردار میباشد. همان ریاست های ذیربگاالی رهبری شده و از حمایت نمایندتوسط و

 یک نشان داده شده است. شماره و سایر وزارت ها و ادارات در شکل  افغانستان مبارزه با حوادث آمادگیداره ملی حوادث، ا با

 ها ترین قدمه این تشکیالت رسمی را میسازد. این کمیته ها توسط ولسوال حوادث، پایینمبارزه با  آمادگیکمیته های ولسوالی     

، غیردولتری  مؤسسرات به شمول شراروالی هرا مسرتفید انرد. نقرش      ن محل گایت ادارات ذیربط دولتی و نمایندرهبری شده و از حما

 و مهرم اسرت، چرون ایرن تشرکیالت مسرتقیمًا در فعالیرت هرای انکشرافی          بسریار افی جامعه در سطح محرل  شوراهای انکش خصوصاً

حوادث در برنامه های انکشافی  اتکاهش خطرادغام به اثبات رسیده است، که در جامعه دخیل بوده و  پاسخدهی حاالت اضطرار

 و حکومتداری محلی به بهترین شکل آن در سطح جامعه امکان پذیر است. 

، کمیته های مساجد، مکاتب و مراکز صرحی توانرایی رسریدن بره     قریهمحلی مانند شوراهای انکشافی و سایر تشکیالت  3شوراها     

 مردم محتاج را در زمان وقوع حوادث طبیعی دارند. 

 

  حقوقی چارچوب .۱.۱

بررای حمایرت از    اجراییویافغانستان منحی  یک اداره میالدی در  7319( در سال DDPحوادث طبیعی )مبارزه با ملی ریاست     

این اداره یک سلسله پروسه ها اری شد. گذ ساسا ؛که چندین اداره عضویت آن را داشتندکمیسیون ملی مدیریت حوادث طبیعی، 

(، تدویر 3339(، پالن مدیریت حوادث افغانستان )3339مدیریت حوادث ) چارچوبکه ترتیب  وبه کار بردو سیستم هایی را آغاز 

ایجاد مرکرز آموزشری    کورس های آموزشی کاهش خطر حوادث و پاسخدهی در برابر حوادث در سطح ملی، والیتی و ولسوالی،

میالدی، مرکز ملری   3332در سال میباشند.  ها( از جمله آنDMISیش سیستم معلوماتی مدیریت حوادث )گشا مدیریت حوادث و

 آغاز به کار کرد.  ایجاد و والیات باات ارتباطات عاجل میان این مرکز( با امکانNEOCعملیاتی حاالت اضطرار )

                                                
3
ی / قضاوت به آنها میباشند. این تشکیالت همچنان یکی از میکانیزم ګبرای استماع مشکالت مردم و رسیدشوراها ساختارهای سنتی و غیررسمی محلی   

 های عنعنوی و محلی حل منازعات به شمار میروند. 
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دید. این قانون برای مردیریت فعالیرت   گرحوادث توشیح و نافذ  رزه بامباملی ، قانون  71/39/7937مطابق  میالدی 3373در سال     

 د: نون قرار ذیل میباش. اهداف مهم این قانافذ گردید، درآیند اجرابه یعی و غیرطبیعی در کشور هایی که در راستای حوادث طب

                                       غیرطبیعررری احتمرررالی و کررراهش خطررررات ناشررری از حررروادث طبیعررری و   ی از حررروادث طبیعررری وگیرجلرررو - 3.2.7              

 غیرطبیعی؛

 نیت در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی؛ومصؤعامه و  هفاظت انواع مختلف دارایی ها، رفاح .3.2.3  

 ی از تخریب زمین، ساحات محافظت شده، پوشش رشد نباتات و حیات وحش؛ گیرجلو .3.2.9  

 ؛ حادثه فعالیت های مدیریت حوادث در مراحل مختلف هنگیتن و هماایجاد، نزدیک ساخ .3.2.2  

 آماده ساختن مردم برای تطبیق پالن مدیریت حوادث؛ .3.2.2  

 حوادث طبیعی و غیرطبیعی به اساس نیازمندی های عاجل مردم؛ایجاد یک میکانیزم عملی برای مبارزه با  .3.2.2  

 یری از دوباره متاثر شدن آنها؛ وگان حوادث و جلوگاتخاذ تدابیر صحی برای آسیب دیده  .3.2.1  

 اند. ب پذیرآسی محالتی که در برابر حوادث بیشترساالن، معلولین و پشتیبانی از زنان، کودکان، کهن .3.2.2  

 

قانون مدیریت حوادث همچنان انواع مختلف حوادث را در کشور به وضاحت تعریف نموده است. این قرانون بررعالوه نقرش و        

( را نیز بیان نمروده اسرت. سراختارهای مشرابه در سرطح      NHCDMحوادث) با مبارزهدولتی یت های کمیسیون ملی و عالی مسؤول

است. قرانون همچنران در مرورد میکرانیزم مرالی بررای مردیریت         یافتهز انکشاف رت های ذیربط نیوالیتی و ولسوالی با اشترا  وزا

 حوادث توصیه نموده است. 

)ضرمیمه دوم(،  مررتبط بره پاسرخدهی در برابرر حوادث    برای تنظریم فعالیرت هرای     مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی     

والیرت   92الیتری خرویش را در   و هرای  ریاسرت  – غیر طبیعیچه طبیعی و چه  –در برابر حوادث و کاهش خطر حوادث  آمادگی

ی فعالیت های پاسخدهی در گرا در قبال تنظیم و هماهن مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی این امر  نموده است.  تأسیس

ملرری مرردیریت  حرروادث، کمیسرریونیت بخشرریده اسررت. قررانون مرردیریت مسررؤولبرابررر حرروادث و انفرراذ قررانون مرردیریت حرروادث  

را منحی  سکرتریت این کمیسیون برا ایجراد    حوادث افغانستان مبارزه با آمادگیاداره ملی را در سطح ملی و  (NDMC)حوادث

 در والیات و ولسوالی ها صالحیت داده است.  انهگاکمیسیون های جد

 

  ۱۰۰۱ پالیسی ملی محیط زیست .۱.۱

بره   (EIA regulation)زیسرت محیطری  ت در جهرت مقررره ارزیرابی اثررا    که ، (NEPA)محیط زیستاز اداره ملی حفاظت     

اداره ملی  . هدف ایجاده استشد تأسیسمیالدی  3332یت دارد، در سال مسؤولی از حکومت جمهوری اسالمی افغانستان گنمایند

زیسرت  فعالیت های منظور شده ارزیابی اثررات   بررسیو  عبارت از ترتیب پالیسی حفاظت محیط زیست حفاظت از محیط زیست 

ه کراهش خطرر   باورمنرد اسرت، کر    اداره ملی حفاظت از محیط زیسرت  پروژه و بعد از ختم آن میباشد.  جریان( در EIA) محیطی

 نجانیده شوند.گو برنامه های مدیریت فاضالب و کثافات جامد  EIAات اقلیمی باید در پروسه تغییرحوادث و تطابق با 
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  ۱۰۱۰پالن ملی مدیریت حوادث  .۱.۱

ترتیب شده بود، که بایرد ترا    3373، پالن ملی مدیریت حوادث در سال 3373قبل از ترتیب قانون ملی مدیریت حوادث در سال     

به صورت مکمل تطبیق میشد. این پالن فعالیت های مهم ذیل را شامل میشرد، کره در ارتبراب برا حراالت اضرطرار و یرا         3372سال 

 یری از حوادث باید اجراء میشد: گحوادث، کاهش و جلو

 یری از حوادث و پاسخدهی به حاالت اضطراری؛گجلو .3.2.7  

 ارزیابی و کاهش علل حوادث؛ .3.2.3  

 ام وقوع حوادث؛گجستجو و نجات مردم در هن .3.2.9  

 ؛عادیی گشت مردم به زندگبازبازسازی و  .3.2.2  

در برابر حوادث، تا از عهده اثررات   آمادگیدر سطح جامعه و آموزش افراد برای دهی اهی گهای آاجرای برنامه  .3.2.2  

 آن برآیند.

 پالن ملی مدیریت حوادث از دو عنصر اساسی تشکیل شده است:

 یری از حوادث در کشور میباشد. گپالن ملی کاهش خطر حوادث، که هدف آن جلو .3.2.2  

در برابرر حراالت اضرطراری ناشری از     وبموقرع   مؤثرپالن ملی پاسخدهی و احیای مجدد، که هدف آن پاسخدهی  .3.2.1  

 حوادث طبیعی در کشور است. 

 

 (۱۰۱2الی  ۱۰۱۱ء و انکشاف دهات، )وزارت احیامدیریت حوادث استراتیژی .۱.2

منحیر    مبارزه با حوادث افغانسرتان  آمادگیاداره ملی که توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات ترتیب شده،  چارچوبین ا در    

 شده است.  صیفی مدیریت حوادث توگاداره مرکزی برای هماهن

 

 (۱۰۱۰)سیالب هاملی  استراتیژیپالیسی و  .۱.2

مریالدی ترتیرب شرده برود. سرکرتریت تخنیکری شرورای عرالی امرور آب و مردیریت آن            3373مسوده این سند در دسمبر سال     

(SCWAM یک )روه کاری تخنیکی سیالب ها را، که از عضویت وسیع برخوردار بود، برای نهایی سازی پالیسی ایجاد کرد. گ 

 

 

 (SFDRRکاهش خطر حوادث )برای  سندای چارچوبپذیرفتن  .۱.۲

فت را در مردیریت  پیشر( بوده و یک اندازه 3372الی  3332) HFAیا  هیوگو کاری چارچوبافغانستان از قبل بخشی از تطبیق     

 انکشافی را چارچوبشده تا یک  مهیابرای افغانستان  یکاستراتیژروند حوادث به دست آورده است. اکنون یک کاهش خطرات 

را در تعردادی از سرکتورها   که کاهش خطرر حروادث    ی( ایجاد نماید؛ روندSDGs)حصول اهداف انکشاف پایدار یعجهت تسر

( SDGsر، اکثریرت اهرداف انکشراف پایردار)    گر دی ۀرات حوادث محافظت نماید. به عبارتا انکشاف پایدار را از خط ساختهشامل 
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 سندای چارچوب. افغانستان فرصتی را به دست دارد، تا آید و آسیب پذیری مردمان فقیر به دست نمی ضیتبدون پرداختن به معرو

ری قوانین، اهتمامات حکومتداری و سازمانی، فعالیت هرای مررتبط بره    گبازناز طریق کاهش خطر حوادث را در تمام سطوح  برای

این  د.گردط انکشافی ملی و ساحوی تطبیق در تمام سکتورهای ذیرب بررسیذاری منابع و پروسه های گپالن ها و برنامه ها، سرمایه 

انکشرافی   اجرراآت رات حوادث به سوی بسرته کامرل   ذار از تنها مدیریت حوادث و یا مدیریت خطگبرای  یکاستراتیژ نۀیک روز

 انعطاف پذیر در برابر خطرات حوادث میباشد. 

 

ی چرون کمیسریون اقتصرادی و    هرای مختلفر   چرارچوب افغانستان در سطح منطقوی نیز فعاالنه در تالش های منطقروی از طریرق       

(، سرازمان همکراری هرای    Heart of Asia(، قلرب آسریا )  UNESCAP) پاسریفیک  –اجتماعی سرازمان ملرل متحرد در آسریا     

، شرورای کراهش خطرر حروادث     ADPCآسیای مرکزی به عالوه جاپان، کمیتره مشرورتی منطقروی     گ(، دیالوECO)اقتصادی

(، و نیرز کنفررانس وزرای   SAARC(، مرکز مدیریت حوادث سازمان همکاری هرای منطقروی جنروب آسریا )    ADRCآسیایی )

 ( دخیل میباشد. AMCDRR)حوادث های آسیا در مورد کاهش خطرکشور

 

بردون مکلفیرت   امه پانزده ساله داوطلبانره و  ن( یک توافقSFDRR 2015-2030برای کاهش خطر حوادث) سندای چارچوب    

داشرته و ایرن   را حروادث   ات( بوده، و تصریح میردارد اینکره دولرت نقرش اصرلی در کراهش خطرر       non-binding)های حقوقی

برای کاهش خطر حوادث توسرط   سندای چارچوبذاشته شود. گیت باید با سایر شرکا به شمول سکتور خصوصی در میان مسؤول

 3372در مرارچ   ،73(WCDRR )         دولت های عضو سازمان ملل متحد در سومین کنفرانس بین المللی کاهش خطر حوادث 

بررای   سرندای  چرارچوب هردف   ردیرد. گتصویب  77متحد  سازمان مللتوسط مجمع عمومی پذیرفته شده و  جاپان سندایشهر در 

کاهش قابل مالحظه در خطررات حروادث و خسرارات جرانی، معیشرتی و صرحی و دارایری هرای         "کاهش خطر حوادث عبارت از 

 بررسری از طریرق   3393الری سرال    "افراد، کسب و کار، جوامع و کشرورها  زیست محیطیی و گاقتصادی، فزیکی، اجتماعی، فرهن

 انه میباشد. گبا شاخص های مقاصد جهانی هفت ها پیشرفت 

 

 انه قصد کاهش: گاین مقاصد هفت 

 الف( وفیات،

 ب( تعداد افراد آسیب دیده،  

 ج( خسارات اقتصادی، 

 د( خسارات مهم زیربنایی  

 در: قصد افزایش  

 های ملی و محلی کاهش خطر حوادث، استراتیژیتعداد  هر(

 منطقوی های بین المللی، ویزان همکاری و( م 

( و اطالعرات و ارزیرابی هرای کراهش     multi-hazard EWS)مخاطرات قبلیشدار موجودیت و دسترسی به سیستم های ه ز(

 . 73خطر حوادث را دارند

 

                                                
10

  www.wcdrr.org   
11

  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/PV.92 
73

 برای کاهش خطر حوادث را برای لست کامل مقاصد جهانی ببینید.  Sendaiچارچوب  72ف راگراپا  

http://www.wcdrr.org/
http://www.wcdrr.org/
http://www.wcdrr.org/
http://www.wcdrr.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/PV.92
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/PV.92
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حوادث برای ایجاد و تقویت سیستم مدیریت  اتبرای کاهش خطر سندای چارچوبجمهوری اسالمی افغانستان متعهد به تطبیق      

ها  جدید جهانی برای کاهش خطر حوادث و تقویت تالش چارچوبفرصت تطبیق  SFDRR از این روخطرات حوادث میباشد. 

( و SDGsبرای افزایش انعطاف پذیری را فراهم نموده، که باع  فقرزدایی، انکشاف پایدار در روشنی اهرداف انکشراف پایردار)   

 د شد. انعطاف پذیری در کشور خواهایجاد 

 

تا میزان دسرت   رفتگ( را به بررسی HFA)چارچوب کاری هیوگوتطبیق  ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 3379در سال     

چرارچوب  این بررسی روی فعالیت های بهتر داشته باشد.  آمادگی 3372جدید در سال  چارچوبآوردهای آنرا دانسته و نیز برای 

 92( در کشور، پیشرفت قابل مالحظه ای را نشان داد: ایجاد میکانیزم های سازمانی برای مدیریت حوادث در HFA) هیوگوکاری 

مبرارزه برا    آمرادگی اداره ملری  توسط  استراتیژیوالیت، تصویب قانون مدیریت حوادث توسط هر دو مجلس پارلمان، ترتیب سند 

، پرالن پرنج سراله    کاهش خطر(، پالیسی ملی SNAPملی ) استراتیژیپالن عملیاتی که شامل  به همکاری شرکا، حوادث افغانستان

مدیریت حوادث، پالن سکتوری مدیریت حوادث، پالن والیتی مدیریت حوادث، پرالن حراالت اضرطرار و مقررره هرای عملیراتی       

جهت نهادینه شدن ساختار  مالحظهغم پیشرفت های قابل ر علی( برای پاسخدهی در برابر حاالت اضطرار میباشد. SOPs)اریمعی

اهی و دانش پالیسی سازان در مورد مسایل مربروب بره کراهش خطرر     گمدیریت حوادث در کشور، چالش های زیادی چون عدم آ

، عدم موجودیت منابع کافی برای فعالیت های کاهش خطر حوادث و عدم موجودیت مهارت ها و ظرفیت هرای انسرانی و   حوادث

و ایرن ر  ردیرد. از گرونمرا  نیرز   یرت بیشرتر،   مؤثر اهش خطر حوادث در کشور برا ارایه فعالیت های مربوب به کسازمانی کافی برای 

SFDRR  برای ایجراد میکرانیزم و پشرتیبانی از حصرول      چارچوبیک فرصت منحصر به فرد را در درازنای مدت زمان تطبیق این

 به دست میدهد.  ،انیاهداف و مقاصد توصیه شده جه

 

 و تطبیق حدود .۱.۱۰

برای کاهش خطر حوادث باید با دخیل بودن تمام وزارت های ذیربط و شرکای کلیدی در کشور تطبیق شود.  سندای چارچوب     

مهم است، که کشور و جوامرع را در برابرر حروادث طبیعری بیشرتر       چارچوبین ا این امر عبارت از دخیل بودن درازمدت شرکا در

امرور  دولرت در   دفتر وزیر( و ANDMA) مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی از این رو، انعطاف پذیر خواهد ساخت. 

حرروادث  ات و اثررراتملرری کرراهش خطررر  اسررتراتیژی(، رهبررری ترتیررب SMDMو امررور بشردوسررتانه ) ثحررواد رسرریدگی برره

در پروسره انعطراف پرذیر سراختن      (SFDRR)و ادغرام   مؤثر( را با دخیل بودن شرکای مختلف برای تطبیق ASDRR)افغانستان

و کراهش خطررات    ملری  اسرتراتیژی اهداف ترتیرب  رفت. گکاهش خطر حوادث روی دست  چارچوبانکشاف از طریق پذیرفتن 

یت هرای  مسرؤول و ، دانسرتن نقرش   SFDRRشرکای مهم در مرورد عناصرر    در عبارت از  ASDRR افغانستان حوادثاثرات 

در هرر   SFDRRف اهداو عملکردهای متوقعه و پالن شده برای رسیدن به  UNISDRزارشدهی به گ، میکانیزم کلیدیشرکای 

بره اسراس اولویرت هرا،      SFDRRنقش رهنمودی را برای تطبیق اولویت هرای   ،، نقشه راهبنابرایناولویت میباشد.  ی دارای ساحه

ه و به ارقام جهانی کاهش خطر حوادث کمک اهداف و شاخص های قبول شده برای کاهش خطر حوادث در سطح ملی ایفا نمود

 خواهد کرد. 

