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خالصه
وضعیت حساس افغانستان چالش های خطیری را فراراه تحکیم صلح و ترقی در کشور بوجود آورده است .وقتی به
بازسازی و احیای مجدد کشور نظر اندازیم ،هنوز هم افغانستان با حاالت اضطرار ،منازعات و حوادث دست و ګریبان
است .این واقعیت ها تهدید همیشګی را متوجه تطبیق هر نوع پالن و اهداف هزاره ای انکشافی میسازد.
در سه دهه اخیر افغان ها مصائب و عقب مانی های فراوانی را متحمل شده اند .از سال  ۲۰۰۱بدینسو ،دولت افغانستان
با حمایت جامعه جهانی تالش نموده است ،تا زندګی مردان ،زنان و اطفال این سرزمین را به روند عادی برګردانده و
از طریق بهبود معیشت پایا ،خدمات صحی قابل اعتماد ،دسترسی یکسان به تعلیم و تربیه ،بهبود وضعیت زنان و تهیه
سایر نیازمندی های اساسی چون سرپناه ،آب صحی و حفظ الصحه در بازسازی جامعه و نهاد های آن معاونت نماید.
خطر حوادث طبیعی جوامع متعددی را متضرر ساخته و آنها را با وضعیت بالقوه ایکه با رشد وسیع این خطرات همراه
است ،روبرو میسازد .خطرات وسیع آنهایی اند ،که ګسترش پهناور داشته و توأم با معروض ساختن نفوس پراګنده به
خطرات متکرر و مداوم با شدت کمتر و یا متوسط میباشد؛ سرانجام اینها ممکن به تضعیف اثرات کلی حوادث طبیعی
منتهی شوند ۱ .در اواسط فعالیت های مربوط به تشکل و تدوین پالن عملیاتی ستراتیژیک ملی برای کاهش خطر
حوادث :بسوی صلح و انکشاف پایا ( ،)SNAPدر برج می سال  ،۲۰۱۰سیالب ها باعث کشته شدن  ۱۲۰تن و
جراحت  ۲۰۰تن دیګر ،تخریب صدها منزل مسکونی و شستن هزاران هکتار زمین زراعتی در  ۱۴والیت کشور از
جمله  ۳۴والیت ګردید .زلزله ،سیالب ،لغزش زمین ،ذوب شدن برف و یخچال ها ،خشک سالی ،طوفان های خاکی و
تحو الت شدید اقلیمی از جمله بزرګترین تهدید هایی اند ،که دست آورد های چند سال اخیر را به مخاطره انداخته
میتوانند .متعاقب بهبودی از خشک سالی وسیعی ،که به ګمان اغلب در سال  ۱۹۶۹شروع شده بود و وقوع خشک سالی
سرتاسری ،که افغانستان را در سال های  ۱۹۹۷الی  ۲۰۰۲به بحران مواجه ساخت ،این کشور را منحیث ساحه شدیداً
معروض به خطر خشک سالی به معرفی ګرفته است ،که افغانستان را با حاالت وخیم روبرو ساخته و بر بنیاد نتایج
مطالعاتیکه توسط دفتر پاملرنه و سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۰۸صورت ګرفته است ،توقع وخامت بیشتر وضعیت
در کوتاه مدت و افزایش آن در  ۲۰الی  ۳۰سال آینده محسوس است .از نقطه نظر تلفات انسانی ،زلزله از جمله
مرګبارترین حوادث طبیعی محسوب ګردیده است.
خطرات حوادث طبیعی بصورت باالقوه قشر نادار جامعه را به از دست دادن معیشت شان معروض میسازد؛ اینها
جوامعی اند ،که چنین زیان های متکرر ممکن مانع بهبودی وضعیت شان ګردد .بر اساس مطالعات انجام شده در سال
 ،۲۰۰۹پاسخ دهندګان در  ۱۴والیت کشور فقر و بیکاری را عمده ترین دالیل جنګ و ناامنی میدانند .حوادث طبیعی
ممکن درجه فقر را شدیدتر ساخته و سبب ایجاد ناخشنودی و باالخره عدم ثبات و جنګ ګردد .تمامی راه ها و ابزاریکه
باعث تحکیم ثبات ،صلح و انکشاف شده میتواند باید دریافت ګردد .کاهش خطر حوادث ،که منتج به تقلیل زیان های
اساسی  ،تلفات و نابودی منابع اجتماعی ،اقتصادی و محیطی جوامع ناشی از حوادث طبیعی میګردد ،نقطه عطفی را
برای ایجاد یک تحول مثبت در کشوری چون افغانستان ارائه میدارد .کاهش خطر حوادث به همانګونه ایکه توسط ملت
ها و جوامع متعددی شناخته شده است ،میتواند شرکاء و مستفدین را از طریق ارائه فرصت های مناسب آګاه و در
پروسه شریک سازد .تجارب میکانیزم های مبتنی بر جامعه این روند را آشکار ساخته ،تا خطرات حوادث کاهش یابد،
زیرا ماهیت خطرات حوادث و ابزاریکه میتوان آنرا کاهش داد ،تشخیص میګردند.
از آنجائیکه کشور از روند بازسازی و اعمار مجدد بسوی انکشاف متداوم با قاعده وسیع در حال تحول است ،پالن
عملیاتی ستراتیژیک ملی برای کاهش خطر حوادث :بسوی صلح و انکشاف پایا ( )SNAPقدمه های مشخصی را برای
ایجاد "یک افغانستان مصئون و بیشتر انعطاف پذیر در برابر حوادث" از طریق توجیه خطرات حوادث طبیعی و اثرات
تغیرات اقلیمی ،که ممکن در آینده بوقوع خواهد پیوست با یک شیوه شمولیت پذیر (دسته بندی قوت ها و فرصت هائیکه
توسط شرکاء ارائه شده و نیز تشخیص ضعف ها و خالها) ارائه میدارد .افغانستان از جمله کشورهای متعهد به کاهش