 

برا   در مطابقرت  هرا و پرالن هرای کراهش خطرر حروادث       اسرتراتیژی موافقه شده است، کشورها ملزم به تطابق  سندایچنانکه در     

سراختن حکومرت هرای مرکرزی و      را در کشور خویش با دخیل چارچوببرای کاهش خطر حوادث اند، تا این  سندای چارچوب

 کاسرتراتیژی ( عبارت از پرالن و جهرت   ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستانتطبیق نمایند.  محلی
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 کاسرتراتیژی  سرمت و سروی  و  میرود ترا رهنمرود  توقع در افغانستان با دخیل ساختن شرکای متعدد میباشد.  SFDRRبرای تطبیق 

و  خطر حوادث در جهت انعطاف پذیری یری و کاهشگبرای فعالیت هایی که در سطوح منطقوی، ملی و والیتی/ محلی برای جلو

 . ردندگانجام میشوند، تهیه  SFDRRدر مطابقت با 

 

و باهم یکجا شده کاهش  یکاستراتیژ( متشکل از عناصر ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان    

باقیمانده است، عملی شوند.  SFDRRسال آینده، که از عمر  79میالدی یعنی در  3393خطر حوادث اند، که قرار است الی سال 

زمرانی پرنج سراله تقسریم شرده، کره فعالیرت هرای دارای اولویرت شرامل در چوکرات زمرانی              دوره هرای استراتیژی به همچنان این 

SFDRR یرد. گرا در بر می 3333الی  3372وی آسیا و پالن منطق 

 

 SFDRRفعالیت های ویژه برنامه پنج ساله شرامل انرد، توسرط     یکاستراتیژ، که در ساحات فعالیت یکاستراتیژسمت و سوی     

 3372و  3371منطقوی، ملی و والیتی / محلی که در پروسه های مشورتی ملی در سال های  استراتیژیرهنمایی و به اساس نیازهای 

رفتره و بررای   گسال آینرده در بر  79ردیده اند. فعالیت های ویژه، اولویت های افغانستان را برای گشناسایی شده اند، اولویت بندی 

بررای   گریق نشست های مختلف مشرورتی کوچرک و برزر   در کشور الزمی اند. مرحله اول پالن از ط SFDRRرسیدن به نتایج 

 خواهد شد.  به روزری و گبازن مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی روهی شرکا به رهبری گجمع آوری نظریات 

 

کردهرایی را کره توسرط تمرام شررکا      ( اولویرت هرا و عمل  ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان    

را فرراهم   SFDRRباهم یکجا و مدغم ساخته ترا زمینره رسریدن بره نترایج       ؛رددگجهت کاهش خطر حوادث در افغانستان اجرا می

برین المللری غیردولتری و     مؤسسرات در وزارت های مختلف ذیرربط، ادارات سرازمان ملرل متحرد،      استراتیژینتیجه، این تادرسازد. 

در قبال کاهش خطر حوادث و مدیریت خطرات حوادث و همچنران در سراختارهای    مسؤولغیردولتی داخلی و ادارات  مؤسسات

مبرارزه   آمرادگی اداره ملری  به عهده  استراتیژییت عام و تام تطبیق مسؤولبا وجود اینکه والیتی و محلی قابل تطبیق باشد. برعالوه، 

ید نقش کلیدی را با فرراهم سراختن پشرتیبانی از رونرد     ر نیز باگی با شرکای آن میباشد، ادارات دیگو در هماهن حوادث افغانستانبا

 یرند. گتطبیق این سند به عهده 

 

عناصر و رهنمودها را برای برنامه های کاهش خطر حوادث در تمام سطوح پیشکش نموده، که برای کشور حایز  استراتیژیاین     

ردیده، بلکه میخواهد تا از گهای موجود منطقوی، ملی و محلی نزین ابتکارات و پالن گجا استراتیژی، بنابرایناهمیت بوده میتواند. 

عملکردهای موجود پشتیبانی نموده و آنها را تقویت  ی / محلی ازطریق شناسایی اولویت های الزم در سطوح منطقوی، ملی و والیت

ایر شررکا و هرم   خصوصی و نیرز سر  ر اطفال و جوانان و سکتو مؤسساتسسات غیردولتی، مؤجامعه مدنی به شمول  نهاد هاینماید. 

اسرتراتیژی ملری کراهش خطررات و اثررات      برا    های مرتبط به کاهش خطرر حروادث   ها و برنامه استراتیژیپیمانان در جهت تطابق 

پشرتیبانی از   جهرت کراهش خطرر حروادث در افغانسرتان     ( تشویق شده تا باع  نزدیکی فعالیت های ASDRR)حوادث افغانستان

 ردند. گدر کشور  SFDRRتطبیق 

 

سه نشسرت   نتیجۀیکی از مهمترین اسنادی است که در ( ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان    

کای ذیرربط در کابرل   با اشترا  پالیسی سازان، مدیران، دانشمندان، فعاالن امور انکشافی و بشردوستانه و سایر شر گمشورتی بزر

ان از تمرام سرکتورها تردویر یافرت، ترا در      گتمام نشست های مشورتی ملی با اشترا  تعداد کثیری از اشترا  کنند. دایر شده بود
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 مبرارزه برا   آمرادگی اداره ملری  در نتیجه تالش های جمعی ادارات مختلرف بره رهبرری     استراتیژید. این ترتیب نقشه راه کمک کن

  رفت. گشکل  حوادث افغانستان
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 سومفصل 

دورنما و اهدافماموریت،   
   

 دورنما .۱.۱

در ترالش   (ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستانمتوقعه جهانی در افغانستان،  نتایجبرای کسب     

بررای حفاظرت    از خطرات جدید و کاهش خطرات موجوده حوادث طبیعری یری گجلو"ف ذیل میباشد: اهدو دسترسی به اتعقیب 

، زیسرت محیطری  ی، تعلیمری،  گاز طریق اتخاذ تدابیر جامع و همه شمول اقتصادی، ساختاری، حقوقی، اجتماعی، صحی، فرهن مردم

 سیسرتم  در برابر حوادث طبیعری، بهبرود   یداتتهد آسیب پذیری و یری و کاهشگکه منجر به جلو ، سیاسی و سازمانییکیتکنالوژ

  "ردد.گانعطاف پذیری در برابر حوادث می ءنتیجه ارتقادر برای پاسخدهی و احیای مجدد و  آمادگی

 

 ماموریت .۱.۱

ت، که چنین در افغانستان اس سندای چارچوبحوادث در تالش رسیدن به نتیجه جهانی  ات و اثراتملی کاهش خطر استراتیژی    

ات حوادث خطر ی کاهش قابل مالحظهنتیجه در در برابر حوادث طبیعی و  آسیب پذیر جوامعاز مردم و  حمایت"صراحت دارد: 

افراد، کسب و کار، جوامرع   زیست محیطیی و گدارایی های اقتصادی، فزیکی، اجتماعی، فرهن ،صحی ،و خسارات جانی، معیشتی

 "و کشورها.

 

 اهداف .۱.۱

و مدیریت خطرر حروادث در پروسره هرای انکشرافی در تمرام سرطوح و نیرز در تمرام           مخاطراتکاهش  ادغام استراتیژیهدف این 

نجانیردن آن در پالیسری   گدر تالش تقویت کاهش خطر حروادث در افغانسرتان و نیرز     استراتیژیسکتورها در افغانستان میباشد. این 

  میباشد. چارچوب سندای برای کاهش خطرات SFDRRهای حکومت افغانستان در تبانی با 

 

 عبارت اند از:  (ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستاناهداف ویژه 

vi. ات اقلیمیتغییراری گازدیاد ارتباب و ادغام کاهش خطر حوادث، ساز(CCAو ک ) ،حل اهش آن، مدیریت ایکوسیستم

توقعرات اهرداف انکشرافی    کسرب  جهت مساعدت برا تطبیرق و    ( و سایر امور انکشافیfragility)یگ، شکنندمنازعات

 Addis Ababa Actionبرنامره عمرل ادیسره بابرا )     (،Paris Agreement)(، توافقنامه پراریس SDGs)پایدار

Agendaبرنامه جدید شهری ،)(New Urban Agenda)    3372 و نتایج نشسرت جهرانی بشردوسرتانه (World 

Humanitarian Summit ،ها و برنامه ها و پروسه های قبول شده توسط افغانستان در  چارچوب(، به شمول ابزار

 سطح ملی و منطقوی؛ 
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vii. ی، در سرطوح جهرانی و منطقروی بررای حمایرت از تطبیرق       گارتقای درازمدت ظرفیت ها، به شمول میکانیزم های هماهن

SFDRR ه هرای بیشرتر   روگبا تمرکز خا  روی  و همکاری سیستماتیک برای ایجاد انعطاف پذیری در برابر حوادث

 ؛ آسیب پذیر در کشور

viii.  ،استراتیژیی گها و ظرفیت ها در سطوح ملی، والیتی و محلی برای تعمیم، تطبیق و هماهن چارچوبتقویت میکانیزم ها 

یب ات اقلیمری و آسر  تغییرر های زمینه ساز خطر چون فقر، صحت عامه، فاکتورها و برنامه های کاهش خطر حوادث، که 

 را نیز شامل میشود؛ زیست محیطیو کاهش و انحطاب  مهاجرت ، منازعهپالنی غیرپذیری، شهری شدن 

ix. برای شامل سازی سیستماتیک تدابیر کاهش خطر حوادث در طرح و تطبیق برنامره هرای    مناسبیری یک روش گبه کار

 و پاسخدهی در برابر حوادث و احیای مجدد؛ و آمادگی

x.  .ایجاد ابزار عملی و جلب منابع جهت کمک در تطبیق برنامه ها و پروژه های کاهش خطر حوادث 

 

 اصول رهنمودی: .۱.۱

یری گاست، که ابعاد مختلف مربوب به جلو رهنمودی اصل 79مجموعه ای از  دارای برای کاهش خطر حوادث سندای چارچوب 

اسرتراتیژی ملری کراهش خطررات و اثررات      و کاهش خطر حوادث را تحت پوشش قرار داده اند. این اصول ذیالً مرنعکس شرده و   

 یز توافقات و تعهردات برین المللری   د کرد. این اصول در مطابقت با قوانین افغانستان و نو تطبیق آنرا هدایت خواه حوادث افغانستان

 میباشد. 

 رفته شده اند: گبرای کاهش خطر حوادث در افغانستان ذیالً به بح   سندای چارچوببیق اصول رهنمودی برای تط

 

فررا  ی هرای برین المللری، منطقروی،     از طریق همکار یری و کاهش خطر حوادثگیت اصلی را در قبال جلومسؤولافغانستان  .9.2.7

برای عموم کشورها بوده با فراهم سازی همکاری هرای   اولویت ،منطقوی، فرامرزی و دوجانبه به عهده دارد. کاهش خطر حوادث

با  ا و تدابیر ملی کاهش خطر حوادثپالیسی ه مؤثرو تطبیق  تقأای اربه انکشاف را بر پایدار بین المللی میتوان توانایی کشورهای رو

 د. رفیت های مربوطه شان، ازدیاد بخشدرنظرداشت شرایط و ظ

 

شررکا عهرده دار    سرایر  یت هایی که حکومت ها و ادارات مرتبط ملی، سرکتورها و مسؤولکاهش خطر حوادث نیاز دارد تا  .9.2.3

 میشوند، با شرایط و سیستم حکومتداری ملی شان توافق داشته باشد. 

 

های تولیدی و نیرز  دارایی حفظ هدف از مدیریت خطر حوادث، محافظت جان و مال مردم، و همچنان صحت و معیشت و  .9.2.9

 آنها با حفظ و ترویج تمام حقوت بشری به شمول حق انکشاف  میباشد.  زیست محیطیی و گداشته های فرهن

 

کاهش خطر حوادث به دخیل شدن و مشارکت تمام جامعه نیازمند است. همچنان این امرر مسرتلزم اشرترا  توانمنرد، همره       .9.2.2

ابعراد  ، میباشرد.  فقیرر صو  افراد خه بو  حوادث طبیعی انگآسیب دیده به  با توجه خا  ،شمول، قابل دسترس و غیرتبعیض آمیز

ی باید در تمام پالیسی ها و عملکردها تعمیم یافته و رهبری زنان و جوانان باید در زمینه رشد گ، سنی، معلولیت و فرهنجندرتساوی 

 ردد. گشهروندان مبذول  از رضاکارانه و متشکلداده شود. توجه ویژه درین زمینه باید به بهبود فعالیت های 
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با شرکای ذیرربط در   یهمراه ی داخل سکتوری و فراسکتوری درگماهنکاهش و مدیریت خطر حوادث به میکانیزم های ه .9.2.2

یت مسرؤول واضرح   ملی و محلی و ساختاریا تقنینی  اجراییوی و تمام نهادهای دولتیکامل ل بودن تمام سطوح وابسته بوده و به دخی

، کتیبروده ترا سرطح پوشرش دوجانبره، مشرار      ان و دانشمندان نیازمنرد  گسکتورهای عامه و خصوصی به شمول تجارت پیشه ها در 

 و حسابدهی و تعقیب امور را تضمین نماید. یت ها مسؤولاکمال 

 

کننده حکومت های مرکزی و والیتی اساسی است، توانمندسرازی ادارات    با وجود اینکه نقش کارا، رهنمودی و هماهن .9.2.2

 مقتضی است.  ،یریگیت های تصمیم مسؤولو  پاداشث از طریق تدار  منابع، و جوامع محلی برای کاهش خطر حواد

 

مبتنری برر   یرری  همره شرمول    گ( و تصرمیم  multi-risk)مخراطرات بتنی برر ارزیرابی   کاهش خطر حوادث به یک روش م .9.2.1

و نیرز قابلیرت دسترسری    باز اطالعات و نشر ارقام تفکیک شده به اساس جنس، سرن و معلولیرت    اهی از خطرات به اساس تبادلگآ

 نیازمند است.  ،دانش سنتی العات حساس خطرات، و تکمیل شده توسط، مبتنی بر اطبودن ، علمیبودن ، جامعبودن به روزآسان، 

 

تقویت و تطبیق پالیسی ها، پالن ها، عملکردها و میکانیزم های مربوطه، باید در نزدیکی و تبرانی برا برنامره    هدف از ترتیب، . 9.2.2

و کاهش  زیست محیطیات و تحوالت اقلیمی، مدیریت تغییرئونیت غذایی، صحت و مصئونیت، های رشد و انکشاف پایدار،  مص

 خطر حوادث باشد. کاهش خطر حوادث برای رسیدن به انکشاف پایدار الزمی است. 

 

های زمینه ساز خطر حوادث از نظر مقیاس ممکن محلری، ملری، منطقروی و یرا جهرانی باشرند، خطررات        فاکتوردرحالیکه  -  9.2.3

 .باید آنرا دانستخطر حوادث  حوادث دارای مشخصات محلی و ویژه بوده، که برای انتخاب تدابیر برای کاهش

 

 اهگناز  مؤثرذاری های عامه و خصوصی با یک شیوه گهای زمینه ساز خطر حوادث از طریق سرمایه فاکتور رفتنگمدنظر  .9.2.73

نظر به انعطاف پذیری اولیه پاسخدهی و احیای مجدد بعرد از حروادث، کره در راسرتای انکشراف پایردار کمرک         ارزشی معیارهای

 .میکند

 ءارتقرا ( و Building Back Better) بهترر از قبرل   )بازسرازی( ساختن ث از طریرق  یری و یا کاهش خطر حوادگجلو .9.2.77

 دارد.  بسزابازسازی بعد از حوادث ارزش یای مجدد و در مرحله احاهی و تعلیمات عامه در مورد خطرات حوادث، گآ

 

انجرام تعهردات مربروب بره کمرک هرای       جهانی و تقویت بیشتر همکاری های بین المللی به شرمول   مؤثرمفید و مشارکت  .9.2.73

 نقش اساسی دارد.  کاهش خطر حوادث مؤثربرای مدیریت  ،رسمی انکشافی کشورهای انکشاف یافته

 

جزایرر کوچرک و    ،کشورهای رو به انکشاف به خصو  کشرورهای کمترر انکشراف یافتره، کشرورهای رو بره انکشراف        .9.2.79

حوادث روبرو بوده و به پشتیبانی کافی، دوامدار و بره موقرع    اتخطر ویژهمحاب به خشکه با چالش های کشورهای رو به انکشاف 
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ر، که شامل کمرک هرای مرالی، انتقرال تکنرالوژی و ظرفیرت پرروری میشرود، بره اسراس           گکشورهای انکشاف یافته و همکاران دی

 کرده اند، ضرورت دارند.  تعیینکه خودشان ی ها و اولویت هایی نیازمند

 

 یکاستراتیژسمت و سوی  .۱.۱

در مطابقت برا پرالن منطقروی آسریا بررای       استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان یکاستراتیژسمت و سوی     

 قرار ذیل است:  (3393الی  3372برای کاهش خطر حوادث) سندای چارچوبتطبیق 

 

 3372و  3372ها و توافقنامه های جهانی در سال هرای   چارچوبپذیرش مجموعه ای از  ارتباط و نزدیکی در تطبیق: .1.5.1

را در پالیسی و عملکررد خرویش اطمینران     "ارتباب و نزدیکی"فرصت منحصر به فردی را برای جامعه جهانی فراهم میسازد تا اصل 

بررای حکومرت جمهروری اسرالمی افغانسرتان،       بنرابراین ی جهرانی را داشرته و   اجنردا مرکز ثقل دهد. ایجاد انعطاف پذیری حیثیت 

تعمریم و ادغرام    ،اسرتراتیژی ایرن   از ایرن رو همکار و سایر همکارانی که در افغانستان فعالیت میکنند حایز اهمیت است و  مؤسسات

ی برنامه ها و پالیسی ها را به صورت افقی و عمرودی  گو نیز هماهن ،حوادث و انعطاف پذیری را در تمام سکتورها اتکاهش خطر

 تضمین مینماید. 

 

 عملکرد ساحوی -  1.5.3

در یرد. گانه بین المللی به ویژه به تطبیق در سطح محلی ارتباب میگهای چند چارچوب "ارتباب و نزدیکی"اصل  ،کاربرد عملی     

یری و کراهش خطرر   گو جوامرع محلری در راسرتای دانسرتن، جلرو     همکاری با حکومت والیتی، ظرفیت ادارات محلی، سیسرتم هرا   

 اتملری کراهش خطرر    استراتیژیدر برابر حوادث و احیای مجدد بعد از حوادث نیاز به تقویت دارند.  آمادگیحوادث بلند رفته و 

یرری،  گیت هرای تصرمیم   مسرؤول و  پراداش از طریق ارایه منابع،   حوادث افغانستان به هدف توانمند ساختن ادارات و جوامع محلی

 انچنانکه برای پشتیبانی رهبری محلی الزم است، تدوین شده است. 

 

 حوادث اتدر کاهش خطران جندر و شمولیت  -  1.5.1

د. بی عدالتی هرا در  نونه های متفاوت متضرر میسازگ، مردم را به آن حوادث طبیعی نظر به انواع مختلف و میزان آسیب پذیری     

 را طبیعری  حروادث  اثررات  و بروده  شردن  عمیقترر  حرال  در اقتصرادی  –های اجتمراعی  فاکتورمنطقه در حال افزایش بوده و به علت 

در مسیر انکشاف و انعطاف پذیری باید از طریق اتخاذ تدابیر بررای رشرد متناسرب اقتصرادی،      چنین بی عدالتی هامیسازند.  شدیدتر

مرکرز ثقرل اجنردای     منحیر   "ذاریدگهیچ کسی را عقب ن"یابند. ، کاهش زیست محیطیتعهد به شمولیت اجتماعی و بح  های 

روی ایرن سرند   ، بنرابراین افغانستان باشرد و   کاهش خطر حوادث استراتیژیبرای انکشاف پایدار باید اصل اساسی رهنمودی  3393

اهی از خطررات حروادث   گآسیب پذیر برای انکشاف مبتنی بر آیک روش مردم محور تمرکز داشته و با دخیل ساختن افراد بیشتر 

 اهمیت دارد. 
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 یکاستراتیژکز قابل تمر ساحات  - .۱.۱

حروادث   اتملری کراهش خطرر    اسرتراتیژی با درنظرداشت وضعیت فعلی و انکشرافات بعردی مردیریت کراهش خطرر حروادث،           

 رفته است، که عبارت اند از: گرا به بح   یکاستراتیژتمرکز مافغانستان پنج ساحه 

 

 ایجاد سیستم مسلکی مدیریت خطر حوادثساحه تمرکز اول:  .1.1.1

ها و فعالیت های حقروقی و برنامره سرازی، کره شرامل       چارچوبفعالیت ها برای بهتر ساختن پالیسی مدیریت خطرات حوادث،      

 ها و وضاحت در لوایح و مقرره ها میباشد.  نمودها، فورمبهبود قوانین، ره

 

 ملینجانیدن کاهش خطر حوادث در پالیسی ها و پالن های انکشافی گساحه تمرکز دوم:  .1.1.3

یری، گمسایل کاهش خطر حوادث در سکتورهای مختلرف مرثالً زراعرت، مالرداری، مراهی      و ادغام فعالیت های مرتبط به تعمیم     

ری، زیربنا، حکومتداری محلی، و فعالیت هایی که برنامه ریزی انکشافی محلی و ملی را از طریق وزارت گردشگصحت، معارف، 

 های اقتصاد و پالن ارتباب میدهد. 

 

 ارتقای ظرفیت نهادها و منابع بشریساحه تمرکز سوم:  .1.1.1

یت هرای  مسرؤول ی واضرح  گو همراهن  تعیرین وادث در سطح سازمانی بره شرمول   فعالیت ها برای تقویت مدیریت کاهش خطر ح     

همکاری با همکاران بین المللی. فعالیرت هرای مخرتص و مربروب بره انکشراف منرابع         مؤثرذیربط، و میکانیزم  مؤسساتساختارها و 

 دانش، مهارت ها و سلو  منابع بشری نهادهای ذیربط.  ءتعلیمات و آموزشدهی برای ارتقابشری از طریق 

 

 حوادثبهبود دانستنی ها و ابتکارات برای توانمندسازی جوامع معروض به خطر ساحه تمرکز چهارم:  .1.1.3

علمی و اطالعاتی سکتور مدیریت خطر متداوم انکشاف باع  میشوند تا  ها برای انکشاف یک تهداب علمی و اطالعاتیفعالیت      

اهی گآ مؤثربرای کارشناسان سکتور و مردم، توسعه کاربرد تکنالوژی معلوماتی و ارتقای  آن حوادث، مدرنیزه شدن و موجودیت

مدیریت خطر حروادث و پروسره هرای ایجراد انعطراف پرذیری       در دخیل شدن کتله های وسیع مردم را بالنوبه ، که شدهمتوقع  عامه

 بهبود خواهد بخشید. 

 

 خصوصی –ذاری های عامه گتوسعه برنامه سازی کاهش حوادث از طریق سرمایه ساحه تمرکز پنجم:  .1.1.5

(public private investments) 

ذاری در کاهش خطر حوادث در سکتورهای مختلف برای انکشاف پیشررونده  گفعالیت ها برای توسعه فرصت ها برای سرمایه      

 . تحت کارعامه و خصوصی در برنامه های  همراه با افزایش میزان مشارکت سکتورهای هاسکتور

 

 مقاصد .۱.2

شرده   SFDRRچارچوب سندای ( باع  ترویج تطبیق ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان    

 کمک میکند:  ؛ط افغانستان مطابقت داده شده اند، که قرار ذیل با شرایچارچوبو در حصول مقاصد جهانی این 
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بره طرور قابرل مالحظره کراهش داده میشرود؛        در سطح قاره ای تلفات ناشی از حوادث طبیعیشمار میالدی،  3393الی سال  .9.1.7

 کمتر باشد.  3372الی  3332میالدی در مقایسه با دهه  3393الی  3333طوریکه اوسط میزان تلفات در هر صد هزار نفوس در دهه 

 

بره طرور قابرل مالحظره کراهش داده      در افغانسرتان  ان ناشی از حروادث طبیعری   گآسیب دیده شمار میالدی،  3393الی سال  .9.1.3

کمتر  3372الی  3332میالدی در مقایسه با دهه  3393الی  3333در هر صد هزار نفوس در دهه میشود؛ طوریکه اوسط میزان تلفات 

 باشد.

 

کراهش  ( GDPبا تولیردات ناخرالص ملری )   در ارتباب  میالدی، خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث 3393الی سال  .9.1.9

 . داده میشود

 

زیربنایی و مختل شدن خدمات اساسی مانند صحت و تسهیالت آموزشی از طریق  گمیالدی، تخریبات بزر 3393الی سال  .9.1.2

 یابد. می آنها، به طور قابل مالحظه کاهش  افزایش انعطاف پذیری

 

رند، به طور قابل / محلی کاهش خطر حوادث دا های ملی و والیتی استراتیژیکشورهایی که  دمیالدی، تعدا 3333الی سال  .9.1.2

 یابد. می مالحظه افزایش 

 

 تحقرق کافی و دوامدار برای  حمایتی رو به انکشاف از طریق میالدی، همکاری های بین المللی با کشورها 3393الی سال  .9.1.2

 یابد. می به طور قابل مالحظه افزایش ، SFDRR در جهت تطبیق شان عملکردهای ملی

 

و  (Multi-hazard EWS)مخاطرات بُعداز  قبلیموجودیت و دسترسی به سیستم های هشدار میالدی،  3393الی سال  .9.1.1

 یابد. می  به طور قابل مالحظه افزایش ،برای مردم اطالعات و ارزیابی های خطر حوادث
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 چهارمفصل 

 های جهانی، منطقوی و ملی چارچوبارتباط با 
 

 (SFDRR)برای کاهش خطر حوادث سندای چارچوبتطبیق  جهتقدمه ها  .۱.۱

 نتایج تعیینقدمه اول:  .3.1.1

 ملی جهانی

: کاهش قابل مالحظه در خطرات سال 15متوقعه در  نتایج

 حوادث و خسارات ناشی از آن

 :سال 72متوقعه در  نتایج

 هدف:

 ز خطرررات جدیررد و کرراهش خطرررات   یری اگجلررو

 موجود

 و آسیب پذیری )در  ضیتیری و کاهش معروگجلو

 برابر حوادث(

   آمرادگی افزایش انعطاف پذیری از طریق ارتقرای – 

 مجدد احیای – پاسخدهی

 هدف:

 ز خطرررات جدیررد و کرراهش خطرررات   یری اگجلررو

 موجود

 و آسیب پذیری )در  ضیتیری و کاهش معروگجلو

 برابر حوادث(

   آمرادگی افزایش انعطاف پذیری از طریق ارتقرای – 

 مجدد احیای – پاسخدهی

 مقاصد:

 اوسط تلفات در هر صد هزار نفر تعدادکاهش  .7

ان در هرر صرد   گر اوسط آسریب دیرده    تعدادکاهش  .3

 هزار نفر

کاهش میزان خسارات اقتصادی / تولیدات ناخرالص   .9

 (GDPملی )

 زیربنایی گکاهش میزان تخریبات بزر .2

 ها و پالن ها استراتیژیافزایش تعداد  .2

 همکاری های بین المللی تقویت .2

دسترسی به سیسرتم هرای   افزایش میزان موجودیت و  .1

 ( EWS)قبلی  هُشدار

 مقاصد:

 اوسط تلفات در هر صد هزار نفر تعدادهش کا .7

ان در هرر صرد   گر اوسط آسریب دیرده    تعدادکاهش  .3

 هزار نفر

کاهش میزان خسارات اقتصادی / تولیدات ناخرالص   .9

 (GDPملی )

 زیربنایی گکاهش میزان تخریبات بزر .2

 ها و پالن ها استراتیژیافزایش تعداد  .2

 همکاری های بین المللی تقویت .2

 قبلی هُشداردسترسی به سیستم های  افزایش میزان موجودیت و

(EWS) 
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 اولویت ها تعیین: دومقدمه  .3.1.3

 حوادث اتاولویت اول: دانستن خطر

ب پذیری آسیر  که تمرکز آن روی دشده اند، مدیریت خطرات حوادث طوری ترتیب  و انکشافی اجراآتمام پالیسی ها و ت     

 تهدیدها و محیط زیست میباشد.  ،، مشخصاتضیتها، ظرفیت ها، معرو

 میالدی 3۱1۱نتایج الی سال  فعالیت های دارای اولویت

ایجاد یک سیستم به سطح ملی بررای جمرع آوری، مردیریت و     جمع آوری، مدیریت و دسترسی به اطالعات خطر حوادث

، Geonodeدسترسررری بررره اطالعرررات خطرررر حررروادث از     

NDMIS  ذاری ملری از آن  گر و سایر منابع و ارقام تا در پالن

 استفاده شود. 

ارقررام مرررتبط برره    و (Baselineاسررتفاده از ارقررام ابترردایی )  

 موقعیت

اسرتفاده از ارقرام ابتردایی    ایجاد یک سیستم به سطح ملی برای 

(Baseline   و ارقررام مرررتبط برره موقعیررت در کرراهش خطررر )

 حوادث و مدیریت خطرات حوادث

ارتقررای ظرفیررت سیسررتم ملرری معلومرراتی مرردیریت حرروادث      تخریبات و خسارات اندازه گیری

(NDMIS) 

و تکنرالوژی در   ارتقای استفاده اعظمی از ظرفیت های ساینس استفاده اعظمی از ساینس و تکنالوژی

 سطح ملی و والیتی

 اهی گبهبود میزان موجوده آ اهیگارتقای آ

استفاده از اطالعات خطر حوادث در ترتیب پالیسری هرا و   

 برنامه ریزی

همکرراری بانررک جهررانی، معرفرری و تطبیررق پالتفررورم ملرری   بررا

معلومررات خطررر حرروادث، کرره اخیررراً ایجرراد شررده و برره نررام     

Geonode  ترویج پالن ، ذاری انکشافیگیاد میشود، در پالن

تطبیق مری   اهی از خطر حوادثگها و میکانیزم های مبتنی بر آ

 گردد.
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 :ادثحوتقویه مدیریت خطرات   - ولویت دوما

 برای ایجاد ظرفیت های کیفی و مشارکت در میکانیزم ها و نهادها برای تطبیق کاهش خطر حوادث بهتر شده است. حکومتداری 

 میالدی 3۱1۱نتایج الی سال  فعالیت های دارای اولویت

میکرانیزم هرا در سرطح ملری و محلری بررا      و تقویرت  موجودیرت   تعمیم و ادغام کاهش خطر حوادث در تمام سکتورها

بررای  و سایر منابع و ارقام  Geonode،  NDMISاستفاده از 

 کاهش خطر حوادث در تمام سکتورها ادغام

زارشردهی از  گیت هرا و  مسرؤول ها، پالن هرا،   استراتیژیترتیب  یت هامسؤولو  الن ها، وظایفها، پ استراتیژی

 وظایف محوله

 زارشدهیگو  بررسیبهبود مکافات برای اجرای امور،  زارشدهیگو  بررسیمکافات برای اجرای امور، 

 حکومت محلی و جوامع توانمند برای ایجاد مشارکت ها های محلی و جوامعنمندسازی حکومت توا

ترتیب پالیسی ها، میکانیزم های تنظیم کننرده و معیرارات بررای     پالیسی ها، قوانین، معیارات و مشارکت

 کاهش خطر حوادث

 

  

 :ذاری در کاهش خطرات حوادث در جهت انعطاف پذیریگسرمایه   - اولویت سوم

رفتره ترا   گارتقای انعطراف پرذیری صرورت     به هدفنه های ساختاری و غیرساختاری ذاری های عامه و خصوصی در زمیگسرمایه 

 ردد. گیختن ابتکار، رشد و ایجاد کار گباع  بران

 میالدی 3۱1۱نتایج الی سال  فعالیت های دارای اولویت

 اطمینان از حفاظت سکتورهای کلیدی  تخصیص منابع در تمام سطوح و تمام سکتورها

   صریص  موجودیت میکانیزم ها و پالیسی هرا بررای تخ

 ادغررامتسررهیل  جهررتمنررابع در سررکتورهای کلیرردی 

کرراهش خطررر حرروادث و برررای اطمینرران از انعطرراف 

ذاری هررای عامرره و  گررپررذیری از طریررق سرررمایه   

 خصوصی

موجودیت میکانیزم ها و مقرره ها برای اطمینران از انعطراف        گساختن زیربناهای بزربهتر 

هرای   اسرتراتیژی از طریق پالیسی ها و  گپذیری زیربناهای بزر

 ذاری های انکشافی ملی گدر پالن  حکومت

مصرئونیت صرحی و   غیرساختاری مانند، معیارات، شبکه  تدابیر

 (displacement) گیاجتماعی و بیجا شد

  ملری بررای اطمینران از تردابیر      استراتیژیترتیب یک

غیرساختاری در انکشاف معیرارات، مقررره هرا     مؤثر

(SOPs   صررحت و مصررئونیت برررای حفاظررت ،) از

 مردم و دارایی ها

      موجودیرت میکرانیزم هررا و بهترر سراختن معیررارات و

 تدابیر صحی و مصئونیتی
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ای حسابداری و مقیاس هادغام کاهش خطر حوادث در ابزار و 

 و انتقال اطالعات خطرات تشریکمالی برای در 

  اجرای تخصیص های مالی برای فعالیت های کاهش

 خطر حوادث توسط وزارت مالیه

   موجودیررت سیسررتم بررانکی و بیمرره و رهنمررود برررای

حمایررت از بیمرره برررای جبررران خسررارات ناشرری از    

 حوادث

حروادث   مدیریتترتیب پالن، تخصیص بودیجه و مقرره های  انعطاف پذیری امور تجاری

 با جامعه تجاری

و  تخصیص بودیجه در تمام سکتورهای کلیدی همراه با ادغرام  محافظت از سکتورهای کلیدی

 الزم اجراآتکاهش خطر حوادث برای  ذاریگپالن 

  

 

 ارتقای مدیریت خطرات حوادث  :اولویت چهارم

)بعد از حروادث( در تمرام سرطوح منحیر  یرک فرصرت       ی )در برابر حوادث( و احیای مجددو پاسخده آمادگی سیستم تقویت    

 و توسعهحیاتی برای کاهش خطر حوادث و ادغام آن در روند انکشاف 

 میالدی 3۱1۱نتایج الی سال  فعالیت های دارای اولویت

در برابرر حروادث و    آمرادگی پالیسی ها، پالن ها و برنامه هرای  

 حاالت اضطرار

 آمرادگی ری پالن ها و برنامه هرای  گترتیب و یا بازن 

در برابر حوادث و حاالت اضطرار و ابتکار شروع ده 

 ح ملی و محلیوپالن و برنامه جدید در سط

  در برابر حوادث مبتنی برر   آمادگیترتیب پالن های

 حوادث  خطرات

ور و با ارزیابی از بعد مردم مح قبلی پیشبینی ها و سیستم هشدار

 مخاطرات

   شردار مقردم و قابرل    ادغام، توسعه و بهبرود سیسرتم ه

نرده  گدسترس بودن آن برای پیشبینی های اولیه و پرا

 ح ملی و محلیودر سط

  و سیسرتم پیشربینی    قبلیایجاد سیستم معیاری هشدار

 توسط وزارت ها و نهادهای ذیربط دولتی

 و خدمات سطح جامعه هاایجاد انعطاف پذیری زیربنا و خدمات سطح جامعه ها انعطاف پذیری زیربنا

ی امررداد رسررانی و گایجرراد پروسرره تمویررل و همرراهن  ی امداد رسانی و احیای مجددگپروسه تمویل و هماهن

احیررای مجرردد و ادغررام، ارتقررا و بهبررود آن در میرران  

ان و همکاران تطبیق کننرده  گحکومت، تمویل کنند

 متحد و انجوها()سازمان ملل 

   ی بررای  گتخصیص منابع مالی و پروسه هرای همراهن

 امداد رسانی و احیای مجدد

 ترتیب و انفاذ قوانین، رهنمودها، مقرره ها و میکانیزم های الزم قوانین، رهنمودها، مقرره ها و میکانیزم های الزم
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 در تطبیق روند کلی .۱.۱

 3۱1۲الی اخیر سال  

چوکااااااات  اولویت کلیدیفعالیت دارای  شماره

 زمانی

اداره رهبااااری 

 کننده

ادارات همکار )حمایات  

 کننده(

میکررانیزم ملرری برررای جمررع آوری،  ایجرراد  7

تحلیرررل و پخرررش معلومرررات در مرررورد    

خسارات ناشری از حروادث و خطررات آن    

ارقام، اطالعرات و تحلیرل تفکیرک     ذکر با

شده از نظر جرنس، سرن و معلولیرت بررای     

رفتن توصیه ها گاطمینان از مدنظر حصول 

روش برای "در مورد شمولیت اجتماعی و 

 سندای چارچوب "تمام جامعه

 آمررادگیاداره ملرری  3372

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

AMD ،وزارت زراعرررررت ،

آبیرراری و مالررداری، وزارت  

احیررراء و انکشررراف دهرررات،  

MEW ادارات سازمان ملل ،

 متحد و انجوها

هرا و پرالن    اسرتراتیژی ری یرا ترتیرب   گبازن 3

کاهش خطر حوادث در مطابقت  ملی های

پریش بینری شرده    با مقاصد و شاخص های 

 سندای چارچوب

 آمررادگیاداره ملرری  3372

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

AMD ،وزارت زراعرررررت ،

آبیرراری و مالررداری، وزارت  

احیررراء و انکشررراف دهرررات،  

MEW ادارات سازمان ملل ،

 انجوهامتحد و 

ها و پالن  استراتیژیمعرفی سیستم ها برای  9

 های سطح محلی کاهش خطر حوادث

وزارت احیررررررراء و  3372

انکشرراف دهررات و  

 آمررادگیاداره ملرری 

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

 مبرارزه برا   آمرادگی اداره ملی 

، AMD حروادث افغانسرتان  

وزارت زراعرررت، آبیررراری و 

مالرررداری، وزارت احیررراء و  

، MEWات، انکشررراف دهررر

ادارات سازمان ملرل متحرد و   

 انجوها

ری پیشررررفت ابتررردایی در تطبیرررق  گبرررازن 2

 سرندای  بررسیاز طریق  سندای چارچوب

 (Monitor سندای)