خطر حوادث طبیعی از طریق  SNAPاست ،اما با تفاوتیکه پروسه یک طریقه مداخله پائین به باال ( bottom-up
 ) approachرا نشان میدهد ،زیرا توسط انجمن ملی کاهش خطر حوادث آغاز شده است .از طریق انجمن ملی،
مؤسسات غیر دولتی و جامعه مدنی با دولت افغانستان و مؤسسات بین المللی دست به دست هم داده تا در قسمت منابع و
ظرفیت ها باهم تشریک مساعی نمایند.
 ۱ستراتیژی بین المللی سازمان ملل متحد برا کاهش خطر حوادث ( ۲۰۰۹ ،)UNISDRترمینالوژی کاهش خطر
حوادث
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 SNAPاز طرزالعمل ( No-regretsافسوس ندارد) استفاده میکند که خواهان استفاده تقارب  DRRو سازش تغییر
اقلیمی بوده و تالش میورزد برای تسلسل و همآهنگی با پالن و برنامه های کشور.
راپور افتتاح انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان ۲بیان میدارد ،که "حالت موجوده مایه خوشبینی نیست ".به
اصالح حالت موجوده شدیدا ً نیاز است .از آنجائیکه کاهش خطر حوادث را نمیتوان از وضعیت موجود در سطح ملی
مجزا نمود SNAP ،با ذهنیت تحکیم صلح و انکشاف پایا بنیان ګذاری شد .به همین ارتباط ،صلح ،امنیت ،انکشاف و
کاهش خطر حوادث هسته  SNAPافغانستان را تشکیل میدهد .ستراتیژی های پیشنهادی کاهش خطر حوادث موازی با
ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ( )ANDSبوده ،که اهداف و نتایج سکتورها و ارکان آنرا به ویژه حکومتداری،
انکشاف اجتماعی – اقتصادی و تحفظ اجتماعی تقویت مینماید.
برای بنیان ګذاری  ،SNAPنتایج ورکشاپ های مشورتی کثیر العضوی در مورد "چوکات عمل هایوګو – ۲۰۰۵
 "۲۰۱۵را که از فبروری الی نوامبر  ۲۰۱۰تدویر یافته بود ،منحیث اساس برای عملکرد های ستراتیژیک کاهش
خطر حوادث مدنظر ګرفته شد .از نظر زمانی شامل دوره کوتاه مدت ( ،)۲۰۱۱دوره میان مدت ( )۲۰۱۳ – ۲۰۱۱و
دوره طوالنی مدت ( )۲۰۱۵ – ۲۰۱۱میباشد SNAP .که با در نظر داشت مسایل و چالش های فوق الذکر به میان آمده
است ،در نظر دارد تا دو هدف ذیلرا در جریان این دوره های زمانی بدست آورد:
 .۱انکشاف ارتباط میان ستراتیژی های کاهش خطر حوادث ،پروسه های تطابق با تغیرات اقلیمی و نمونه
های انکشاف غیر آسیب پذیری با تمرکز روی تدابیر تحفظ اجتماعی و شمولیت پذیری در جهت حمایت از
ابتکارات ګوناګونی که توسط  ،ANDSچوکات همکاری انکشافی سازمان ملل متحد ( )UNDAFو غیره
روی دست ګرفته شده است .ترویج اصل "جوامع صلح آمیز" در افغانستان؛ و،
 . ۲به حد اقل رساندن زیان های ناشی از حوادث طبیعی و اثرات تغیرات اقلیمی در همراهی با زمینه صلح و
انکشاف از طریق ستراتیژی های ،که توسط چوکات عمل هایوګو به راه افتیده است.
با تمرکز روی اصول کاهش خطر حوادث ،که در ارتباط با تحکیم صلح و انکشاف پایا میباشد SNAP ،روی شش
مقصد اتکاء دارد – سه مقصد برای هر یکی از دو هدف فوق الذکر .برای نایل شدن به این مقاصد شش ګانه ،پالن
عملیاتی هفت پروژه/برنامه بزرګی را شامل میشود ،که توسط آن با فعالیت ها  /عملکرد های جاری و پالن شده مرتبط
در  ANDSارتباط میګیرد .این پالن برای  ۵سال دیزاین شده است ( ،)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱بنا ً بعد از ختم طول عمر
 ANDSنیز ادامه یافته و میتواند در آینده در ساحات مشخصی بخصوص در جاهائیکه کارهای کمتری انجام یافته،
منحیث یک رهنمود استفاده شود.
هدف اول – رابطه هائیکه تحفظ اجتماعی و شمولیت پذیری را به صوب بسیج اجتماعی ازدیاد میبخشد :تمرکز روی
میکانیزم های سازمانی و مؤسسه ای (رسمی و غیر رسمی) و نیز انکشاف ظرفیت ها ،که ممکن استفاده از سخت
افزار و یا تکنالوژی الزمی را در برداشته باشد؛ نتایج در حصول وظایف متعدد و یا عمومی ،که نشان دهنده
حکومتداری خوب است ،بکار میرود.
مقصد ستراتیژیک  :۱داشتن یک میکانیزم قویتر ،جامع و مطابق با وضعیت موجوده برای مدیریت حوادث؛
برنامه ملی ارتقای ظرفیت کاهش خطر حوادث (مدت :)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :ارتقای هماهنګی و شریک ساختن
معلومات میان تمام شرکاء در تمام سطوح؛ ایجاد ظرفیت میان افراد مرکزی در ادارات دولتی ،حکومت
محلی ،اعضای انجمن ملی کاهش خطر حوادث و ANDMA
مقصد ستراتیژیک  :۲ارتقای شریک ساختن معلومات میان تمام شرکاء در تمام سطوح؛