 آمادگیاداره ملی    3372

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

AMD ،وزارت زراعرررررت ،

آبیرراری و مالررداری، وزارت  

احیررراء و انکشررراف دهرررات،  

MEWملل  ، ادارات سازمان

 متحد و انجوها
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 3۱3۱الی سال 

چوکااااااات  فعالیت دارای اولویت کلیدی شماره

 زمانی

اداره رهبااااری 

 کننده

ادارات همکار )حمایات  

 کننده(

هرا و پرالن    اسرتراتیژی ری یرا ترتیرب   گبازن 7

های ملی کاهش خطر حوادث در مطابقت 

پریش بینری شرده    با مقاصد و شاخص های 

 سندای چارچوب

 آمررادگیاداره ملرری  3333

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

AMD ،وزارت زراعرررررت ،

آبیرراری و مالررداری، وزارت  

احیررراء و انکشررراف دهرررات،  

MEW ادارات سازمان ملل ،

 متحد و انجوها

موجودیت سیستم های فعال بررای ترتیرب    3

ها و پرالن هرای محلری کراهش      استراتیژی

 خطر حوادث

وزارت احیررررررراء و  3333

 انکشاف دهات

 مبرارزه برا   آمرادگی اداره ملی 

، AMD حروادث افغانسرتان  

وزارت زراعرررت، آبیررراری و 

وزارت احیررراء و مالرررداری، 

، MEWانکشررراف دهرررات، 

ادارات سازمان ملرل متحرد و   

 انجوها

خسارات ناشی از حوادث و  بیسایجاد دیتا 9

 ذکر معلومات در مورد خطرات حوادث با

ارقام، معلومات و تحلیل تفکیک شرده بره   

 اساس جنس، سن و معلولیت

 آمررادگیاداره ملرری  3333

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

AMD ،وزارت زراعرررررت ،

آبیرراری و مالررداری، وزارت  

احیررراء و انکشررراف دهرررات،  

MEW ادارات سازمان ملل ،

 متحد و انجوها

هرای تنظریم کننرده بررای      چارچوبایجاد  2

مدنظر گرفتن توصیه هرا و تردابیر کراهش    

انکشرافی  امرور  خطر حوادث در ابتکارات 

 به خصو  در سکتور زیربنا

 آمررادگیاداره ملرری  3333

حرروادث  مبررارزه بررا

 افغانستان

شاروالی ها، وزارت انکشاف 

شهری، وزارت فوایرد عامره،   

AMD ،وزارت زراعرررررت ،

آبیرراری و مالررداری، وزارت  

حیررراء و انکشررراف دهرررات،  ا

MEW و وزارت معارف 
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پنجمفصل   

تطبیق استراتیژی  

 

  همکاران کلیدی در سطوح مختلف نقش. ۱.۱

روه های مختلف همکاران را در سطح جهرانی، منطقروی، ملری و    گنقشه راه مستلزم یک روش کامل بوده، که نقش  مؤثرتطبیق     

 سندای چارچوبیت های همکاران مختلف را در تطبیق مسؤولوالیتی / محلی واضح میسازد. این فصل نقشه راه، وظایف، نقش و 

 یرد.گ به بح  می

 

 پروسه های جهانی .5.1.1

ر اصلی گبازی ی از حکومت جمهوری اسالمی افغانستان،گبه نمایند (ANDMA)حوادث افغانستان مبارزه با آمادگیاداره ملی     

حروادث   مبرارزه برا   آمرادگی اداره ملری  میباشرد.   UNISDRبرا   SFDRRپروسه تطبیق  ی ومدیریتدر سطح جهانی برای رهبر

اسرتراتیژی ملری    کلری  تطبیقری پروسره هرای   ، تسهیل و بهتر سراختن  استراتیژیاین پروسه را با تمرکز روی رهنمایی های  افغانستان

و مردیریت  رهبرری   ،با تمرام همکراران ذیردخل   و مشارکت ی گ( در هماهنASDRR)کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان

 . خواهد کرد

 در پروسه های جهانی عبارت اند از: مبارزه با حوادث افغانستان آمادگیاداره ملی یت های مسؤولو  نقش کلیدی تطبیقی

( و اطمینرران از ASDRR)اسررتراتیژی ملرری کرراهش خطرررات و اثرررات حرروادث افغانسررتان ی تطبیررق گهمرراهنتسررهیل و  .2.7.7.7

لویتهای واهداف واپیشرفت تطبیق  پیرامون(  UNISDR دفترملل متحد در اموراستراتیژی کاهش خطرات) زارشدهی به موقع بهگ

 ؛SFDRRکاهش خطر

دفترر   UNISDR ، که توسرط  SFDRR تحقق چارچوب سندای درامورکاهش خطر از پروسه های مختلفی گنمایند .2.7.7.3

 ردد؛ گ بین المللی اجرا می مؤسساتو سایر  خطرتیژی کاهش ا راست امور در ملل متحد

 تدویر جلسات با همکاران و نظارت از عملی شدن نتایج آن؛  .2.7.7.9

 ؛UNISDRپیشرفت ها از طریق ویب سایت  ریگبازنو حمایت از نشر  .2.7.7.2

همرراه برا سرکرتریت    حوادث افغانسرتان   مبارزه با آمادگیاداره ملی ی از گتا به نمایند، در سطح ملیمعرفی شخص رابط  .2.7.7.2

SFDRR ؛)ضمیمه سوم(در تماس باشد 

و برنامره هرا     با اسرتفاده از سراختار نهراد هرا    در مورد ابعاد مختلف کاهش خطر حوادث  فوت العادهتدویر جلسات نوبتی و .2.7.7.2

 ذاری پروسه های جهانی. گو در میان  بررسی جهت
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 منطقوی پروسه های .5.1.3

ی کراهش خطرر حروادث و فعالیتهرای     گ( نهاد کلیردی بررای همراهن   ANDMA)حوادث افغانستان مبارزه با آمادگیاداره ملی     

یت اشرترا  و تسرهیل   مسرؤول و همچنران   بروده حکومت جمهوری اسالمی افغانستان از ی گبشردوستانه در سطح منطقوی به نمایند

 عهده دار میباشد.  SFDRRپروسه های منطقوی را در زمینه 

 SFDRRدر اجررای پروسره هرای منطقروی تطبیرق      حوادث افغانستان  مبارزه با آمادگیاداره ملی یت های عمده مسؤولنقش و     

 عبارت اند از:  چارچوب سندای

 SFDRR چارچوب سندای تطبیق جهت در پروسه های منطقویمحورو پالیسی  یکاستراتیژفراهم سازی رهنمایی های  .2.7.3.7

 ؛ منطقویملی و در سطح 

 ؛SFDRR مربوب به چارچوب سندای ها و برنامه های منطقوی چارچوبتسهیل و تطبیق  .2.7.3.3

پروسره هرای     انتقال دانش در همکاری با نهادهای علمی، تکنالوژیک و اکادمیرک و شربکه هرای    ایجاد میکانیزم ها برای .2.7.3.9

 ؛ مرتبط منطقوی

آموزش و انتقال تجارب بره   جهت SFDRR ب سندای چارچواشترا  در پروسه های منطقوی کاهش خطر حوادث و .2.7.3.2

 صورت دوجانبه؛ 

 انکشاف و تطبیق روش ها برای مدیریت خطرات در سطح منطقوی؛  .2.7.3.2

( و عملکررد بره موقرع در زمران     EWS)قبلری شدار و ظرفیت های منطقوی برای سیستم هحمایت از انکشاف میکانیزم ها  .2.7.3.2

 وقوع حوادث و حاالت اضطرار فرامرزی؛ 

خصرو   درراه همرراه برا همکراران ذیرربط،      مشتر  فعالیت ها در نقشره  بررسیپشتیبانی از برنامه ریزی، برنامه سازی و  .2.7.3.1

و  بررسری  جهرت  هرا ، انکشراف میتودولروژی هرا و معیار   همکاری های تخنیکی، انکشاف ظرفیت هرا  به هدفبرنامه های منطقوی 

ارزیابی خطرات، پروتوکول ها و میکانیزم ها برای انتقال اطالعات و دانرش، و جرذب منرابع بررای حمایرت از ترالش هرای ملری و         

 منطقوی؛ 

 حمایرت ری پیشرفت امرور و  گی و نشر بازنگاطالعات برای انکشاف و نشر ارزیابی های ابتدایی منطقوی، هماهن تشریک .2.7.3.2

 زارش های خالصه ملی؛ گاز نیازمندیها و همکاری با کشورها در نشر 

 منطقوی دخیل در کاهش خطر حوادث به سطح منطقه؛و انکشاف مراکز حمایت .2.7.3.3

زارشردهی منطقروی و   گهرای منطقروی از طریرق     چارچوبپیشرفت  بررسییت پذیری و حمایت از همکاران در مسؤول .2.7.3.73

 (؛Sendai Framework Monitor) سندای چارچوب بررسیجهانی با استفاده از اصل 

 رفتن چالش هایی که روند تطبیق را در سطح منطقوی به تاخیر مواجه میسازد. گجهت مدنظر  انی دوجانبهپشتیب .2.7.3.77
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 ی در سطح ملیگتطبیق و هماهن .5.1.1

به شمول تمام ادارات دولتی والیتری  حوادث افغانستان  مبارزه با آمادگیاداره ملی مجریان اصلی عبارت از حکومت مرکزی و     

روه های علمری  گمیک، مدنی، سکتور خصوصی، نهادهای اکادجامعه نهادهای و محلی در همکاری با ادارات سازمان ملل متحد، 

 و تحقیقی و سایر همکاران اند. 

دارای  پروسه تطبیق نقشه راه را با دخیل بودن تمام وزارت های ذیربط ونهادهرای حوادث افغانستان  مبارزه با آمادگیره ملی ادا    

نجانیردن کراهش خطرر حروادث در انکشراف      گماهیت اجراییوی و تقنینی، از طریق انکشاف ظرفیت های کاهش خطر حروادث و  

 مبرارزه برا   آمرادگی اداره ملری  و اولویت های آن رهبری خواهرد کررد. همچنران     چارچوب سندایSFDRR پایدار و در تبانی با 

ها، قوانین، برنامه ها، نهادها و سایر ابرزاری کره کراهش     استراتیژیاز ایجاد یک محیط کارا به شمول پالیسی ها، حوادث افغانستان 

 مؤثرمدیریت  جهتوجوه مالی و سایر منابع  وریآ فراهمدر همچنینکنند، ی و تنظیم میگخطر حوادث را هدایت، رهنمایی، هماهن

 اطمینان خواهد داد. را خطر حوادث در سطح ملی و والیتی / محلی، 

 :سطح ملی شامل موارد ذیل میشوند یت های ویژه درمسؤولنقش و 

 از بُعد عملیاتی؛ ASDRR استراتیژی یت اولیه برای تطبیقمسؤول تحقق .2.7.9.7

ی ملری شرامل پالتفرورم هرا و     گها، قوانین، برنامه ها و میکانیزم هرای همراهن   استراتیژیایجاد و تقویت نهادها، پالیسی ها،  .2.7.9.3

 فعالیت های والیتی برای کاهش خطر حوادث؛ 

 ها و اولویت های انکشاف ملی؛ چارچوبدر مطابقت با  ASDRR استراتیژی کاهش خطرات برای افغانستان تطبیق .2.7.9.9

ی گایجاد پالتفورم های ملی و فعال کاهش خطر حوادث با حضور چندین همکرار و معرفری شرخص رابرط بررای همراهن       .2.7.9.2

 ارتقای انعطاف پذیری جوامع و انکشاف پایدار؛  جهتاهی از خطر حوادث گجهت اتخاذ تصامیم مبتنی بر آ روش های ملی

با استفاده  ASDRR استراتیژی  لی برای تطبیقدر مقایسه با مقاصد مپیشرفت کار اززارشدهی گانکشاف ارقام ابتدایی و  .2.7.9.2

 پیشرفت کار در سطوح منطقوی و جهانی؛  بررسیبرای  (SFDRR) بررسی چارچوباز 

همره جانبره    میک بررای تطبیرق  قه و مرتبط علمی، تخنیکی و اکادهای ذیعاله روگهمکاری با شبکه ها، ایتالف ها و سایر  .2.7.9.2

 در کشور؛ SFDRR چارچوب سندای

 کاهش خطر حوادث در برنامه ریزی سطح والیتی؛ وادغام تعمیم .2.7.9.1

 هرای انکشراف پایردار در تبرانی برا      چرارچوب و  ات اقلیمتغییرهمراه با تطابق با  بهتر ساختن و ادغام کاهش خطر حوادث .2.7.9.2

 ؛COP 21و  SDGs اهداف انکشاف پایدار

ملری  اسرتراتیژی   از تطبیرق  حمایرت محلی و سرایر همکراران در   رهبری ادارات والیتی /های قابلیت انکشاف ظرفیت ها و  .2.7.9.3

 .ASDRR  افغانستان حوادثو اثرات کاهش خطرات 

 

 :والیتی / محلیدر سطوح ی گتطبیق و هماهن .5.1.3

ی تطبیقری سرطح   از فعالیت هرا ( ASDRR)اثرات حوادث افغانستاناستراتیژی ملی کاهش خطرات و ی محلی گتطبیق و هماهن    

ادارات دولتی والیتی / محلی مجریران اصرلی انرد. کمیتره والیتری مردیریت حروادث عبرارت از         یرد. گت مینشأملی و سایر سطوح 
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ریت حوادث و مسایل مدی این کمیته، اداره رهبری کننده از جانب حکومت بوده تا باکه  در سطح والیتی میباشد میکانیزم سازمانی

 مؤسسرات برین المللری،    مؤسسات. این کمیته توسط والی رهبری شده و ادارات سازمان ملل متحد، نماید کارکاهش خطر حوادث 

 غیردولتی داخلی و سایر همکاران در سطح والیت در آن سهیم اند. 

 قرار ذیل است:  SFDRR)والیت( در تطبیق نقشه راه برای ت والیتینقش کلیدی حکوم

ه شرمول تحلیرل   اولویت بندی مشارکت جامعه در برنامه ریزی، تطبیق و ارزیرابی فعالیرت هرای کراهش خطرر حروادث بر        .2.7.2.7

 ؛ ها آسیب پذیری خطرات و ارزیابی

 جوامع محلی در برابر خطرات، اثرات و پاسخدهی در برابر حوادث؛  برانگیختن .2.7.2.3

 مرؤثر جهرت پاسرخدهی    آمرادگی کسب برای  امعجوو  ده هاوار و جامعه و ظرفیت پروری خانواسطح خانجلب منابع در  .2.7.2.9

 برای کاهش اثرات حوادث طبیعی؛

 نجانیدن نورم ها و ارزش های سنتی برای مدیریت معیشت و منابع طبیعی در زمان تطبیق؛ گ .2.7.2.2

 پروسه؛ امندی برای ارتقا و غنی و محلی ترویج دانش، دانایی و عملکردهای سنت .2.7.2.2

 بهتر ساختن برنامه ریزی، تطبیق و ارزیابی کاهش خطر حوادث در سطح محلی؛  .2.7.2.2

نهادهای علمی، آموزش های حرفوی، مسلکی و تحصیالت عالی در تالش جامعه مدنی و  نهاد هایدخیل ساختن فعاالنه  .2.7.2.1

 برای جوامع معروض به خطر؛ ویژهو همچنان انکشاف ظرفیت ها به خطرات حوادث  تیآموزشی و تحقیقا جمعیهای 

و  آمررادگییری و کراهش خطرررات حروادث،   گجلررو پیرامرون تقویرت ظرفیرت ادارات دولترری در سرطح والیررت و محرل      .2.7.2.2

 . )ساختن بهترازقبل( پاسخدهی در برابر حوادث و احیای مجدد و بازسازی بعد از حوادث

 

 فعال در چندین سطحنقش همکاران  .5.1.5

اسرتراتیژی ملری کراهش     مرؤثر یک روش همه شمول دخیل ساختن همکارانی که در چندین سطح برنامه فعال اند، برای تطبیرق      

نقرش   ASDRRهمکراران، کره در تطبیرق     گروه برزر گر ( الزمی و حتمی است. ASDRR)خطرات و اثرات حوادث افغانستان

غیردولتی، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ  مؤسساتجامعه مدنی،  نهادهایدارند، شامل ادارات سازمان ملل متحد، 

ر شرامل ادارات و پالتفرورم   گر روه هرای دی گمیک، علمی، تحقیقی و تکنالوژیک میباشد. ل احمر و نهادها و شبکه های اکادو هال

روه های بومی، افراد دارای معلولیت، اطفال، جوانان، زنان، سکتور خصوصی، صنوف گان محلی، گهای بین المللی و منطقوی، بزر

 مسلکی و رسانه ها )مشمول شبکه های رسانه های اجتماعی و کاربران آن( میباشد. 

شان با حکومت و نهادهای بین الحکومتی در زمینه پروسه های اشتراکی که آنها  جمعیو تقویت نقش فعال و تقأروه های همکار جهت ارگ    

 یت آنها در کل قرار ذیل میباشد: مسؤولبصورت مشتر  برای تطبیق نقشه راه انکشاف خواهند داد، تشویق خواهند شد. نقش و 

هرا، معیرارات و پرالن هرای کراهش خطرر        چارچوبفراهم سازی حمایت علمی، رهنمایی و منابع برای انکشاف و تطبیق  .2.7.2.7

 ؛ SFDRR امورکاهش خطراتچارچوب سندای درحوادث در تبانی با

هرا، پالیسری    چارچوبها و پالن های کاهش خطر حوادث در تمام سطوح در مطابقت با  استراتیژییری در تطبیق گسهم  .2.7.2.3

 ها، قوانین و مقرره های ذیربط؛ 
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از  یتحمایری و تعلیمات خطرات حوادث برای گجلو  اهی عامه و فرهنگحمایت از انکشاف و ارتقای آهمکاری در  .2.7.2.9

 در کشور؛ SFDRR چارچوب سندای تطبیق

از طریق تعهدات رضاکارانه برای پشتیبانی تخنیکی و فراهم  SFDRR چارچوب سندایبهبود دخیل بودن همکاران در  .2.7.2.2

 . SFDRRسازی منابع برای تطبیق 

 

 سایر پروسه های منطقوی .5.1.1

 (AMCDRRکنفرانس آسیایی به سطح وزراء در مورد کاهش خطر حوادث ) .2.7.2.7

این کنفرانس عبارت از یک پروسه کاهش خطر حوادث در سطح آسیا میباشد. افغانستان نیز جزء ایرن پروسره بروده و تقریبراً در         

در شرهر   3372های آن، که تا اکنون دایر شده اند، اشترا  ورزیده است. آخررین کنفررانس آن در مری     ها ونشست تمام همایش

 (، کره هردف آن رهنمرایی و پشرتیبانی تطبیرق     3333الی  3372ولیا تدویر یافته و پالن انکشافی منطقوی آسیا )گاوالنباتور کشور من

ایرن امرر   زین پرالن ملری نیسرت.    گه هر حرال، ایرن پرالن جرا    در سطح ملی است، در آن تسهیل شد؛ ب SFDRR چارچوب سندای

، به وسیله شناسایی اولویت ها در فعالیرت هرای منطقروی    SFDRRاز تطبیق  حمایت برعالوه تقویت همکاری های منطقوی برای

 بد.یا ن انجام میموفق، دانش و اطالعات در میان دولت ها و همکارا اجراآتبرای پشتیبانیی از فعالیت های ملی و محلی، تبادله 

 

 :UNISDR (IAP)اجالس مشارکت آسیایی  .5.1.1.3

 3393در زمینره اجنردای    SFDRRتطبیرق   هنمرایی ستر پالیسی وسیعی را برای ر( بIAPبرای آسیا ) UNISDRپالن منطقوی     

اطمینران از   جهرت را منحیر  ابرزاری    UNISDRبرای انکشاف پایدار در منطقه فراهم ساخته و نقش اجالس مشرارکت آسریایی   

تخنیکری را بررای    حمایرت ، میکانیزم کلیدی منطقوی مدیریت و IAP بنابراینپیشرفت های آن منعکس میسازد.  بررسیحصول و 

ری نوبتی پالن منطقوی برای آسیا فراهم میکند. اجالس مشارکت آسیایی عبارت از یک نشست غیررسمی با اشترا  گتسهیل بازن

و پالن منطقوی برای آسیا میباشد.  سندای اهداف چارچوبSFDRRخطر حوادث از طریق تطبیق  همکاران متعدد  برای کاهش

اشرترا    مشرمول ان دوجانبه و چنردین جانبره   گجامعه مدنی و تمویل کنند مؤسساتبین الحکومتی منطقوی،  مؤسساتدولت ها، 

تلقری   AMCDRRان این اجالس اند. این اجالس دو بار در سال دایر شده و به حیر  وسریله ای بررای نشسرت مشرورتی      گکنند

یرک پالتفرورم منطقروی را بررای     (  IAPو  AMCDRR )مشورتی واجرالس مشرارکت آسریایی    نشستردد. مجموع هر دوگمی

 . میسازد پاسیفیک –کاهش خطر حوادث در سطح آسیا 

 

 (ECORFDRRبرای کاهش خطر حوادث ) ECOمنطقوی  چارچوب .5.1.1.1

ثررات حروادث از طریرق    عبرارت از کراهش ا   ECORFDRR برای کاهش خطررات حروادث   چارچوب منطقوی ایکو هدف    

بره  ، ق برای همکراری و انکشراف ظرفیرت هرا    و برنامه های موف اجراآت، سیستم اطالعات معمول و تبادله مؤثرریزی  اجرای برنامه

درسرت و  هرای  رفتن خطرات فرامرزی حوادث و تسهیل دولرت هرای عضرو در انکشراف و تطبیرق روش      گجهت مدنظر  خصو 

در  ECOتقویت ظرفیت های مردم، جوامع، نهادها و دولرت هرای عضرو منطقره      ،چارچوباین  هدف پالیسی های واضح میباشد.