 ۲انجمن ملی کاهش خطر حوادث "یک اصطالح کلی برای میکانیزم های ملی هماهنګی و رهنمودی پالیسی برای کاهش
خطر حوادث میباشد ،که در ماهیت یک پدیده کثیرالسکتوری و مربوط به رشته های مختلف علمی بوده و با اشتراک
سکتور عامه ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی و دخیل سازی تمام نهادهای ذیربط بداخل یک کشور بوجود آمده
است)UNISDR, 2009( ".
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ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی (مدت :)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :ارقام و معلومات کافی
برای حمایت شرکای کاهش خطر حوادث از طریق یک شبکه کاری معلوماتی ،میکانیزم های ارتباطی و
سیستم پیشرفته تضمین کیفیت.
برنامه تحقیق و ارزیابی (مدت :)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :حمایت از تصمیم ګیری قابل قبول با تأسیس وضعیت های
ابتدایی (بیزالین) ،تفتیش پیشرفت پروسه کاهش خطر حوادث ،تشکیل اساس معلوماتی و بکاربر یافته ها و
نتایج.
مقصد ستراتیژیک  :۳تقویه سیستم اخطاریه اولیه ،که روی ارزیابی های دقیق آسیب پذیری و ظرفیتی استوار است.
سیستم ملی اخطاریه اولیه (مدت :)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :بهبود آمادګی در برابر حوادث از طریق یک سیستم مردم
– محوری اخطاریه اولیه و حمایت شده توسط نهاد های با ظرفیت علمی ،تخنیکی و رسانه ای.
هدف دوم – کاهش خطر حوادث در پروسه های تحکیم صلح و انکشاف پایا :تمرکز روی جریان سازی و ارائه
همکاری های مثبت کثیرالسکتوری و مربوط به رشته های مختلف علمی به اشکال مختلف مانند شریک ساختن درست
معلومات ،تعمیم کاهش خطر حوادث در پروسه های منظم از طریق مدیریت خطرات و شریک ساختن مؤثر نقش ها و
مشارکت ها.
مقصد ستراتیژیک  :۴بلند بردن آګاهی عامه در مورد کاهش خطر حوادث به سطح ملی؛
کمپاین ملی آګاهی برای کاهش خطر حوادث (مدت :)۲۰۱۳ – ۲۰۱۱ :ارتقای آګاهی ګروپ های مختلف
مورد نظر در مورد کاهش خطر حوادث بصورت ګام به ګام با استفاده از شیوه های مداخله مناسب و ارتباط
از طریق رسانه ها و بدین ترتیب بلند بردن روحیه شرکاء برای کاهش و آمادګی در برابر حوادث.
مقصد ستراتیژیک  :۵بلند بردن قابلیت انعطاف پذیری جامعه با استفاده از ابزارکاهش دهنده فکتورهای زمینه ای
خطرات؛
ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث (مدت – ۲۰۱۱ :اواسط  :)۲۰۱۳ایجاد سرمایه اجتماعی بالقوه در
مقابل حوادث در ساحات انتخابی با داشتن ظرفیت برای آموختن و تطابق با خطرات حوادث و اقلیمی با
حمایت تیم کثیرالسکتوری و دولتی.
مقصد ستراتیژیک  :۶ارتقای ظرفیت های آمادګی در برابر حوادث در سطوح مختلف حکومت.
آمادګی برای پاسخ مؤثر مقابل حوادث (مدت :)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :بلند بردن مؤثریت در پاسخ به حوادث با
بیشترین عناصر آمادګی های عاجل از قبیل تمرینات ،ذخایر ،پالن های احتمالی ،وجه مالی حاالت اضطراری
و میکانیزم های فعال هماهنګی.
در تدوین  SNAPبرعالوه اینکه از چوکات کاری  HFAاستفاده شده ،از مطالعات و پالن های موجوده مرتبط به
مدیریت خطر حوادث چون  ،ANDSپالن مدیریت حوادث ،برنامه ملی عملیاتی برای تطابق ،پالن های عملیاتی
بشردوستانه ،ماستر پالن های سکتورها و سایر پالن هاییکه از سال  ۲۰۰۱بدینسو ترتیب و تطبیق شده اند .و از لحاظ
ستراتیژیک نیز با  CCA/UNDAFیا ارزیابی عامه کشور  /چهارچوب همکاری انکشافی ملل متحد می پیوندد که تیم
کشوری ملل متحد و پالن منطقوی و پالن کاری  DRRرا از طریق  CCAدر اسیا و کنفرانس وزرای اسیا پاسفیک
برای کاهش خطر حوادث  AMCDRRرهنمائی میکند.
یک تقسیم اوقات حاوی فعالیت های هر برنامه  /پروژه طوری ترتیب شده است ،که بصورت فوری قابل تطبیق بودن
آنرا با درنظرداشت منابع موجوده ،نیاز به منابع اضافی قابل دسترس و ضرورت به منابع جدید  /عملکرد های
ضروری نشان میدهد.
این سند ارزیابی تطبیق  HFAرا در سطح کشور در بردارد ،که از طریق مرور فعالیت های جاری و ګذشته صورت
ګرفته و قوت ها و ضعف های آن به شناسایی ګرفته شده است .عناصر پالن عملیاتی براساس نتایج مشوره ها و
ارزیابی شکل و ترتیب یافته اند .مسایل تطبیقی و راه بسوی آینده نیز مورد بحث قرار ګرفته است.
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تطبیق  SNAPبستګی به مؤثریت سیستم حکومتداری و فعالیت های حکومت افغانستان دارد .از جانب دیګرSNAP ،
نیز در تالش تقویه حکومتداری خوب از طریق مدیریت شمولیت پذیر خطرات و روش های مداخله انکشافی حساس به
مقابل خطرات و مبتنی بر جامعه میباشد .اولی در ارزیابی خطرات ،عملکرد ستراتیژیک را برای کنترول ،کاهش و
انتقال خطرات اساس قرار داده ،حاالنکه دومی در جستجوی دخیل سازی ،توانمندسازی و آګاهی مردم در مورد اینکه
چګونه زیان های ناشی از حوادث را کاهش داد ،میباشد .بنابرین SNAP ،در قسمت تحکیم صلح و انکشاف پایا و
دایمی از ارزش فراوانی برخوردار است.
اجرای کامل موارد ذیل اهمیت اساسی را دارا میباشد:
 . ۱پذیرفتن یک اساس حقوقی برای کاهش خطر حوادث ،که انعطاف پذیری ملی و سطح جامعه را منحیث
یک اصل برای انکشاف پایای افغانستان در برمیګیرد.
 .۲پذیرفتن تمام ابزار ممکنه از طریق پالن های کاری سکتوری ،میکانیزم های درون و فرا -حکومتی برای
هماهنګی فعالیت های مربوط به کاهش خطر حوادث و جریان سازی سریع کاهش خطر حوادث در جریان دو
سال اول پروسه.
 . ۳بکاربرد میکانیزم های همکاری های رسمی و غیررسمی ،که بصورت عمودی و افقی در تعمیم مدیریت
خطر حوادث از نقطه نظر بشری (تخنیکی) ،مالی و منابع معلوماتی کمک خواهد کرد.
 .۴جابجا سازی  ANDMAمنحیث سکرتریت انجمن ملی و توانمندساختن آن برای اجرای کافی وظایف آن.
 . ۵بوجود آوردن وضاحت در تخصیص ها و مصارف بودیجه ملی و بین المللی ،که افغان ها را مصئون تر و
بیشتر انعطاف پذیر در مقابل حوادث خواهد ساخت.
 .۶استفاده از کاهش خطر حوادث منحیث وسیله نفوذ در جهت ساختار و حمایت جوامع از نقطه نظر
توانمندسازی اجتماعی و معیشت اقتصادی ،که بالنتیجه ما را بطرف امنیت بهتر رهنمایی خواهد کرد.
 .۷متقاعد کردن شرکاء براینکه به مشارکت و تعاون پرداخته تا اینکه تمامیت فعالیت های کاهش خطر حوادث
به حد اعظمی برسد.
 .۸با پذیرفتن  SNAPاز جانب حکومت ،انجمن ملی بخصوص افراد  /نهاد های مرکزی ،که توسط
 ANDMAرهبری میشوند ،ناګزیر است ،تا در جستجوی حضور خویش در پروسه مشورتی
 CCA/UNDAFشده و بدینوسیله سهم خود را درین پروسه ادا نماید.
 SNAPدر حصول آرمان انجمن ملی کاهش خطر حوادث یعنی "یک افغانستان مصئون و بیشتر انعطاف پذیر"
مساعدت خواهد نمود .با داشتن  ANDMAمنحیث سکرتریت ،تعداد کثیری از کارشناسان و افراد مسلکی مدیریت
خطر حوادث مانند ارزش افزوده ای به این روند عالوه شده ،که ارتباط میان کاهش خطر حوادث و تالش ها برای
تحکیم صلح را بیشتر خواهد ساخت .جوامع افغانی آماده برای مقابله با حوادث و نهاد های ظرفیت سازی شده سرمایه
ګذاری های خوبی اند ،که مردم را از زیانمن شدن محفوظ ساخته و خطرات ناشی از حوادث و تغیرات اقلیمی را به
حداقل میرساند.

12

 .۱مقدمه
بعد از تقریبا ً یک دهه بازسازی در کشور از زمانیکه افغان ها بسوی زندګی تازه ګام برداشتند ایجاد "یک کشور با ثبات
و خودکفاء با فضای صلح آمیز و روابط مسالمت آمیز با همسایه ګانش"۳کار ساده ای نبوده است .افغانستان بعد از
جنګ هنوز هم بصورت مداوم با تهدیدات جدید و متنوع چون کشمکش های قبیلوی و قومی ،جنګ ساالری و خشونت
روبرو است .از آنجائیکه اکنون فعالیت های انکشافی در مطابقت با رهنمودهای  )۲۰۱۳ – ۲۰۰۸( ANDSتطبیق
میګردند ،مردم در حکومت افغانستان ،مؤسسات غیردولتی ،سکتور خصوصی ،تمویل کنندګان بین المللی و نهاد های
جامعه مدنی در چنین وضعیت بی ثبات بازمانده از ګذشته سعی و تالش میورزند .آنان از طریق کمک های بشردوستانه
و فعالیت های انکشافی ،که تفکیک این دو پروسه مشکل و مشکل تر میشود ،به تحکیم صلح و ثبات مساعدت مینمایند.
وضعیت حساس افغانستان چالش های خطیری را فراراه تحکیم صلح و ترقی در کشور بوجود آورده است.
با تقلیل ظرفیت ها برای پیشبینی ،آمادګی و پاسخ به مقابل حوادث ،چالش های ذکر شده آسیب پذیری افغانستان را به
بحران های اقتصادی ،خطرات اقلیمی (خشک سالی ،سیالب ها و طوفان ها) ،حوادث زلزله ای (زمین لرزه و لغزش
زمین) و خطر پیشرونده رجعت به جنګ کشانده و نیز مانعی در برابر حصول اهداف انکشافی هزاره ای و HFA
(اهداف هر دو برای سال  ۲۰۱۵تعین شده است) از طریق رکود ترقی ،فرصت های کاری و عرضه خدمات اجتماعی
میګردد .کشوریکه توسط جنګ و آسیب پذیری در برابر حوادث متأثر شده ممکن سرانجام اهداف انکشافی خود را
بدست آورده نتواند.
پروسه انکشافی افغانستان ،که تعهد حصول اهداف انکشافی هزاره ای را برای سال  ۲۰۱۵داده است ،از سال ۲۰۰۸
بدینسو توسط  ، ANDSکه محصول کار های شدید یک پروسه مشورتی کثیرالمشارکتی میباشد ،رهنمونی شده است.
دیدګاه (آرمان) افغانستان الی سال  ۲۰۲۰متشکل است از:
 یک دیموکراسی (مردم ساالری) با ثبات در مطابقت با موازین اسالمی و قانون اساسی ،کشور صلح آمیز و
دارای روابط حسنه و مسالمت آمیز با همسایګانش و حضور کامل و باوقار آن در جامعه بین المللی
 ملت تحمل پذیر ،متحد و همه شمول ،که افتخار حفظ میراث های اسالمی و جایګاه وزین خود را در قبال
مشارکت ،عدالت و تساوی حقوق برای همه دارا میباشد.
 جامعه مملو از آرزوهای نیکو و ترقی بر بنیاد اقتصاد قوی بازار آزاد ،که توسط سکتور خصوصی رهبری
میګردد ،عدالت اجتماعی و بقای ارزش های محیطی.
اهدافیکه در حمایت از آرمان فوق طرح شده اند در سه رده دسته بندی ګردیده اند :امنیت؛ حکومتداری ،حاکمیت قانون
و حقوق بشر؛ انکشاف اقتصادی و اجتماعی .نخستین راپور ساالنه  )۲۰۰۹/۲۰۰۸( ANDSنشاندهنده آنست ،که
شالوده و بنیاد چنین آرمانی اساس ګذاشته شده و ضرورت است تا به تطبیق برنامه ها سرعت بخشیده شود .هنوز هم
کارهای زیادی باید انجام ګردد تا به کاهش فقر ،ازدیاد در فعالیت های عایداتی ،حل مشکالت مزمن صحی و اصالح
زیربنای ضعیف در کشور دست یابیم .همین راپور بیان میدارد ،که  ANDSدر تحت "شرایط دشوار" تطبیق میګردد؛
کشور مشکالت شدید امنیتی داشته ،حوادث طبیعی بصورت متکرر بوقوع پیوسته ،مشکالت ظرفیتی و رشته ای از
مسایل حکومتداری موجود بوده ،که همه و همه موانعی را فراراه حکومت در قسمت تطبیق اصالحات اقتصادی و
پیشرفت در سایر ساحاتی که در  ANDSآمده است و همه اشد ضرورت محسوب میشوند ،بوجود میاورد.
زلزله ،سیالب ،لغزش زمین ،ذوب شدن برف و یخچال ها ،خشک سالی ،طوفان های خاکی و تحوالت شدید اقلیمی از
جمله بزرګترین تهدید هایی اند ،که دست آورد های چند سال اخیر را به مخاطره انداخته میتوانند .حوادث طبیعی سبب
متضرر ساختن اقتصاد و زندګی انسانها شده ،پروسه بازسازی و انکشاف را بطی ساخته و اثرات بعدی را روی محیط
زیست بجا میګذارد .از جانب دیګر ،مداخالت بشری و ساخته دست انسان نیز مشکالت محیط زیست را بار آورده ،که