یری و کاهش خسارات و تلفات ناشری از حروادث و نیرز دارایری     گیت میکانیزم جلومؤثرمورد مدیریت خطرات حوادث و ارتقای 

و تسهیل دولت های عضو بررای پاسرخدهی مشرتر  در برابرر      ECOدولت های عضو  زیست محیطیهای اجتماعی، اقتصادی و 
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و پشرتیبانی تطبیرق    رهنمرایی منطقروی میباشرد.    بیشترملی و همکاری های   حوادث و حاالت اضطرار از طریق تالش های هماهن

SFDRR  در سطح ملی از طریق برنامه های ذیربط مختلف از خواست هایECORFDRR  .میباشد 

 

 همکاری و مشارکت .5.3

( به همکاری و مشارکت وسریع همکراران بره    ASDRR)استراتیژی ملی کاهش خطرات و اثرات حوادث افغانستان مؤثرتطبیق     

فرصت هایی را برای انکشراف فعالیرت هرا و برنامره هرای مشرتر  از طریرق         استراتیژیشمول سکتور خصوصی نیازمند است. این 

منرابع و فعالیرت هرا برا سرایر      بسیج  جانبه ارایه داشته، که باع  ایجاد تشریک مساعی در قسمت  ها و مشارکت های چند همکاری

شود. میکانیزم همکراری و مشرارکت از قبرل ایجراد شرده و برا        می ASDRR استراتیژی همکاران انکشافی برای اطمینان از تطبیق

مشرارکت   مرؤثر روه کاری انجوها ابرزار و میکرانیزم   گو  UNDRRروه کاری گحمایت ادارات مختلف ممکن بیشتر توسعه یابد. 

 میباشد.  ASDRRبرای تسهیل تطبیق 

 

 منابع جلب. 5.1

نابع کرافی، قابرل پیشربینی و بره     ( به جلب مASDRRحوادث افغانستان ) ات و اثراتملی کاهش خطر استراتیژیتطبیق موفقانه     

موقع و همچنان ظرفیت ها، که شامل حمایت تخنیکی غیرمالی از جانب شرکای ذیربط ملی و برین المللری میشرود، نیراز دارد. ایرن      

بره   SFDRR سرندای  چوبارچر  نیازمند است. این روند همچنان به فعالیت های کلیدی برای تطبیرق روند به اشترا  تمام شرکا 

 نیازمند است.  جمعیصورت 

 کاهش خطر حوادث؛  برایذاری گسرمایه  درارتقای تعهدات  جهتاهی و دادخواهی گبلند بردن سطح آ .2.9.7

 از منابع دست داشته؛ مؤثراستفاده  .2.9.3

 ارتقای ظرفیت ها برای بهبود ترتیب اسناد پروژوی و برنامه های عملی در تمام سطوح؛  .2.9.9

 و ذاری در کاهش خطر حوادث به شمول فراهم سازی شرواهد گبرای ازدیاد تمویل و سرمایه  مؤثر و ایجاد یک مورد قوی .2.9.2

 یت و مدیریت منابع جلب شده؛مؤثر مدار  معتبرجهت

 ها، پالن ها و برنامه های سکتوری؛  استراتیژیذاری های کاهش خطر حوادث در گازدیاد در استفاده از سرمایه  .2.9.2

و توسعه انتقال   ، بهبود فرهنیری از خطر حوادثگی تطبیق طرح های جلوانکشاف مشارکت های دوجانبه و چندجانبه برا .2.9.2

-Publicخصوصری )  وزی بعرد از حروادث بره شرمول مشرارکت هرای عامره        خطرات و ازدیاد تمویل برای احیای مجدد و بازسا

Private Partnership؛) 

برین المللری و منطقروی،     مؤسساتی در راستای تمویل از طریق برنامه های سازمان ملل متحد و سایر گهماهنتقویت سیستم  .2.9.1

 نهادهای مالی منطقوی و ادارات تمویل کننده برای کشورها؛

هرای مددرسرانی انکشرافی و برنامره هرای کمرک رسرانی         چرارچوب و دسترسی به طیف وسیع فرصت های تمویل در  تقأار .2.9.2

و  تیتحقیقرا امرور  کاهش خطر حوادث در پروسه ها و ابزارهای انکشافی و نیز تمویرل  وادغام  دوجانبه و چندجانبه از طریق تعمیم 

 ارایه بورسیه ها. 
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 فصل ششم

 ارزیابیزارشدهی و گ، بررسی
 

 دهی زارشگو  بررسی .۱.۱

را برای  میکانیزمی (ASDRRافغانستان ) برای ملی کاهش خطر حوادث استراتیژیفعالیت ها، نتایج متوقعه و مقاصد     

( در افغانستان فرراهم میکنرد. پیشررفت    SFDRRبرای کاهش خطر حوادث ) سندای چارچوبتطبیق و پیشرفت  بررسی

مرورد  و بررسری با استفاده از سیستم ها و میکانیزم هرای موجروده جهرانی و منطقروی      SFDRR چارچوب سندای تطبیق

 بررسری سیسرتم  با اسرتفاده از میکرانیزم پرالن شرده     عضرو زارش دو ساله توسط هر دولرت  گ ، رفتگارزیابی قرار خواهد 

 ارسال خواهد شد.  SFDRR رچوب سندایچا

 

انکشررافی و سررایرین نهرراد هررای جامعرره مرردنی، سررکتور خصوصرری، شرررکای  هرراینهرراد همچنرران ادارات سررازمان ملررل متحررد،      

زارشدهی هر دو سرال بعرد   گ های مرتبط به کاهش خطر حوادث تشویق خواهند شد، و این روند زارشدهی برنامه ها و فعالیتگدر

 . دگردی خواهد وتسهیل بررسیمشابه  چارچوبتحت 
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 ضمیمه اول

 

 (NDMCحوادث )دولتی مبارزه باعالی کمیسیون اعضای ترکیب 

 

 : ذیل میباشداعضای شامل حوادث عالی دولتی مبارزه با کمیسیون 

 رئیس اجرائیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان، رئیس .7

 ، عضو. وزیر دفاع ملی3

 ، عضو. وزیر امور خارجه9

 ، عضو. وزیر امور امور داخله2

 ، عضو. وزیر مالیه2

 ، عضو. وزیر صحت عامه2

 ، عضو. وزیر انرژی و آب1

 ، عضو. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری2

 ، عضو. وزیر فواید عامه3

 ، عضو. وزیر احیاء و انکشاف دهات73

 ، عضو. وزیر معارف77

 ، عضوترانسپورت و هوانوردی ملکی زیر. و73

 ، عضونگا. وزیر امور مهاجرین و عودت کنند79

 ، عضو. وزیر اطالعات و فرهن 72

 ، عضوییس عمومی اداره ارگان های محل. ر72

 ، عضو. رییس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست72

 ، عضو. رییس عمومی جمعیت هالل احمر افغانی71

 کابل، عضو . شاروال72

 ، عضو. رییس اتات های تجارت و صنایع افغانستان73

مبارزه باحوادث عضو، سکرتر و مسوول داراالنشای وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث ومتصدی اداره ملی آمادگی . 33

 کمیسیون
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 ( PDMC)مبارزه با حوادثضمیمه دوم: ساختار کمیته های والیتی 

 

 والی  رییس:

 اعضاء:

 )عضو( وزارت دفاع ملی -قوماندان قول اردو. 7

 )عضو( وزارت امور امور داخله -قوماندان امنیه . 3

 )عضو( مالیه وزارت -مستوفی . 9

 (عضو) عامه صحت وزارت – صحت عامه ئیسر  .2

 وزارت خارجه )عضو( - امور خارجهئیس . ر2

 وزارت انرژی وآب )عضو( -انرژی و آب ئیس. ر2

 وزارت معارف )عضو( - معارف ئیس. ر1

 (عضو) وآبیاری مالداری زراعت، وزارت – زراعت، آبیاری و مالداری ئیس. ر2

 عامه )عضو(وزارت فواید  - فواید عامه ئیس. ر3

 وزارت ترانسپورت )عضو( - ترانسپورت و هوانوردی ملکیئیس . ر73

 وزارت اطالعات وفرهن  )عضو( - اطالعات و فرهن ئیس . ر77

 اداره ملی حفاظت از محیط زیست )عضو( - اداره حفاظت از محیط زیست ئیس. ر73

 جمعیت هالل احمر فغانی )عضو( -سره میاشترئیس  . 79

 والیت )عضو( . شاروال72

 وزارت احیا و انکشاف دهات )عضو( - احیاء و انکشاف دهات ئیس. ر72

 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان )عضو( امور مهاجرین و عودت کنندگانئیس . ر72

 ئیس والیتی مبارزه با حوادث )عضو و سکرتر کمیته(. ر71
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 انستانشکل اول: چهارچوب هماهنگی مدیریت خطرات حوادث در افغ

 

 

 

 

                

 

 ریاست اجرائیه

دفتر وزیر دولت 

دراموررسیدگی به 

 حوادث

ANDMA 

  

ه با حوادث  مبارزدفتر والیتی 

(PDMA) 
 وزارتخانه ها و ادارات سکتوری

وزارت تحصیالت  جامعه مدنی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 عالی

کمیته های ولسوالی مبارزه 

 (DDMA) باحوادث

 جاتیه تشکیل کمیته ها در سطح قر
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 فصل هفتم
 استراتیژی ملی کاهش خطر حوادثاپالن عملیاتی 

 اقلیمی مبتنی بر آگاهی از خطرات تغییراتاستراتیژی های ملی سکتوری، انکشافی و ابسوی 
 

 

 3333الی  3372پالن عملیاتی سال های 

انکشافی ادغام یابد. فعالیت ها ممکن از طریق بودیجه انکشافی  وداشت: در نظر است، تا این پالن در برنامه های سکتوری دیا

 شود.  تمویل گردد. این پالن به تنهایی خود ممد واقع نمی

 

 جمهوری اسالمی افغانستان مملکت

( Primary Focal Pointاسم فرد رابط اصلی )

  Sendai چهارچوب

 حیدری قاسممحمد 

 و هماهنگیمعین پالیسی، پالن  وظیفه فرد رابط اصلی

 قابل تطبیق نیست. عنوان پالن یا استراتیژی ملی موجوده 

 قابل تطبیق نیست. چوکات زمانی پالن یا استراتیژی ملی موجوده

خطرات )حوادث انعطاف پذیردربرابرساختن افغانستان مصئون،  هدف اصلی )اگر تعریف شده باشد(

 طبیعی( و انعطاف پذیر
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کدام عناصر 

 این توسط

استراتیژی و یا 

پالن تحت 

پوشش قرار 

  گرفته اند؟ 

)در ختم 

ورکشاپ، تمام 

گزینه های 

درست را انتخاب 

 کنید(
 

دارای مقیاس 

زمانی متفاوت 

همراه با اهداف، 

شاخص ها و 

چوکات زمانی 

 میباشد. 

 

 

 

 

 

دارای مقاصد برای 

خطرات  پیشگیری

 جدید میباشد. 

 دردارای مقاصد 

کاهش جهت 

خطرات موجوده 

 میباشد. 

دارای مقاصد 

برای تقویه 

انعطاف پذیری 

اقتصادی، 

اجتماعی، صحی 

و محیط زیستی 

  اند.

 

سفارش های 

 اولویت اول

 سندایچهارچوب 

را ارائه میدارند 

و در  )دانستن 

 خطرات حوادث(

سفارش های 

اولویت دوم 

چهارچوب 

Sendai  را

ارائه میدارد 

)تقویه مدیریت 

 خطرات حوادث(

سفارش های 

اولویت سوم 

چهارچوب 

Sendai  را ارائه

میدارند )سرمایه 

گذاری در کاهش 

خطرات حوادث در 

جهت انعطاف 

 تخصیص –پذیری 

 (نیاز مورد منابع

سفارش های 

اولویت چهارم 

 سندایچهارچوب 

میدارند پیشکش را 

)ارتقای آمادگی 

برای ارائه پاسخ 

ساختن مؤثر و اصل 

را دوباره بهتر "

 Build –بسازیم 

Back Better 
 زمان در –

 (بازسازی

ارتباب منطقی 

پالیسی مرتبط 

به کاهش 

خطرات حوادث 

)مثالً انکشاف 

پایدار، فقر 

زدایی و تغیرات 

اقلیم( را بهبود 

 میبخشد.

دارای میکانیزم ها 

برای پیگیری، 

ارزیابی در دوره 

دوره های متناوب و 

گزارش دهی یی 

 عامه میباشد.  

عناوین سایر 

پالیسی ها یا پالن 

های ملی و 

چهارچوب های 

زمانی را لست 

 کنید.  
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  سندایچهارچوب در مقاصد، فعالیت ها و شاخص های هر اولویت کاهش خطرات حوادث و تحلیل تجزیه 

 

 خطرات حوادث شناخت و دانستن: سندای عملیاتی: اولویت اول چهارچوب وبخط

خطرات حوادث در تمام ابعاد آسیب پذیری، ظرفیت از اساس فهم  برپالیسی ها و عملکردهای مدیریت خطرات حوادث باید     

 خطر و محیط زیست باشند.  تشخیصها، معروض ساختن افراد و دارایی ها، 

 

و با سند شده باشد یاداشت: توصیه میگردد، تا ستون های بودیجه تخمینی و منابع بودیجه را در پالن عملیاتی نهایی گنجانیده 

 استراتیژی ضمیمه سازید. 
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مقصد /  #

 مقاصد

فعالیت / فعالیت های 

 پالن شده

شاخص ها )ویژه، قابل 

پیمایش، قابل حصول و 

 واقعبینانه(

ی 
مان

 ز
ت

کا
چو

ن(
ما

 ز
به

د 
قی

)م
 

 

ادارات مسوول 

)به عالوه ادارات 

 حمایت کننده( 

ی توظیف شونده
فعل

ت 
عی

ض
و

 

اهداف و  

مقاصد 

استراتیژی 

را از قبل 

اینجا 

 بنویسید. 

 

 SFM مرتبطممکن شاخص های  

(SFM custom 

indicators.را انتخاب نمایید ) 

   

7 

 

 

ایجاد 

 بیسدیتا

تخریبات و 

خسارات 

(DaLA) 

 

i.    و نقشه تثبیت

( Mapping)برداری

منبع ارقام خسارات از 

 طریق جلسات 

 

i.  منبع ارقام از تمام وزارتخانه

ارقام  تولید ها و اداراتی که با

خسارات سروکار دارند، 

 مشخص گردید. 

 

نوامبر 

3372  

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارتخانه 

امور های زراعت، 

امور داخله، دفاع 

، احیاء و ملی ملی

انکشاف دهات، 

، عامه صحت

معارف، فواید عامه، 

انرژی و آب، امور 

مهاجرین و عودت 

کنندگان، اداره ملی 

احصائیه، 

UNOCHA  و

 موسسات غیردولتی
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ii.  ایجاد میکانیزم مدیریت

 ارقام 

 

ii.  جمع آوری ساختار میکانیزم

ارقام توسط اداره ملی و 

آمادگی مبارزه با حوادث در 

مشوره با ادارات حمایت 

 کننده انکشاف داده شد. 

 

نوامبر/ 

دسمبر 

3372  

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

 احصائیه

 

 

iii. و وسایل انکشاف ابزار 

جمع آوری ارقام )مثالً 

DesInventar 

tool و آموزشدهی آن ) 

 

iii. جمع آوری ارقام ابزار 

DesInventar   با شرایط

محلی سازگار شده و 

آموزشدهی تکمیل شده 

 است. 

 

جنوری 

3373 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارتخانه 

امور های زراعت، 

امور داخله، دفاع 

احیاء و ، ملی ملی

انکشاف دهات، 

، عامه صحت

معارف، فواید عامه، 

انرژی و آب، امور 

مهاجرین و عودت 

کنندگان، اداره ملی 

احصائیه، 

UNOCHA  و

 موسسات غیردولتی
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iv.  و تولید انکشاف

ارقام ابتدایی 

(Baseline 

data) 

 

iv. ( ارقام ابتداییBaseline )

 ترتیب گردید

32 

فبرور

ی 

3373 

 

کننده: اداره رهبری 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان ملل 

، NSO  متحد،

وزارتخانه های 

زراعت، امور 

داخله، دفاع ملی، 

احیاء و انکشاف 

 دهات، صحت

، معارف، فواید عامه

عامه، انرژی و آب، 

امور مهاجرین و 

عودت کنندگان، 

اداره ملی احصائیه، 

UNOCHA  و

 ولتیموسسات غیرد

 

 

v.  ترتیب استراتیژی

برای ارتباب دادن 

ارقام خسارات با 

پالن کاهش 

خطرات حوادث 

مبتنی بر آگاهی از 

 خطر

 

اداره رهبری کننده:   

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان ملل 

 NSO  متحد،
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ترتیب پالن  3

مدیریت 

حوادث 

مبتنی بر 

آگاهی از 

 خطرات

i.  بازنگری و تحلیل پالن

 موجوده

i.  پالن  92پالن ملی و

والیتی مدیریت حوادث 

شناخت مبتنی بر 

خطرات ترتیب/بازنگری 

 شدند

 

می  97

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: دفاتر والیتی 

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث و 

 ریاست های والیتی

وزارتخانه های 

 ذیربط

 

 

ii.  مشوره و هماهنگی با

 حکومت و سایر شرکاء

 

ii.  سه جلسه مشورتی میان

وزارتخانه های ذیربط 

برای ترتیب/بازنگری 

پالن مدیریت حوادث 

 تدویر یافتند

 

93 

جون 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: کمیته های 

والیتی مدیریت 

حوادث، وزارتخانه 

 های ذیربط

 

 

iii. پروفایل  ترتیب

-multi  مخاطرات

hazard risk 

profile  برای

 افغانستان

 

iii.  ،اولویت ها، اهداف

شاخص ها و پالن 

عملیاتی توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه با 

  حوادث ترتیب گردید.