 ۳از  ،Thier, J.A.معرفی :ساختن پل ها (بسوی آینده) ،در ) ،Their (ed.آینده افغانستان ،انستیتیوت صلح ایاالت
متحده ،۲۰۰۹ ،ص۴.
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به بقای سیکل معیوبه کمک مینماید .بر بنیاد نتایج مطالعاتیکه در سال 4۲۰۰۸صورت ګرفته است ،افغانستان منحیث
ساحه شدیدا ً معروض به خطر خشک سالی به معرفی ګرفته است؛ مثالُ توقع وخامت بیشتر وضعیت در کوتاه مدت و
افزایش آن در  ۲۰الی  ۳۰سال آینده محسوس است .تغیرات اقلیمی و خطرات حوادث روی حیات تعداد کثیری از افغان
ها بخصوص آنهایی که در مناطق خاص کشور ،که در معرض خطر بیش از یک پدیده اقلیمی چون سیالب ها ،ګردباد
ها و خشک سالی میباشند ،اثرات قابل مالحظه خواهد ګذاشت .نیاز است تا جوامع را در برابر حوادث آماده ساخت و
دولت باید با عزم راسخ مسوولیت های خویش را در قبال حفظ مردم در مجموع و ایجاد انعطاف پذیری در برابر
حوادث عهده دار شود .این روند به تالش هماهنګ حکومت ،مؤسسات غیر دولتی و تمویل کنندګان برای سرمایه ګذاری
دقیق و به موقع در جهت کاهش خطرات حوادث5با توجیه فکتورهای مؤثر در آسیب پذیری و تعمیم آن در تمام پالن ها
و عملیات های روزمره ضرورت خواهد داشت.
خطر حوادث طبیعی جوامع متعددی را متضرر ساخته و آنها را با وضعیت بالقوه ایکه با رشد وسیع این خطرات همراه
است ،روبرو میسازد 6.در اواسط فعالیت های مربوط به تشکل و تدوین پالن عملیاتی ستراتیژیک ملی برای کاهش
خطر حوادث :بسوی صلح و انکشاف پایا ( ،)SNAPدر برج می سال  ،۲۰۱۰سیالب ها باعث کشته شدن  ۱۲۰تن و
جراحت  ۲۰۰تن دیګر ،تخریب صدها منزل مسکونی و شستن هزاران هکتار زمین زراعتی در  ۱۴والیت کشور از
جمله  ۳۴والیت ګردید .خطرات حوادث طبیعی بصورت بالقوه قشر نادار جامعه را به از دست دادن معیشت شان
معروض میسازد؛ اینها جوامعی اند ،که چنین زیان های متکرر ممکن مانع بهبودی وضعیت شان ګردد .بر اساس
مطالعات انجام شده در سال  ،۲۰۰۹پاسخ دهندګان در  ۱۴والیت کشور فقر و بیکاری را عمده ترین دالیل جنګ و
ناامنی میدانند۷.حوادث طبیعی ممکن درجه فقر را شدیدتر ساخته و سبب ایجاد ناخشنودی و باالخره عدم ثبات و جنګ
ګردد.
علیرغم اصالحات دیموکراتیک و دیموکراسی مبتنی بر آرای مردم ،که از سال  ۲۰۰۱بدینسو تأسیس شده است،
افغانستان منحیث یک دولت دارای وضعیت حساس تلقی میګردد .افغانستان یک کشور دارای سطح عاید پایین و ظرفیت
های اداری پایین بوده ،و در آن پیشرفت ها بصورت تدریجی و غیرثابت صورت ګرفته ،که توأم با حاالت بعد از جنګ
یا حالت سیاسی انتقالی میباشد .بعضی جوامع بنابر ملحوظات امنیتی و موجودیت نیروهای اربکی ،که توسط جنګ
ساالران رهبری میشوند به تهدید های جدی روبرو بوده و در حالت مضیقه بسر میبرند .بعضی ها ملتفت بوجود آمدن
ناهمګونی های جغرافیایی (و یا حوزوی) شده اند ،که نه تنها به دلیل شرایط محیطی بوده ،بلکه بر اثر کارهای انکشافی
اخیر ،که بیشتر در ساحات امن و قابل دسترس کشور صورت ګرفته ،میباشد .اینها چالش های سترګی اند ،که ضمانت
مینمایند تا اتباع کشور در برابر حوادث از آمادګی های الزم برخوردار شده و جوامع توانایی برګشت بحالت عادی را

 Thow, Andrew 4و  ،۲۰۰۸ ،de Blois, Markتغیرات اقلیمی و آسیب پذیری بشری :ترسیم ګرایش ها و
خطراتیکه برای فعاالن امداد بشردوستانه به ظهور میرسند ،Maplecroft .این مطالعه توسط مؤسسه پاملرنه و دفتر
سازمان ملل برای امور بشردوستانه اجرا شده است.
 5ستراتیژی بین المللی سازمان ملل متحد ( )UNISDRخطر حوادث را چنین تعریف مینماید" :زیان های بالقوه ناشی از
حوادث در حیات بشر ،حالت صحی ،معیشت ،سرمایه و خدمات ،که میتواند در یک جامعه خاص در یک مدت زمان
ویژه در آینده بوقوع پیوندند ).(UNISDR, 2009
 6خط رات وسیع آنهایی اند ،که ګسترش پهناور داشته و توأم با معروض ساختن نفوس پراګنده به خطرات متکرر و
مداوم با شدت کمتر و یا متوسط – معموالً در طبیعت شدیدا ً متمرکز و محلی  -میباشد ،که سرانجام اینها ممکن به
تضعیف اثرات کلی حوادث طبیعی منتهی شوند (.)UNISDR, 2009
 ۷این مطالعه ،که  ۷۰۴پاسخ دهنده را در برداشت ،عرض دانستن ذهنیت افغان ها در مورد جنګی ،که آنها تجربه
نموده اند ،براه انداخته شده بود .این مطالعه بصورت مشترک توسط نهاد های ACSF, CCA, Afghan Peace and
Democracy Act (APDA), Association for the Defence of Women’s Rights (ADWR),
Education Training Center for Poor Women and Girls of Afghanistan (ECW), Oxfam GB,
Organization for Human Welfare (OHW), Sanayee Development Organization (SDO), and
) The Liaison Office (TLOدیزاین و اجرا ګردید( .آشلی جکسن ،۲۰۰۹ ،قیمت جنګ :تجارب افغان ها از جنګ،
 ،۲۰۰۹ – ۱۹۷۸آکسفام ،ص ،۲۳ .قابل دریافت درhttp://www.oxfam.org/en/policy/cost-war-
afghanistan-experiences).
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بعد از حوادث طبیعی و ساخته دست انسان با استفاده از منابع الزمی بدست آورده و قابلیت تنظیم خود را قبل از حادثه
۸
و در زمان وقوع آن داشته باشند.
ظرفیت اساسی افغانستان در قسمت مبارزه با اثرات حوادث طبیعی در حد پایین باقیمانده است .راپور افتتاح انجمن ملی
کاهش خطر حوادث افغانستان۹بیان میدارد ،که "حالت موجوده مایه خوشبینی نیست ".به اصالح حالت موجوده شدیداً
نیاز است .از آنجائیکه کاهش خطر حوادث را نمیتوان از وضعیت موجود در سطح ملی مجزا نمود SNAP ،با ذهنیت
تحکیم صلح و انکشاف پایا بنیان ګذاری شد .به همین ارتباط ،صلح ،امنیت ،انکشاف و کاهش خطر حوادث هسته
 SNAPافغانستان را تشکیل میدهد .ستراتیژی های پیشنهادی کاهش خطر حوادث موازی با ستراتیژی انکشاف ملی
افغانستان ( )ANDSبوده ،که اهداف و نتایج سکتورها و ارکان آنرا تقویت مینماید( .یاداشت :چوکات تطبیقیه ANDS
بر یک روش کاملی اساس ګذاشته شده است ،که هشت سکتور و شش موضوع همه شمول ( )cross – cuttingرا
شامل میشود .سکتور ها عبارت از مصئونیت زراعتی ،معارف ،حکومتداری ،صحت ،سکتور خصوصی ،جاده ها،
زیربنا (انرژی و آب) و تحفظ اجتماعی بوده ،که به اساس اولویت آن از باال به پایین ترتیب شده اند۱۰.موضوعات همه
شمول شامل همکاری های منطقوی ،مبارزه با مواد مخدر ،مبارزه با فساد اداری ،ارتقای ظرفیت ها ،تساوی جنسیتی و
محیط زیست میباشد).
الف :اهداف و مقاصد
قانون اساسی افغانستان به وضاحت نقش دولت و هر تبعه افغان را در قبال تحفظ زادګاه شان مشخص مینماید .مطابق
ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان ،دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت و محیط زیست تدابیر الزم
اتخاذ نماید .از جانب دیګر ،هر افغان مکلف است تا فعاالنه در مواقع وقوع " ...حوادث و سایر حاالتیکه زندګی و رفاه
عامه را به تهدید مواجه میسازد" اشتراک نماید .اګر اتباع و دولت یکجا باهم کار کنند ،درینصورت زندګی محفوظ
خواهد ماند .اما چګونه میتوان اینرا انجام داد؟
 SNAPابزار حیاتی را برای تمام فعاالن عرصه اعم از ملی و بین المللی فراهم نموده تا یک مسیر مشخصی را تعقیب
نمایند .همه دست آورد ها با این مسیر و دیدګاه واضح  ،که همه شرکاء با وجود مشکالت جدی۱۱چون جنګ ،فساد
اداری و هجوم مخدرات به کشور به آن متعهد اند ،هدایت شده اند .پالن متذکره همچنان برای ایجاد و پرورش سرمایه
۱۲
اجتماعی ،که مردم را بسوی اقدام جمعی مثبت پیش میبرد ،کوشش میکند.
در مقدمه به اهمیت تداخل  SNAPدر زمینه ایکه در آن صلح ،امنیت ،انکشاف و کاهش خطر حوادث باید اجزای
الینفک آن باشند ،تأکید صورت ګرفت .ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان زمانیکه اهداف انکشافی هزاره ای و HFA
را ،که در وضعیت کنونی تعمیم یافته اند ،مد نظر میګیرد ،روش های مداخله ستراتیژیک را در خود شامل میسازد.
ضعف در ظرفیت های سازمانی ،زیربنا و ساختارهای حکومتداری باعث محدودیت در تالش های انکشافی و تحکیم
 ۸اینګونه نباید تذکر ګردد ،که دولت از هیچګونه تجربه ای برخوردار نیست .در کنفرانس جهانی کاهش خطر حوادث،
افغانستان دو واقعه ایرا ،که عملکرد خوب را در مدیریت حوادث نشان میداد ،پیشکش نمود.
 ۹انجمن ملی کاهش خطر حوادث "یک اصطالح کلی برای میکانیزم های ملی هماهنګی و رهنمودی پالیسی برای کاهش
خطر حواد ث میباشد ،که در ماهیت یک پدیده کثیرالسکتوری و مربوط به رشته های مختلف علمی بوده و با اشتراک
سکتور عامه ،سکتور خصوصی و جامعه مدنی و دخیل سازی تمام نهادهای ذیربط بداخل یک کشور بوجود آمده
است)UNISDR, 2009( ".