 

 

97 

جوالی 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

 اداره ملی آمادگی

 مبارزه با حوادث
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iv.  ،تعین نمودن اولویت ها

اهداف، شاخص ها و 

 پالن عملیاتی

 

iv.  اهداف و مقاصد تغیرات

اقلیمی و انکشاف پایدار 

(SDG در پالن های )

کاهش خطر حوادث 

 مدغم گردیدند

 

97 

جوالی 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

اداره ملی کننده: 

حفاظت از محیط 

زیست و وزارت 

 اقتصاد

 

 

v.  ادغام اهداف و مقاصد

تغیرات اقلیمی و 

انکشاف پایدار 

(SDG در مشوره با )

اداره ملی حفاظت از 

محیط زیست و وزارت 

 اقتصاد

 

    

ساختن  9

پالن 

کاهش 

خطر 

حوادث 

مبتنی بر 

شناسایی 

 خطرات

i.  نقشه برداری تثبیت

(Mapping خطرات )

سطح ملی، والیتی و در 

 شهری

)آماده ساختن اطلس 

 خطرات(

 

 

i.  و نقشه برداری تثبیت

(Mapping خطرات )

در سطح ملی، والیتی و 

 3373شهری الی سپتمبر 

 تکمیل شده است.

)آماده ساختن اطلس 

 خطرات(

سپتمبر 

3373 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

، IMap  کننده:

دفاتر والیتی اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

 با حوادث

 

 

ii.  ،ارزیابی خطرات

تهدیدها، آسیب پذیری 

 و ظرفیت ها

 

ii.  ،ارزیابی خطرات

تهدیدها، آسیب پذیری 

و ظرفیت ها الی دسمبر 

 تکمیل شده است.  3373

 

دسمبر 

3373 

 

-DO – 
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iii.  ترتیب پالن ملی کاهش

 خطر حوادث

 

iii.  پالن ملی کاهش خطر

 3373حوادث الی مارچ 

 ترتیب شده است. 

 

مارچ 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت احیاء 

و انکشاف دهات، 

اداره ملی حفاظت 

از محیط زیست، 

UN-Habitat ،

IMap  و دفاتر

والیتی اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

 ادثحو

 

 

iv.  ترتیب پالن والیتی و

شهری کاهش خطر 

 حوادث

 

iv.  پالن والیتی و شهری

کاهش خطر حوادث 

ترتیب  3373الی دسمبر 

 شده است. 

 

دسمبر 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت احیاء 

و انکشاف دهات، 

اداره ملی حفاظت 

از محیط زیست، 

UN-Habitat  و

دفاتر والیتی اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

 با حوادث

 

 



68 
 

ترتیب پالن  2

همه شمول 

مدیریت 

 حوادث

 

i.  شناسایی گروه های

آسیب پذیر در برابر 

 مخاطرات

 

 

i.  در مشوره با وزارت صحت

عامه و وزارت امور اجتماعی 

دیتابیز نفوس آسیب پذیر 

 ساخته شده است. 

 
 

93 

جون 

3373 

 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

، عامه صحت

وزارت کار و امور 

اجتماعی، شهداء و 

وزارت  و معلولین

 معارف

 

 

ii.  ارزیابی نیازمندی های

ویژه و ظرفیت گروه 

 های آسیب پذیر

ii.  در مشوره با وزارت امور

اجتماعی نیازمندی های ویژه 

نفوس آسیب پذیر ارزیابی 

 شده است. 

93 

جوالی 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

صحت، وزارت کار 

اجتماعی، و امور 

و  شهداء و معلولین

 وزارت معارف

 

 

iii.  ترتیب مواد تبلیغاتی

(IEC برای آگاهی )

 خطراتاز دهی 

iii.  در مشوره با وزارت صحت

عامه و وزارت امور اجتماعی 

( برای IECمواد تبلیغاتی )

افراد نابینا و ناشنوا ترتیب شده 

 اند. 

 

97 

آگست 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

 وزارت صحت

وزارت کار و ، عامه

امور اجتماعی، 

شهداء و معلولین، 

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، پوهنتون 

 کابل
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iv.  آموزش و ظرفیت

سازی برای انعطاف 

پذیری گروه های 

 آسیب پذیر

 

iv.  مادیول های آموزشی برای

افراد ناشنوا و نابینا ترتیب شده 

 اند. 

دسمبر 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

 وزارت صحت

، وزارت کار و عامه

امور اجتماعی، 

 و شهداء و معلولین

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، پوهنتون 

 کابل

 

 

2 

 

 

 

 ادغام

کاهش 

خطر 

حوادث در 

نصاب 

تعلیمی 

 معارف 

 

 

 

 

 

 

i.  بازنگری

نصاب 

تعلیمی 

موجوده در 

مشوره با 

وزارتخانه ها 

و ادارات 

 ذیربط

 

 

i.  کمیته ذیربط، نصاب

تعلیمی مکاتب را 

 بازنگری نموده است. 

 

 

جوالی 

3373 

 

 

اداره رهبری کننده: 

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، یونیسف، 

یونسکو، حمایه 

اطفال و سایر 

 انجوها

 

 

ii.  ترتیب نصاب

تعلیمی 

خطر کاهش 

حوادث برای 

سطوح 

 مختلف

 

ii.  ریاست تألیف و ترجمه

وزارت معارف، نصاب 

تعلیمی را با پشتیبانی 

یونیسف و یونسکو 

 تکمیل نموده است. 

 

سپتمبر 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، یونیسف، 

یونسکو، حمایه 

اطفال و سایر 

 انجوها
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iii.  اجرای

 بررسی

مصئونیت 

مکاتب 

توسط 

ریاست های 

 معارف

 

iii.  بررسیمیتودولوژی 

مصئونیت مکاتب ترتیب 

 و تطبیق شده است. 

 

اکتوبر 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، یونیسف، 

یونسکو، حمایه 

اطفال و سایر 

 انجوها

 

 

iv.  آموزش دهی ترینران

معلمان در مورد 

نصاب تعلیمی کاهش 

 خطر حوادث

 

iv.  مادیول آموزشدهی ترینران

در مورد کاهش خطر 

حوادث ترتیب، سه 

ورکشاپ آموزشدهی 

تن  Xترینران تدویر و 

 آموزش دیده اند. 

 

نوامبر 

3373 

 

اداره رهبری کننده: 

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، شاروالی، 

یونیسف، یونسکو، 

حمایه اطفال و سایر 

 انجوها

 

 

v.  ترتیب پالن مدیریت

حوادث مکاتب در 

مشوره با وزارت 

 معارف

 

v.  به تعدادx  پالن مدیریت

حوادث مکاتب ترتیب و 

مصئونیت در برنامه ریزی و 

  تطبیق ادغام یافته است.

 

دسمبر 

3373 

 

کننده: اداره رهبری 

 وزارت معارف

ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، شاروالی، 

یونیسف، یونسکو، 

حمایه اطفال و سایر 

 انجوها
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vi.  بررسیگزارشدهی و 

 پیشرفت کار

vi.  گزارشدهی ربعوار پیشرفت

کار توسط هر مکتب و 

آن توسط وزارت بررسی 

 معارف 

 

دسمبر 

3373 

 

  

  انکشاف ظرفیت ها 

تضمین  7

استفاده از 

معلومات 

خسارات و 

 خطرات

 

i.  دانستن ارقام خطرات و

نیازمندی های ظرفیتی 

مرتبط به آن در میان 

مدیران و کارمندان در 

دفاتر ساحوی و مرکزی 

 احصائیه 

 

 

 

i.  تدویرx  در مورد ورکشاپ

معرفی نیازمندی ارقام توسط 

اداره ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث، وزارت های 

زراعت، امور داخله، 

انکشاف شهری و احیاء و 

انکشاف دهات، اداره ملی 

و  IMapاحصائیه، 

UNOCHA  الی سپتمبر

3372 

دسمبر 

3373 

i.  اداره رهبری

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

وزارت کننده: 

های  زراعت، 

امور داخله، 

انکشاف 

شهری، احیاء و 

انکشاف 

دهات، اداره 

احصائیه 

مرکزی، 

IMap ،

IOM  و

UNOCHA 
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ii.  ،ایجاد میکانیزمها

عملکردها، پالتفورم هاو 

تبادل تجارب، تا در 

جهت ازدیاد تبادله ارقام 

خطرات و معلومات 

مرتبط به ارزیابی ظرفیتی 

و انکشاف پایدار کمک 

 نمایند. 

 

ii.  ایجاد کمیته متخصصان

توسط اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث برای 

انکشاف میکانیزم ها و 

بادله ارقام پالتفورم ها برای ت

 3372خطرات الی اکتوبر 

 

 ii.  اداره رهبری

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: 

IMap اداره ،

احصائیه 

 مرکزی

 

 

iii.  ایجاد ظرفیت ها

برای ارزیابی 

و استفاده از 

ارقام خطرات 

geo-
referenc

ed 

 

iii.  ارتقای

ظرفیت اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث برای 

استفاده از ارقام 

خطرات و 

-geoتهدیدهای 

referenced 
 Xمربوب به 

والیت کشور الی 

  3373اخیر سال 

 

 iii.  اداره

رهبری 

کننده: 

اداره ملی 

آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات 

حمایت کننده: 

IMap ،

IOM 
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iv.  تمرکز کردن روی

ازدیاد جمع 

آوری و 

تبادله ارقام و 

معلومات 

هایدرولوژی

  و 

متیورولوژی

  خطرات 

و نیز تغیرات 

  اقلیمی

 

iv.  جمع آوری و

تبادله ارقام 

هایدرولوژیک و 

متیورولوژیک الی 

افزایش  3333سال 

 یافته است. 

 

 iv.  اداره

رهبری 

کننده: 

AMD 
ادارات حمایت 

کننده: اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث، وزارت 

راعت و احیاء های ز

 و انکشاف

 

 

ظرفیت  3

سازی در 

مورد پالن 

های 

انکشافی 

مبتنی بر 

آگاهی از 

خطرات 

 حوادث 

i.  ظرفیت سازی برای

انکشاف مبتنی بر آگاهی 

از خطرات حوادث در 

مورد میکانیزم های 

موجوده ای که دارای 

یا محلی  ملیچهارچوب 

 ویژه اند. 

 

 

i.  به تعدادX  ورکشاپ آموزشی

و معرفی سازی برای کارمندان 

وزارت های ذیربط در مورد 

انعطاف برنامه ریزی انکشافی 

در برابر خطرات حوادث  پذیر

تدویر یافته  3333الی سپتمبر 

 است.

سپتمبر 

3333 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: پوهنتون 

 کابل

 

 

ii.  هماهن  ساختن فعالیت

ها و تعمیم معیارات 

اجراات،  به مرتبط

معلومات و میتودها برای 

همه شمول بودن برنامه 

ریزی )مثالً افراد دارای 

معلولیت، زنان، گروه 

های آسیب پذیر(، که 

ممکن در نتیجه سعی و 

تالش برای انکشاف 

پایدار شناسایی شده 

 باشند. 

 

ii.  معیارات و میتودها برای تعریف

برنامه ریزی همه شمول برای 

انکشاف پایدار الی ختم سال 

 ساخته شده اند.  3333

 

 

دسمبر 

3333 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت های 

اقتصاد، مالیه و 

احیاء و انکشاف 

دهات، اداره ملی 

حفاظت از محیط 

 ت زیس
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iii.  بهبود دسترسی باز

به آموزش های معیاری و 

حصول قبول شده برای 

اطمینان از موجودیت 

ظرفیت الزمه برای 

حمایت از ایجاد 

استراتیژی های باکیفیت، 

پایدار و حسابده کاهش 

خطر حوادث در سطوح 

 ملی و محلی

 

iii.  انستیتیوت آموزشی معیاری و

( Accreditedقبول شده )

مدیریت حوادث برای ایجاد 

استراتیژی های پایدار و حسابده 

ملی کاهش خطر حوادث الی 

ایجاد شده  3339ختم سال 

 است. 

 

دسمبر 

3339 

 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت های 

اقتصاد و مالیه، 

NDMC 
 

 

iv.  تضمین اینکه منابع

حمایت از برای 

ظرفیت های 

کاهش خطر 

حوادث همزمان با 

فعالیت های 

انکشافی دیگر در 

بودیجه های ملی و 

محلی به صورت 

الزم محاسبه شده 

 اند.

iv.  3332الی اخیر سال ،

منابع کافی برای 

انکشاف ظرفیت های 

کاهش خطر حوادث در 

بودیجه های ملی و 

محلی مدنظر گرفته شده 

 است. 

دسمبر 

3332 

ری کننده: اداره رهب

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت های 

اقتصاد و مالیه، 

NDMC 
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  تحقیق و انکشاف برای کاهش خطر حوادث

مطالعه،  7

تحقیق و 

مستندساز

ی برای 

مدلل 

کردن 

برنامه 

 درریزی 

سرمایه 

گذاری 

انعطاف 

در  پذیر

برابر خطر 

حوادث و 

 فواید آن 

تحقیق  ات،دادن مطالعانجام 

و مستندسازی برای توجیه 

سرمایه گذاری ها در بخش 

کاهش خطر حوادث به 

شمول سرمایه گذاری 

تخصیص یافته برای ارتقای 

 ظرفیت ها

و تحقیق  اتمطالع xبه تعداد 

توسط پوهنتون ها و نهاد های 

اکادیمیک برای توجیه سرمایه 

گذاری در بخش کاهش خطر 

حوادث در برنامه های انکشافی 

 انجام شده است.  3339الی سپتمبر 

 

سپتمبر 

3339 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: پوهنتون 

 کابل

 

 

 پخش 3

اجراات 

خوب در 

مورد برنامه 

ریزی 

انکشافی 

انعطاف 

در  پذیر

برابر خطر 

 حوادث

ترتیب استراتیژی مطبوعاتی 

و دادخواهی در مورد برنامه 

ریزی برای سرمایه گذاری 

در برابر خطر  انعطاف پذیر

حوادث توسط حکومت و 

 سکتور خصوصی

، استراتیژی چند 3333الی اکتوبر 

، بعدی مطبوعاتی و دادخواهی

آگاهی در مورد برنامه ریزی 

در برابر خطر  انعطاف پذیر

حوادث را از طریق سکتورهای 

 عامه و خصوصی بهبود میبخشد. 

اکتوبر 

3333 

اداره رهبری کننده: 

اداره ملی آمادگی 

 مبارزه با حوادث

ادارات حمایت 

کننده: ریاست 

روابط عامه، 

 پوهنتون ها
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   تقویه مدیریت خطرات حوادث )برای کنترول خطر(: سندای خط عملیاتی: اولویت دوم چهارچوب

 یمدیریت خطرات حوادث در سطوح ملی، منطقوی و جهانی برای مدیریت موثر کاهش خطر حوادث از اهمیت زیاد 

 برخوردار میباشد. 

یاداشت: توصیه میگردد، تا ستون های بودیجه تخمینی و منابع بودیجه را در پالن عملیاتی نهایی تان گنجانیده و با سند استراتیژی 

 تان ضمیمه سازید. 

 

فعالیت / فعالیت های  مقصد / مقاصد #

 پالن شده

شاخص ها )ویژه، 

قابل پیمایش، قابل 

 حصول و واقعبینانه(

ه 
د ب

قی
)م

ی 
مان

 ز
ت

کا
چو

ن(
ما

ز
 

 

ادارات 

مسوول )به 

عالوه 

ادارات 

حمایت 

 کننده( 

توظیف 

 شونده

ی
فعل

ت 
عی

ض
 و

اهداف و مقاصد  

استراتیژی را از 

 قبل اینجا بنویسید.

 

قابل  شاخص های ذیربط  

 SFM (SFM دسترس

custom 

indicators را )

 انتخاب نمایید.

   

خالهای شناسایی  

شده در جریان 

جلسات خویش را 

اینجا یاداشت 

 نمایید. 

 

     



77 
 

تقویه چهارچوب  7

 سازمانی و حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

i.  بازنگری قانون مدیریت

حوادث و تعریف نقش و 

 مسوولیت های شرکا

 

i.  کمیته بازنگری

قانون مدیریت حوادث 

ایجاد  3372الی دسمبر 

 گردیده است. 

 

 

 33دسمبر 

 

 

 

رهبری اداره 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

عدلیه، سازمان 

ملل متحد و 

 انجوها

 

 

ii.  ترتیب مسوده

 پالیسی مدیریت حوادث

ii.  کمیته ترتیب

مسوده پالیسی مدیریت 

 3372حوادث الی نوامبر 

 ایجاد گردیده است. 

 

نوامبر 

3372 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

آمادگی ملی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

عدلیه، سازمان 

ملل متحد و 

 انجوها

 

 

iii.  ایجاد ظرفیت های

سازمانی برای به 

اجراء گذاشتن 

 پالیسی و قانون

 

iii.  3333الی ختم سال ،

کورس  Xبه تعداد 

 آموزشی برای

و  شناسایی

ظرفیت رشد

کارمندان و نهادها 

در مورد ابعاد 

عملیاتی پالیسی و 

قانون مدیریت 

حوادث تدویر یافته 

 اند. 

 

دسمبر 

3372 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: پوهنتون 

کابل، 

NUDH 
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iv.  بازنگری

 ساختمانیکود

)قانون( ملی تعمیرات 

(National 

Building 

Code) 

 

iv.  ساختمانی کود

)قانون( ملی 

تعمیرات 

(National 

Building 

Code مورد )

بازنگری قرار گرفته 

و تصویب شده 

 است. 

 

   

v.  ایجاد پالتفورم

کثیرالشرکای 

NPDRR 

 

v.  3372الی اکتوبر ،

پالتفورم 

کثیرالشرکای 

NPDRR  به

رهبری رییس 

اجراییه ایجاد شده 

 است.

اکتوبر 

3372 

رهبری اداره 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: 

NUDH 

 

 

ترتیب پالن  3

مدیریت حوادث 

مبتنی بر آگاهی از 

خطرات به اساس 

 ارزیابی خطرات

 

i.  بازنگری و تحلیل

 پالن موجوده 

 

 

i.  پالن های

مدیریت 

حوادث مبتنی 

بر آگاهی از 

خطرات در 

 92سطح ملی و 

والیت ترتیب 

و یا بازنگری 

 شده اند. 

 

می  97

3373 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: دفاتر 

والیتی اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

حوادث و 

ریاست های 

 ذیربط والیتی
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ii.  مشوره و هماهنگی با

نهادهای ذیربط 

حکومتی و سایر 

 شرکا

 

ii.  تدویر سه جلسه

مشورتی میان وزارت 

های ذیربط برای 

ترتیب / بازنگری 

پالن های مدیریت 

 حوادث

 

جون  93

3373 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: کمیته 

های والیتی 

مدیریت 

و  حوادث

بحش های 

 ذیربط والیتی

 

 

 iii.  ،تعین اولویت ها

مقاصد، شاخص ها و 

 پالن عملیاتی

 

iii.  ،اولویت ها، مقاصد

شاخص ها و پالن 

عملیاتی توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث ترتیب 

 شده اند. 

 

97 

جوالی 

3373 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

 

 

 iv.  و مقاصد ادغام اهداف

تغیرات اقلیمی و 

انکشاف پایدار 

(SDG در مشوره با )

اداره ملی حفاظت از 

محیط زیست و وزارت 

 اقتصاد

 

iv.  اهداف و مقاصد

تغیرات اقلیمی و 

انکشاف پایدار 

(SDG در پالن )

های مدیریت 

حوادث مدغم شده 

 اند. 

 

97 

جوالی 

3373 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

اداره کننده: 

ملی حفاظت از 

محیط زیست و 

 وزارت اقتصاد
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ادغام کاهش خطر  9

( DRRحوادث )

و تغیرات اقلیمی 

(CCA در پالن )

 انکشافی 

 

i.  بازنگری پالن های

ملی و والیتی مدیریت 

 حوادث 

 

 

 

i.  به 3373الی دسمبر ،

پالن  Xتعداد 

مدیریت حوادث 

 بازنگری شده اند. 

 

دسمبر 

3373 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: دفاتر 

والیتی اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

 

ii.  / مشوره با وزارت ها

ریاست ها و نهادهای 

ذیربط در مورد فعالیت 

های کاهش خطر 

حوادث و تغیرات 

اقلیمی برای داشتن 

پالن های انکشافی 

 انعطاف پذیرسکتوری 

 در برابر خطرات

 

ii.  به 3373الی دسمبر ،

جلسه  Xتعداد 

مشورتی با وزارت 

های ذیربط در مورد 

ادغام کاهش خطر 

حوادث و تغیرات 

اقلیمی در پالن های 

سکتوری دایر شده 

 اند. 

 

دسمبر 

3373 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های احیاء و 

انکشاف 

دهات، زراعت، 

معارف و 

 انکشاف شهری
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iii.  / ترتیب تحلیل واقعه

قیمت بر فایده 

(case/cost 

benefit 

analysis) 

 

iii.  3373الی اکتوبر ،

کمیته ای از وزارت 

خانه های ذیربط در 

مورد تحلیل واقعه / 

قیمت بر فایده 

(case/cost 

benefit 

analysis پروژه )

های انکشافی ساخته 

 شده است. 

 

اکتوبر 

3373 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های احیاء و 

انکشاف 

دهات، زراعت، 

معارف و 

 انکشاف شهری

 

 

iv.  دادخواهی برای

 تخصیص بودیجه

iv.  به تعدادX  جلسه

دادخواهی با وزارت 

های اقتصاد و مالیه 

برای ایجاد بودیجه 

های کاهش خطر 

حوادث در تخصیص 

های سکتوری دایر 

 شده است.

نوامبر 

3373 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های زراعت و 

معارف، دفاتر 

والیتی اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث
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 انکشاف ظرفیت ها
 

ظرفیت سازی  7

دفاتر ملی و 

والیتی اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث برای 

تطبیق چهارچوب 

Sendai 

i.  مطالعه ارزیابی ظرفیت

ها و ارزیابی نیازمندی 

 های آمو

 

i.  3333الی مارچ ،

میتودولوژی برای 

مطالعه ارزیابی ظرفیت 

ها و نیازمندی های 

آموزشی ترتیب شده 

 است. 

 
 

مارچ 

3333 

 

 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان 

ملل متحد، 

مرکز مدیریت 

حوادث 

SAARC  ،

 انجوها

 

 

ii.  توانمندآموزش و 

ساختن کارمندان با 

اجراات خوب در 

 منطقه 

 

ii.  به 3333الی می ،

بازدید  xتعداد 

آموزشی کارمندان در 

مورد چهارچوب 

صورت گرفته  سندای

 است. 

 

 3333می 

 

-DO- 

 
 

iii.  تالش برای ایجاد

همکاری های دو 

جانبه و چند جانبه با 

حکومت ها و نهادهای 

مسلکی در منطقه در 

معاونت جلب جهت 

 تخنیکیهای 

 

iii.  به 3333الی دسمبر ،

مورد   xتعداد 

همکاری های 

دوجانبه و منطقوی با 

کشورها و نهادهای 

علمی و مسلکی در 

مورد تبادله تکنالوژی 

و منابع صورت گرفته 

 است. 

 

دسمبر 

3333 

-DO- 

 
 



83 
 

iv. ترتیب نصاب آموزشی 

 

iv.  به 3337الی ختم سال ،

مادیول   xتعداد 

آموزشی روی ابعاد 

مختلف مدیریت 

حوادث توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث ترتیب شده 

 است. 

 

دسمبر 

3337 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان 

ملل متحد، 

مرکز مدیریت 

حوادث 

SAARC  ،

پوهنتون کابل، 

 انجوها

 

 

دانش و  تقویت 3

پیرامون ظرفیت ها 

خطرات ادغام 

اقلیمی در کاهش 

خطر خوادث در 

برنامه ریزی های 

انعطاف پذیر و 

 انکشافی

 

i.  آشناسازی و آموزش

پالیسی سازان و 

کارمندان در مورد 

پیشبینی خطرات و اثرات 

خطرات تغیرات اقلیمی 

در مدیریت خطرات 

حوادث و انکشاف 

 پایدار

 

i.  به 3337الی دسمبر ،

برنامه   xتعداد 

آموزشی برای 

پالیسی سازان و 

کارمندان ارشد در 

مورد کاهش خطر 

حوادث و خطرات 

اقلیمی در انکشاف 

پایدار دایر گردیده 

 است. 

 

دسمبر 

3337 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان 

ملل متحد، 

دیریت مرکز م

حوادث 

SAARC  ،

پوهنتون کابل، 

 انجوها
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تمویل و جلب  9

منابع برای کاهش 

 خطر حوادث

 

i.  طرح و ارایه برنامه

آموزشی که اشترا  

کنندگان را در جهت 

ترتیب پیشنهادهای 

کاهش خطر حوادث و 

جلب منابع ویژه برای 

کاهش خطر حوادث 

 رهنمایی کند. 

 

i.  به تعدادx  برنامه

آموزشی برای 

کارمندان اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث در مورد 

ترتیب پروپوزل های 

کاهش خطر حوادث 

 3333الی اخیر سال 

 تدویر یافته است. 

دسمبر 

3333 

 

 

 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان 

ملل متحد، 

مرکز مدیریت 

حوادث 

SAARC  ،

پوهنتون کابل، 

 انجوها

 

 

ii.  تعمیم منابع مالی برای

در جهت  CDحمایت 

گنجانیدن کاهش خطر 

حوادث در بودیجه های 

 سکتوری

 

ii.  به تعدادx  کمپاین

دادخواهی به سطح 

پالیسی برای ایجاد 

بودیجه کاهش خطر 

حوادث در بودیجه 

های سکتوری الی 

اجرا  3337اخیر سال 

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

دسمبر 

3337 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

 

 



85 
 

 ( برای کاهش خطر حوادث R&Dتحقیق و انکشاف )
 

مطالعه و تحقیق  7

روی کاهش خطر 

حوادث، تغیرات 

 اقلیمی و انکشاف

 

اجرای تحقیق و مطالعه 

واقعه / قضیه های کاهش 

خطر حوادث و تغیرات 

اقلیمی در ارتباب به 

 انکشاف

 

، به 3333الی ختم سال 

ات روی مطالع xتعداد 

و اسناد تحقیقی  ایاقض

 ترتیب و نشر شده است. 

 

دسمبر 

3337 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: پوهنتون 

 کابل و انجوها

 

 

 

 

 
 

  



86 
 

 گذاری در کاهش خطرات حوادث جهت انعطاف پذیریسرمایه : سندای خط عملیاتی: اولویت سوم چهارچوب

سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در جلوگیری و کاهش خطر حوادث از طریق میکانیزم های ساختاری و غیرساختاری برای 

ری ارتقای انعطاف پذیری اقتصادی، اجتماعی، صحی و فرهنگی افراد، جوامع، کشورها و نیز دارایی ها و محیط زیست شان ضرو

 است. 

یاداشت: توصیه میگردد، تا ستون های بودیجه تخمینی و منابع بودیجه را در پالن عملیاتی نهایی گنجانیده و با سند استراتیژی 

 ضمیمه سازید.
 

فعالیاات / فعالیاات هااای  مقصد / مقاصد #

 پالن شده

شاخص ها )ویژه، قابل 

پیمایش، قابل حصول 

 و واقعبینانه(

ه 
د ب

قی
)م

ی 
مان

 ز
ت

کا
چو

ن(
ما

ز
 

 

ادارات 

مسوول )باه  

عاااااااالوه 

ادارات 

حمایااااات 

 کننده( 

توظیاااااف 

ی شونده
فعل

ت 
عی

ض
 و

اهرررداف و مقاصرررد  

استراتیژی را از قبل 

 اینجا بنویسید.

 

قابرل   شاخص های ذیربط  

 SFM (SFM دسرررترس

custom 

indicators را انتخاب )

 نمایید.

   

ادغام کاهش خطرر   7

حرروادث در برنامرره  

 ریزی و بودیجه

 

i.  ترتیررررب مطالعرررره

قضررررریه / ارقرررررام 

خسررررررررررارات و 

تخریبات به اساس 

شرررررواهد، کررررره  

چگرررونگی متررراثر 

شرردن انکشرراف را 

توسرررط حررروادث 

طبیعرررری تشررررریح 

 نماید. 

 

i.  جمرررع آوری قضررریه

های مشابه در منطقه، 

کرررره روی شررررواهد 

 مطالعه شده اند. 

 

نرررروامبر 

3372 

 

 

اداره رهبرررری 

کننررررده: اداره 

ملرری آمررادگی 

مبررررارزه بررررا  

 حوادث

ادارات 

حمایرررررررررت 

کننده: ادارات 

سررازمان ملررل  

متحرررررررررررد، 

 پوهنتون کابل 
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ii.   دادخررررواهی بررررا

وزارت اقتصررراد از 

 NDMCطریرررق 

بررررای گنجانیررردن 

کرررراهش خطررررر  

حرررررررررروادث در 

NPDF  و

NPPs  برنامررررره

هررای ملرری دارای  

 الویت

 

ii.  دو کمپرررررررررررررراین

دادخرررواهی کررراهش 

خطررررررر حرررررروادث 

 گشایش یافته است. 

 

اپریرررررل 

3373 

 

اداره رهبرررری 

اداره کننررررده: 

ملرری آمررادگی 

مبررررارزه بررررا  

 حوادث

ادارات 

حمایرررررررررت 

کننده: ادارات 

سررازمان ملررل  

متحد، وزارت 

هررای اقتصرراد، 

 مالیه و غیره

 

 

iii.  آشناسازی مدیران

ارشررررد/کارمندان 

در مرررورد فوایرررد  

گنجانیدن کراهش  

خطررر حرروادث در 

NPDF  و

NPPs 

 

iii.   دو جلسه آشناسرازی

مرررررررررررررررررردیران 

ارشررررررررد/کارمندان 

 تدویر یافته است. 

 

آگسررت 

3373 
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کاهش خطرر   ادغام 3

حرروادث در برنامرره  

ریرررزی اسرررتفاده از  

 زمین

 

i.   بازنگری پالن موجروده

 ناستفاده از زمی

 

i.  استفاده از زمین درx 

شهر مرورد برازنگری   

 قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

دسررررمبر 

3373 

 

اداره رهبرررری 

کننررررده: اداره 

اراضررررررررری، 

وزارت 

انکشرررررررراف 

 شهری

ادارات 

حمایرررررررررت 

کننده: وزارت 

زراعررررررررت، 

آبیررررررراری و 

مالرررررررداری، 

DMM  /

اداره مسررررتقل 

ارگررران هرررای 

محلرررررررررری، 

شرررررررراروالی 

کابل، وزارت 

احیرررررررررراء و 

انکشرررررررراف 

 دهات

 

 

ii.   تهیرره نقشرره خطرررات و

 آسیب پذیری

ii.  خطرررررات و نقشرررره

شهر  xآسیب پذیری 

 تهیه شده است.

 

جنرروری 

3333 

 

  

iii.  برررازنگری پرررالن هرررای

والیتررررری و شرررررهری  

 مدیریت حوادث

iii.  بررره تعررردادx  پرررالن

والیترررری / شررررهری  

مرردیریت حرروادث /  

انعطرررراف پرررررذیری  

 بازنگری شده اند. 

 

دسررررمبر 

3333 
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ادغام کاهش خطرر   9

حرروادث در پالنرری  

هرررررای مسرررررکن،  

انکشرراف شررهری و 

 صحت عامه

 

i.   کررود بررازنگری قررانون

تعمیررررررررات هرررررررای 

(Building code) 

 

i.   کودهرای  قانون ملری

برررازنگری  یتعمیراتررر

 شد. 

 

جنرروری 

3333 

 

 

 

 

اداره رهبرررری 

کننده: وزارت 

انکشرررررررراف 

شرررررررررهری، 

ANSA 
ادارات 

حمایرررررررررت 

کننرررررررررررده: 

پوهنتررون هررا،  

نهادهررررررررای 

اکادیمیررررک، 

ادارات 

سررازمان ملررل  

  متحد

 

 

ii.  ایجرراد میکررانیزم تطبیررق

تطبیررق کودهررای  قررانون

 ساختمانی

 

ii.   کمیته های ذیربط بره

 xسرررطح ملررری و در 

والیت / شهر تاسیس 

 گردیده اند. 

 

جرروالی 

3333 

 

اداره رهبرررری 

کننررررده: اداره 

ملرری آمررادگی 

مبررررارزه بررررا  

حرررررررروادث، 

 وزارت مالیه 

 

 

iii.   دادخرررررواهی برررررررای

تخصررریص بودیجررره در 

 پالن های سکتوری

iii.   به تعردادx    جلسره برا

وزارت هررای اقتصرراد 

و مالیرره و نهرراد هررای  

کلیرررررردی برررررررای  

تخصررریص بودیجررره  

 دایر شده است. 

 

 

 

 

دسررررمبر 

3373 
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 انکشاف ظرفیت ها
 

ظرفیت سازی برنامه  7

ریررررزان شررررهری،  

انجینیران، مهندسان 

 و بناها

 

i.   ارزیابی نیازمنردی

هرررای ظرفیتررری /   

 آموزشی

 

 
 

i.   ارزیرررررررررررابی

نیازمنرردی هررای 

آموزشررری الررری 

 3373جرررررررون 

انجررررام یافترررره  

 است. 

 
 

جرررررون 

3373 

 

 

اداره رهبرررری 

کننررررده: اداره 

ملرری آمررادگی 

مبررررارزه بررررا  

 حوادث

ادارات 

حمایرررررررررت 

کننده: سازمان 

ملررل متحررد و  

 انجوها

 

 

ii.  ترتیررررب نصرررراب

آموزشی، منول ها 

و مرررادیول هرررا در 

مررورد تکنررالوژی   

ساختمانی انعطاف 

پذیر در برابر خطر 

 حوادث

 

ii.    منررررول هررررا و

مرررادیول هرررای  

در آموزشرررررری 

مورد تکنالوژی 

سرررررررراختمانی 

انعطاف پذیر در 

برابررررر خطررررر   

حررروادث الررری  

 3373اکتررررروبر 

ترتیرررب شرررده   

 است. 

 

   

iii.  وزارت دادخرررواهی برررا

انکشرراف شررهری برررای 

ایجرررراد یررررک لررررین   

بودیجوی برای آموزش 

انجینیررران، مهندسرران و  

 بناها

 

iii.   بره  3373الی نروامبر ،

جلسررررره  xتعرررررداد 

دادخرررواهی توسرررط  

اداره ملرری آمررادگی   

مبارزه برا حروادث برا    

وزارت انکشررررررراف 

شررهری برررای ایجرراد  

لین بودیجوی تردویر  

 یافته است. 
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آگرراهی در سررطوح  3

فررررا  عرررالی و فهرررم

سررکتوری کرراهش  

 خطر حوادث

 

i.   آگرررررراهی دهرررررری و

آشناسرررازی کارمنررردان 

ارشد و رهبری کلیردی  

بخصرررو  نماینررردگان 

پارلمان و تجار در مورد 

قضرریه اقتصررادی برررای  

 کاهش خطر حوادث

 

i.  بره  3373الی سپتمبر ،

برنامررررره  xتعرررررداد 

آگررررراهی دهررررری و 

آشناسرررازی پالیسررری 

سررررازان و شرررررکای 

کلیرررردی در مررررورد 

فوایررد کرراهش خطررر 

حوادث توسرط اداره  

ملی آمرادگی مبرارزه   

با حوادث تطبیق شده 

 است. 

 

سرررپتمبر 

3373 

 

 

 

 

اداره رهبرررری 

کننررررده: اداره 

ملرری آمررادگی 

مبررررارزه بررررا  

 حوادث

ادارات 

حمایرررررررررت 

کننده: سازمان 

ملرررل متحرررد، 

انجوهرررررررررا، 

 نتون کابلپوه

 

 

i.  تشررویق اهررل سرراینس و

تکنالوژی بررای ازدیراد   

فهم فرا سکتوری و بین 

الوزارتی اثرات ناشی از 

خطررررر حرررروادث روی 

 روند انکشاف

 

ii.  بره  3373الی دسمبر ،

مالقات میان  xتعداد 

حکومررت و سرراینس  

دانان در مورد اثررات  

حوادث طبیعری روی  

سررکتورهای مختلررف 

از طریرررق اداره ملررری 

آمررادگی مبررارزه بررا   

حوادث برگذار شده 

 است. 

 

 

 

دسررررمبر 

3373 
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 ( برای کاهش خطر حوادثR&Dتحقیق و انکشاف )
 

تحقیررق و مطالعررات  7

روی قضرررررررررایای 

مرررتبط برره سرررمایه  

گررذاری مبتنرری بررر  

انعطراف پررذیری در  

 برابر خطرات

 

i.   تشررویق پوهنتررون هررا و

نهادهررای تکنالوژیررک  

برررای انجررام مطالعررات   

روی قضایای مرتبط بره  

سرررمایه گررذاری مبتنرری 

بررر انعطرراف پررذیری در 

 برابر خطرات

 

، کرورس  3333الی مرارچ  

هررای کوترراه مرردت برررای  

محصررلین پوهنتررون هررا در 

مرررورد سررررمایه گرررذاری  

مبتنی برر انعطراف پرذیری    

در برابررر خطرررات ترردوین 

 شده اند. 