 ۱۰حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،۲۰۰۸ ،ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان ( ،۲۰۱۳ – ۲۰۰۸ )ANDSص.
۲۳ - ۲۱
 ۱۱مشکالت جدی ” “Wicked problemاصطالحی است ،که توسط برنامه ریزان اجتماعی  Rittelو Webber
برای توضیح مشکل بسیار جدی و یا غیرقابل حل (به نسبت مقتضیات ناتکمیل ،متناقض و متغیر ،که به آسانی قابل
تشخیص نباشند) بکار رفته است .در مقایسه با اصطالح مشکل رام ”( “tame problemمانند سواالت ریاضی یا
معما) ،مشکالت جدی مغلق بوده و هر آن یک راه حل مشکل دیګری را خلق میکند Horst ،Rittel( .و Melvin
" ۱۹۷۳ ،Webberمعماها در تیوری عمومی برنامه ریزی" در علوم پالیسی ،جلد  ،۴ص.)۱۶۹ – ۱۵۵ .
 ۱۲ناکاګاوا و  )۲۰۰۴( Shawسرمایه اجتماعی را "منحیث عامل اعتماد متقابل شبکه های اجتماعی افراد و ګروپ ها و
معیارات اجتماعی چون مکلفیت و تمایل برای عمل جمعی سودمند برای هر دوجانب  "...تعریف مینمایند (ناکاګاوا و
 ،۲۰۰۴ ،Shawسرمایه اجتماعی :یک رابطه فراموش شده برای بهبود از حوادث ،ژورنال بین المللی حوادث و
حاالت عاجل کتلوی :)۱( ۲۲ ،ص.۳۴-۵ .
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صلح میګردد .ناامنی و آسیب پذیری به حوادث توانایی کشور را برای بدست آوردن صلح و انکشاف ،که در ANDS
پیش بینی شده اند با تحریف سرمایه ګذاری های بسیار ضروری و دارای اولویت و با ایجاد محیطی که معیشت را
زیانمن ساخته و مانع فعالیت های اقتصادی کمرنګ میګردد ،صدمه میزند .همچنان بحران ها از طریق تخریب زیربنا و
تحریف منابع قلیل مربوط به سرمایه ګذاری ها در خدمات اجتماعی ،تهدیدی است ،که باعث قطع شدن عرضه خدمات
اجتماعی میګردد .علیرغم این چالش ها ،افغانستان بحران زده به حصول اهداف انکشافی هزاره ای و  HFAاز طریق
تدابیری که ګذار از مرحله بازسازی بسوی ایجاد یک ملت انعطاف پذیر با جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث را
تسریع میکند متعهد باقیمانده است .ګذار مؤفقانه از مرحله بازسازی و رشد متکی به احیای مجدد به یک انکشاف پایا و
با قاعده وسیع ،که همچنان مقابل حوادثی که افغانستان بصورت همیشګی با آن مواجه بوده است ،چالش جدیدی محسوب
میشود.
برای بنیان ګذاری  ،SNAPنتایج ورکشاپ های مشورتی کثیر العضوی در مورد "چوکات عمل هایوګو – ۲۰۰۵
 "۲۰۱۵را که از فبروری الی نوامبر  ۲۰۱۰تدویر یافته بود ،منحیث اساس برای عملکرد های ستراتیژیک کاهش
خطر حوادث مدنظر ګرفته شد SNAP.که با در نظر داشت مسایل و چالش های فوق الذکر به میان آمده است ،در نظر
دارد ،که ) ۱( :انکشاف ارتباط میان ستراتیژی های کاهش خطر حوادث ،پروسه های تطابق با تغیرات اقلیمی و نمونه
های انکشاف غیر آسیب پذیری با تمرکز روی تدابیر تحفظ اجتماعی و شمولیت پذیری در جهت حمایت از ابتکارات
ګوناګونی که توسط  ،ANDSچوکات همکاری انکشافی سازمان ملل متحد ( )UNDAFو غیره روی دست ګرفته شده
است .ترویج اصل "جوامع صلح آمیز" در افغانستان؛ و ) ۲( ،به حد اقل رساندن زیان های ناشی از حوادث طبیعی و
اثرات تغیرات اقلیمی در همراهی با زمینه صلح و انکشاف از طریق ستراتیژی های ،که توسط چوکات عمل هایوګو به
راه افتیده است .با تمرکز روی اصول کاهش خطر حوادث ،که در ارتباط با تحکیم صلح و انکشاف پایا میباشدSNAP ،
روی شش مقصد اتکاء دارد – سه مقصد برای هر یکی از دو هدف فوق الذکر.
رابطه هائیکه تحفظ اجتماعی و شمولیت پذیری را به صوب بسیج اجتماعی ازدیاد میبخشد :تمرکز روی میکانیزم های
سازمانی و مؤسسه ای (رسمی و غیر رسمی) و نیز انکشاف ظرفیت ها ،که ممکن استفاده از سخت افزار و یا
تکنالوژی الزمی را در برداشته باشد؛ نتایج در حصول وظایف متعدد و یا عمومی ،که نشان دهنده حکومتداری خوب
است ،بکار میرود.
 .۱داشتن یک میکانیزم قویتر ،جامع و مطابق با وضعیت موجوده برای مدیریت حوادث؛
 .۲ارتقای شریک ساختن معلومات میان تمام شرکاء در تمام سطوح؛
 .۳تقویه سیستم اخطاریه اولیه ،که روی ارزیابی های دقیق آسیب پذیری و ظرفیتی استوار است.
کاهش خطر حوادث در پروسه های تحکیم صلح و انکشاف پایا :تمرکز روی جریان سازی و ارائه همکاری های مثبت
کثیرالسکتوری و مربوط به رشته های مختلف علمی به اشکال مختلف مانند شریک ساختن درست معلومات ،تعمیم
کاهش خطر حوادث در پروسه های منظم از طریق مدیریت خطرات و شریک ساختن مؤثر نقش ها و مشارکت ها.
 .۴بلند بردن آګاهی عامه در مورد کاهش خطر حوادث به سطح ملی؛
 .۵بلند بردن قابلیت انعطاف پذیری جامعه با استفاده از ابزارکاهش دهنده فکتورهای زمینه ای خطرات؛
 .۶ارتقای ظرفیت های آمادګی در برابر حوادث در سطوح مختلف حکومت.
شکل اول بصورت ګرافیک شش مقصد ستراتیژیک و برنامه ها/پالن هاییکه برای تطبیق کامل آن الزم اند ،تشریح
مینماید .این برنامه ها/پالن هادر بخش سوم مفصالً تشریح شده اند .ارتباط میان اهداف و فعالیت های  SNAPو
ارکان/مقاصد  ANDSبصورت ګرافیک در شکل دوم به نمایش ګرفته شده است.
شکل اول
دیدګاه (آرمان) ،اهداف و مقاصد پالن عملیاتی ستراتیژیک ملی افغانستان برای کاهش خطر حوادث :بسوی صلح و
انکشاف پایا ()SNAP
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شکل دوم
ارتباط میان اهداف و فعالیت های  SNAPو ارکان/مقاصد ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان ()ANDS