مرررررارچ 

3333 

اداره رهبرررری 

کننررررده: اداره 

ملرری آمررادگی 

مبررررارزه بررررا  

 حوادث

ادارات 

حمایرررررررررت 

کننده: سازمان 

ملرررل متحرررد، 

انجوهرررررررررا، 

 پوهنتون کابل

 

 

 

)بازسازی  دوباره بهتر بسازیم"ارتقای آمادگی برای ارائه پاسخ مؤثر و اصل : سندای خط عملیاتی: اولویت چهارم چهارچوب

 ( در زمان بازسازی و احیای مجددBuild Back Better) بهتر از قبل(

دوباره بهتر بسازیم "آمادگی در برابر حوادث طبیعی برای پاسخدهی، بازسازی و احیای مجدد از شرایط حتمی برای اصل  تقویت

(Build Back Better)"  .میباشد 

بودیجه را در پالن عملیاتی نهایی گنجانیده و با سند دریافت یاداشت: توصیه میگردد، تا ستون های بودیجه تخمینی و منابع 

 استراتیژی ضمیمه سازید.
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فعالیت / فعالیت های  مقصد / مقاصد #

 پالن شده

شاخص ها )ویژه، قابل 

پیمایش، قابل حصول 

 و واقعبینانه(

ه 
د ب

قی
)م

ی 
مان

 ز
ت

کا
چو

ن(
ما

ز
 

 

ادارات 

مسوول )به 

عالوه 

ادارات 

حمایت 

 کننده( 

توظیف 

 شونده

ی
فعل

ت 
عی

ض
و

 

اهداف و مقاصد  

استراتیژی را از 

 قبل اینجا بنویسید.

 

قابل  شاخص های ذیربط  

 SFM (SFM دسترس

custom 

indicators را انتخاب )

 نمایید.

   

ایجاد یک ابزار یا  7

چهارچوب در 

سطح ملی برای 

نیازمندی ارزیابی 

های بعد از وقوع 

 ( PDNAحادثه )

 

i.  بازنگری ابزار موجوده

ارزیابی نیازمندی های 

بعد از وقوع حادثه 

(PDNA در )

جلسات مشوره گیری 

با نهادهای ذیربط 

حکومتی، سازمان ملل 

متحد و تمویل 

 کنندگان 

 

i.  ابزار3333الی می ، 

 ارزیابی بعد از حادثه

PDNA  توسط

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث 

بازنگری گردیده 

 است. 

 

 

 

 3333می 

 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های زراعت، 

امور داخله و 

احیاء و 

 انکشاف دهات

 

 

ii.  شناسایی نهاد مناسب

برای ایجاد ابراز 

PDNA  برای

 افغانستان

 

ii.  3373الی آگست ،

نهاد مناسب برای 

ارزیابی ایجاد ابزار

نیازمندیها بعد از 

 PDNA حادثه

 شناسایی شده است. 

 

آگست 

3373 
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iii.  آموزش شرکای

ذیربط در مورد 

PDNA  
)ارزیابی نیازمندی های 

 بعد از حادثه(

 

iii.  آموزش کارمندان

مرکزی و والیتی در 

ارزیابی  مورد ابزار

نیازمندیها بعد از 

الی  PDNA حادثه

صورت  3373دسمبر 

 گرفته است.

 

دسمبر 

3373 

  

ترتیب یک پالن  3

جامع پاسخدهی 

اضطراری در هر 

دو سطح ملی و 

 محلی

 

i.  بازنگری و تحلیل پالن

موجوده پاسخدهی 

اضطراری ملی و 

 ساحوی

 

i.  به 3373الی دسمبر ،

پالن  Xتعداد 

پاسخدهی اضطراری 

مورد بازنگری قرار 

 گرفته اند. 

 

دسمبر 

3373 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: دفاتر 

والیتی اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

 

 

ii.  ترتیب / تجدید

 پالن های پاسخدهی

 

ii.  به 3333الی جون ،

پالن  Xتعداد 

پاسخدهی اضطراری 

ملی و والیتی ترتیب 

 شده اند. 

 

جون 

3333 
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ترتیب منول  9

آموزش حاالت 

اضطراری و 

mock drill 

i.  تدویر کورس آموزشی

و اجرای ارزیابی 

نیازمندی های ظرفیتی 

برای پاسخدهی 

 اضطراری 

 

i.  3373الی مارچ ،

کورس تدویر 

آموزشی و ارزیابی 

نیازمندی های 

ظرفیتی برای 

پاسخدهی اضطراری 

 اجرا شده اند. 

مارچ 

3373 

 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان 

ملل متحد، 

 انجوها

 

 

ii.  تدویر کورس

آموزشی برای مربیان در 

مورد پاسخدهی 

 اضطراری

 

ii.  به 3373الی دسمبر ،

کورس  Xتعدا 

آموزشی برای مربیان 

 تدویر گردیده است.

 

دسمبر 

3373 

 

  

iii.  ترتیب منولmock 

drill  ،برای نهادها

مکاتب و مکان های 

 عامه

 

iii.  3333الی اپریل ،

 mock drillمنول 

برای پالن های 

مختلف خطرات 

 ترتیب شده است. 

 

اپریل 

3333 

  

ایجاد مراکز  2

حاالت عملیاتی 

اضطرار 

(EOCs و فعال )

 نمودن آنها

 

i.  بازنگری نیازمندی ها

و ظرفیت های فعلی 

EOCs 
 

 

 

i.  3373الی جون ،

ارزیابی نیازمندی ها 

و ظرفیت های 

EOCs  مرکزی و

والیتی توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث تکمیل 

 شده است.

جون 

3373 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

با  مبارزه

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: سازمان 

ملل متحد، 

 انجوها
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  ii.  تهیه پالن زیربنا برای

EOCs  
 

ii.  3373الی سپتمبر ،

پالن زیربنا برای 

 EOCsتقویه 

توسط اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث ترتیب شده 

 است. 

 

سپتمبر 

3373 

 

  

  iii.  ترتیب منول عملیاتی و

ی مراکز مقرره ها

 عملیات اضطرار

(SOPs برای )

EOCs 

iii.  3373الی نوامبر ،

منول آموزشی در 

مورد امور عملیاتی و 

 EOCمدیریت 

 ترتیب شده است. 

 

نوامبر 

3373 

 

  

  iv.  آموزش کارمندان

EOCs  در مورد

امور عملیاتی 

EOCs 

 

 

iv.  الی ختم دسمبر

 x، به تعداد 3373

کورس آموزشی 

برای کارمندان 

EOC  در مورد

 EOCامور عملیاتی 

توسط اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث دایر شده 

 است.

 

دسمبر 

3373 
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تقویه سیستم  2

 قبلیهشدار 

(EWS)   و

سیستم پخش 

 معلومات

 

i.  اجرای یک مطالعه

 روی سیستم موجوده

و  EWS هشدار قبلی

سیستم پخش معلومات 

در هماهنگی در کشور 

با اداره متیورولوژیک 

و وزارت های کلیدی 

 ملی و والیتیدر سطح 

 

i.  3373الی مارچ ،

مطالعه و بازنگری 

روی سیستم موجوده 

EWS  و سیستم

پخش معلومات 

 تکمیل شده است. 

مارچ 

3373 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

 کننده:

AMD ،

سازمان ملل 

  متحد، انجوها

و گروه های 

 سطح محل

 

 

ii.  زیربنای ترتیب پالن

پخش معلومات برای 

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث و 

 وزارت ها

ii.  به 3373الی آگست ،

زیربنای  Xتعداد 

پخش معلومات 

EWS  توسط اداره

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث و وزارت 

های ذیربط ایجاد 

 شده اند. 

 

آگست 

3373 

 

  

iii.  ترتیب پالن پخش

 Lastمعلومات برای 

Mile 

Connectivity  با

استفاده از دانستنی 

 های بومی

 

iii.  3333الی دسمبر ،

پالن پخش معلومات 

توسط اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث ترتیب شده 

 است.

دسمبر 

3333 
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ایجاد یک سیستم  2

هماهنگی موثر 

پاسخدهی / احیای 

 مجدد

i.  شناسایی ادارات

کلیدی هماهن  

کننده پاسخدهی / 

اساس احیای مجدد به 

بزرگی و ساحه 

جغرافیایی تحت 

 پوشش

i.  3373الی دسمبر ،

 و نقشه برداری تثبیت

(mapping )

ادارات پاسخدهی و 

احیای مجدد در 

افغانستان توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث صورت 

 گرفته است. 

دسمبر 

3373 

 

 

 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

حمایت ادارات 

کننده: وزارت 

های احیاء و 

انکشاف دهات، 

زراعت، انرژی 

و آب، سازمان 

ملل متحد، 

 انجوها

 

 

ii.  ایجاد یک سیستم

هماهنگی جامع و 

موثر پاسخدهی / 

 احیای مجدد

 

ii.  به 3373الی می ،

جلسه  xتعداد 

مشورتی با نهادهای 

حکومتی، سازمان ملل 

متحد و انجوها توسط 

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث 

 تدویر یافته است. 

 

 3373می 
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ایجاد چهارچوب  1

ملی احیای مجدد 

برای اطمینان از 

دوباره "ل واص

بهتر بسازیم 

(Build Back 

Better)" 

 

i.  بازنگری پالیسی های

موجوده حکومت در 

مورد امداد رسانی و 

بازسازی توسط کمیته 

 کارشناسان

 

 

 

i.  3373تا آگست ،

پالیسی های موجوده 

حکومت در مورد 

امداد رسانی و 

بازسازی توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث و به رهبری 

کمیته کاشناسان مورد 

مطالعه و بازنگری 

 قرار گرفته اند. 

آگست 

3373 

 

 

 

 

 

اداره رهبری 

اداره کننده: 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های احیاء و 

انکشاف دهات، 

زراعت، انرژی 

و آب، سازمان 

ملل متحد، 

 انجوها

 

 

ii.  مطالعه اجراات خوب

/ قضیه ها در مورد 

چهارچوب بازسازی 

کشورهای دیگر / 

منطقه توسط کمیته 

 کارشناسان

 

ii.  3373تا نوامبر ،

مطالعه قضیه ها و 

چهارچوب های 

بازسازی منطقه و 

فراتر از آن توسط 

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث به 

رهبری کمیته 

کارشناسان بازنگری 

 شده اند. 

 

نوامبر 

3373 

 

  

iii.  مشوره و هماهنگی با

وزارت ها / ریاست 

های ذیربط، سازمان 

 ملل متحد و انجوها

 

iii.  به ، 3373الی دسمبر

جلسه  xتعداد 

مشورتی با وزارت ها، 

سازمان ملل متحد و 

انجوها توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث دایر شده 

 است. 

 

دسمبر 

3373 
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iv.  تهیه و در میان

گذاشتن چهارچوب 

ملی احیای مجدد 

 حوادث طبیعی

 

iv.  3333تا مارچ ،

مسوده چهارچوب 

ملی احیای مجدد 

حوادث طبیعی 

توسط اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث ترتیب شده 

 است. 

 

v.  به ، 3333تا مارچ

جلسه  xتعداد 

مسوده مشورتی روی 

چهارچوب ملی 

احیای مجدد حوادث 

طبیعی توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث برگذار 

 شده است. 

 

vi.  3333تا جوالی ،

چهارچوب ملی 

احیای مجدد نهایی 

شده و توسط 

حکومت پذیرفته 

 شده است. 

 

مارچ 

3333 

 

 

 

مارچ 

3333 

 

 

 

جوالی 

3333 
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ترتیب پالن ملی  2

بازسازی و احیای 

 مجدد

i.  ادغام بازسازی و

احیای مجدد در 

پالیسی ملی از طریق 

مشوره با وزارت ها و 

 نهادهای ذیربط

 

 

 

 

i.  به 3333تا جوالی ،

جلسه با  xتعداد 

وزارت ها و ریاست 

ها برای ایجاد بودیجه 

بازسازی و احیای 

مجدد در پالن های 

ملی و سکتوری 

 برگذار شده است. 

جوالی 

3333 

 

 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های احیاء و 

انکشاف دهات، 

عت، انرژی زرا

و آب، اقتصاد 

و مالیه، سازمان 

ملل متحد، 

 انجوها

 

 

ii.  دادخواهی برای ایجاد

بودیجه بازسازی و 

احیای مجدد در برنامه 

 ریزی ملی / سکتوری

 

ii.  3333تا نوامبر ،

عناصر بازسازی و 

احیای مجدد در 

پالیسی ملی توسط 

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث از 

طریق یک روند 

مشورتی ادغام یافته 

 اند. 

 

نوامبر 

3333 
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iii. ی ترتیب مقرره ها

 استندرد های معیاری

(SoP برای تطبیق )

پالن بازسازی و احیای 

 مجدد

 

iii.  مقرره3337تا مارچ ، 

های استندرد های 

( برای SoP) معیاری

عملیاتی ساختن یا 

تطبیق پالن بازسازی و 

احیای مجدد توسط 

اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث 

 ساخته شده است. 

 

مارچ 

3337 

 

  

iv.  ایجاد میکانیزم بیمه

 خطرات و انتقال خطر

iv.  به 3337تا جون ،

جلسه  xتعداد 

مشورتی توسط اداره 

ملی آمادگی مبارزه 

با حوادث با وزارت 

های ذیربط، سازمان 

ملل متحد و انجوها 

میکانیزم بیمه دایر و 

خطرات و انتقال 

خطرات مورد بح  

 قرار گرفته است. 

 

v.  3333تا دسمبر ،

میکانیزم بیمه خطرات 

توسط اداره ملی 

آمادگی مبارزه با 

حوادث ایجاد شده 

 است. 

 

جون 

3337 

 

 

 

 

دسمبر 

3333 
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ایجاد سیستم  3

برای  بررسی

ردیابی پیشرفت 

 امور

 

i.  بازنگری و مطالعه

 بررسی سیستم موجوده

 

 

i.  3372تا دسمبر ،

کمیته کارشناسان اداره 

ملی آمادگی مبارزه با 

حوادث، اهتمامات تفتیش 

را در اداره ملی آمادگی 

مبارزه با حوادث مورد 

 بازنگری قرار داده اند. 

دسمبر 

3372 

 

 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: اداره 

مرکزی 

احصاییه، 

زمان ملل سا

 متحد

 

 

ii.  ایجاد میکانیزم سازمان

و ارزیابی  نظارتبرای 

(M&E) 

 

ii.  میکانیزم

 سازمانی و مقرره

 استندردهای معیاری

(SoP توسط اداره ملی )

آمادگی مبارزه با حوادث 

 ساخته شده اند. 

 

 

 

 

 

   3373می 
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  انکشاف ظرفیت ها 

ظرفیت سازی  7

شرکا در مورد 

ارتقای آمادگی، 

موثر، پاسخدهی 

بازسازی و احیای 

 مجدد

i.  ترتیب و ارایه

رهنمودها و 

پروتوکول های ملی و 

محلی در مورد 

سیستم های هشدار 

 قبلیو هشدار  قبلی

طرات به شمول اخم

گزینه های کمتر 

 تکنالوژیک

 

i.  3373تا دسمبر ،

پروتوکول سیستم 

هوشدار مقدم ملی 

و محلی ترتیب شده 

 است. 

 

 

 

دسمبر 

3373 

 

 

 

رهبری اداره 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: وزارت 

های احیاء و 

انکشاف دهات، 

AMD انرژی ،

و آب، سازمان 

ملل متحد، 

 انجوها

 

 

ii.  ایجاد معیارات

بازسازی و درمیان 

 گذاشتن آن

ii.  تا جوالی

هوشدار ، سیستم 3333

مقدم کثیرالخطرات و 

سطح  قبلیسیستم هشدار 

 جامعه ترتیب شده اند. 

 

جوالی 

3333 

 

  

iii.  آموزش دهی

مهندسان، انجینیران، 

معماران و سایر افراد 

معموالً دخیل در 

بازسازی و احیای 

مجدد قبل و بعد از 

 حوادث

 

iii.  3333تا دسمبر ،

معیارات ملی بازسازی 

 ترتیب شده اند. 

دسمبر 

3333 
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iv.  آگاهی دهی و

کمپاین های تعلیمی 

مورد فکتورهای در 

خطر زمینه ساز به 

شمول فقر، فرصت 

های ناکافی معیشتی، 

برنامه ریزی ضعیف 

استفاده از زمین، 

نامساوات، تغیرات 

اقلیمی و متحول 

بودن، شهری شدن 

غیرپالن شده و سریع 

همه و همه در وقوع 

خطرات حوادث 

طبیعی مساعدت 

ورزیده و بنابرین الزم 

است، تا در برنامه 

ملی شدن ریزی و ع

بازسازی و احیای 

مجدد مدنظر گرفته 

 شوند.

 

iv.  3333تا دسمبر ،

منول ها و مادیول های 

آموزشی برای آموزش 

انجینیران، مهندسان و 

 معماران ترتیب شده اند. 

 

v.  3337تا مارچ ،

مواد آگاهی دهی در 

مورد ارتباطات فکتورهای 

خطر زمینه ساز در 

بازسازی و احیای مجدد 

دث بعد از وقوع حوا

 طبیعی مدغم شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

دسمبر 

3333 

 

 

 

 

مارچ 

3337 
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 ( برای کاهش خطر حوادثR&Dتحقیق و انکشاف )
 

تحقیق و  7

مستندسازی 

اجراات خوب 

سازمانی و محلی 

در مورد آمادگی، 

پاسخدهی، 

بازسازی و احیای 

 مجدد 

i.  ترتیب مجموعه ای از

اجراات خوب آمادگی، 

پاسخدهی، بازسازی و 

 احیای مجدد

i.  3333تا دسمبر ،

مجموعه اجراات خوب 

پاسخدهی، آمادگی، 

عملکردهای سطح جامعه، 

دانش محلی، بازسازی و 

احیای مجدد ترتیب شده 

 است. 

دسمبر 

3333 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: پوهنتون 

کابل، مرکز 

مدیریت 

حوادث 

SAARC ،

ان ملل سازم

 متحد، انجوها

 

 

گنجانیدن مفاهیم  3

دوباره بهتر "

در نصاب  "بسازیم

آموزشی پوهنتون 

ها و نهادهای 

 انجینیری

 

i.  ترتیب کورس های

آموزشی کوتاه مدت 

در مورد تکنالوژی و 

اجراات بازسازی 

انعطاف انعطاف پذیر و 

 در برابر خطراتپذیر 

 

i.  3337تا مارچ ،

کورس های آموزشی 

قصیرالمدت بازسازی 

انعطاف پذیر و حساس در 

برابر خطرات برای نصاب 

درسی پوهنتون ها ترتیب 

 شده است.  

 

مارچ 

3337 

اداره رهبری 

کننده: اداره 

ملی آمادگی 

مبارزه با 

 حوادث

ادارات حمایت 

کننده: پوهنتون 

کابل، مرکز 

مدیریت 

حوادث 

SAARC ،

ل سازمان مل

 متحد، انجوها

 

 

 