ANDS

SNAP
Disaster risk reduction
& in peace-building
stable development

Linkages focusing on
& social protection
inclusiveness – social
mobilization

Early warning
system

Capacity building
program

Awareness
program

Information
management
system

Building
communities
through disaster
resilience

& Research
evaluation

Disaster
preparedness

Disaster
preparedness

•Good governance & human rights:
Nation prepared for disaster
management

•Agriculture & rural development:
Improved disaster & emergency
prearepdness
•Social protection

Good
governance

& Economic
social
Development

•Social protection: Poverty reduction and
improved natural disaster
preparedness/response

Social
& protection
refugees

•Social protection-Capacity development:
Modernize ANDMA’s equipment and
build regional warehouses.

Cross-cutting
issues

ب :چوکات کاری ،مفاهیم و تعریفات
افغانستان با چالش های متعدد محیطی و خطرات پیشرونده حوادث و تغیرات اقلیمی مواجه است .با درنظر داشت
عوامل مغلق خشک سالی ها ،لغزش زمین و سیالب ها ،تفاوت میان حوادث طبیعی و ساخته دست انسان دیګر چندان
واضح نیست.
سیکل مدیریت حوادث :چوکات کاری فعلی مدیریت حوادث افغانستان روی چهار مرحله سیکل حوادث اساس ګذاشته
شده است :عدم موجودیت حادثه (تخفیف اثرات و وقایه یا جلوګیری) ،قبل از حادثه (آمادګی و اخطار دهی اولیه)،
جریان حادثه (پاسخ دهی و کمک رسانی) و بعد از حادثه (بازسازی و احیای مجدد) .به هر حال ،این عناصر نباید
بداخل مدیریت حوادث بصورت مجزا از هم تصور ګردند .هر کدام ممکن از دیګری متاثر شده و یا روی دیګران اثر
ګذارد .هیچ یکی تفاوت واضح نخواهد داشت ،وقتیکه یک مرحله ختم و دیګری شروع میشود .در جاییکه تمام شرکاء به
یک حد معین در اوقات مختلف بصورت انفرادی یا باهمی دخیل باشند ،بیشتر این مراحل منحیث وظایف مختلفی بخوبی
توضیح شده میتوانند.

17

چوکات عمل هایوګو  :)HFA( ۲۰۱۵ – ۲۰۰۵حوادث را میتوان جلوګیری و یا پیشګیری نمود .اما مهمتر از آن،
کاهش زیان های بالقوه در حیات بشر ،وضعیت صحی ،معیشت ،سرمایه و خدمات ،که ممکن در یک جامعه ویژه در
۱۳
بوقوع بپیوندد ،ممکن است.
یک زمان خاص در آینده
بنابرین ،ګذار از حالت امداد رسانی و پاسخ به حوادث بسوی تخفیف و آمادګی در برابر حوادث یک نورم جهانی شده،
که توسط چوکات عمل هایوګو  )HFA( ۲۰۱۵ – ۲۰۰۵تعین شده و منحیث یک رهنمود برای این پروسه خدمت
مینماید .هدف  HFAعبارت از ایجاد جوامع و ملت های انعطاف پذیر از طریق کاهش زیان های ناشی از حوادث اعم
از انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیست میباشد .ممالک و جوامع در تالش یافتن راه های اند تا کاهش خطر
حوادث را در فعالیت های روزمره و برنامه ریزی شان تعمیم بخشند.
افغانستان در میان  ۱۶۸کشور عضو سازمان ملل متحد است ،که چوکات عمل هایوګو  )HFA( ۲۰۱۵ – ۲۰۰۵را
جنوری  ۲۰۰۵در کوبی ،جاپان در زمان وقوع څونامی ( )Tsunamiاقیانوس هند پذیرفته است.
سه هدف  HFAدر حمایت از پروسه تحکیم صلح و انکشاف پایا در افغانستان ،قرار ذیل توضیح شده میتوانند:
 .۱تعمیم کاهش خطر حوادث در پروسه های جاری تحکیم صلح و برنامه ریزی و پالیسی های انکشاف پایا
 . ۲انکشاف و تقویت نهادها ،میکانیزم ها و ظرفیت ها برای ایجاد انعطاف پذیری نه تنها مقابل حوادث طبیعی بلکه
برای پروسه های صلح و انکشاف
 .۳شامل ساختن سیستماتیک روش های کاهش خطر حوادث در تطبیق برنامه های عاجل ،کمک به ګروپ های آسیب
پذیر و برنامه های امداد رسانی ،که هدف آن ایجاد صلح و انکشاف پایا میباشد.
برای حصول این اهداف HFA ،پنج اولویت ذیلرا شناسایی نموده است:
 اولویت قراردادن کاهش خطر حوادث انکشاف معلومات در مورد خطر حوادث و اخطار دهی ابتدایی (اولیه) ایجاد یک کلتور مصئونیت و انعطاف پذیری کاهش خطرات در سکتورهای کلیدی یا در فکتورهای زمینه ساز خطرات تقویت آمادګی ها برای پاسخ در برابر حوادثموازی با مقاصد و نتایج  ،ANDSاولویت های  HFAدر جدول  ۱به تفصیل ذکر شده اند .تشویش ها و روش های
مرتبط بصورت مشابه در تحت آخرین ستون محاسبه شده اند.
مقصد  HFAعبارت از کاهش قابل مالحظه در زیان های ناشی از حوادث الی سال  ۲۰۱۵در سراسر جهان میباشد.
یک سیستم مرکب از  ۲۱شاخص برای اندازه ګیری پیشرفت پنج اولویت کاری  ،HFAکه بنام تفتیش HFA ( HFA
 ) Monitorمسمی است ،برای راپور دهی دوساله در انجمن جهانی کاهش خطر حوادث در جون  ۲۰۱۱در سراسر
جهان قابل استفاده است ،اما افغانستان تاهنوز آنرا انجام نداده است HFA Monitor .وسیله ای برای ایجاد حاالت
ابتدایی یا بیزالین منحیث معیار برای مقایسه بعدی میباشد .دایره وسعت این موضوع و نیز روش های مداخله آن ،که
مرتبط به اولویت های کاری میباشند ،در جدول اول لست شده است .پروژه جاری مدیریت حوادث به سطح ملی
( ،)UNDP-NDMPکه توسط سازمان اکشافی سازمان ملل متحد همراه با مؤسساتی که در عرصه کاهش خطر
خوادث در سطح کشور کار میکنند و  ANDMAنیز در تالش حصول اولویت های  HFAاند.
سروی نظریاتی از خط مقدم ( ،)Views from the Frontlineکه به اساس نقطه نظرهای جامع شرکای جامعه مدنی
و اراکین دولتی به ارتباط تفتیش  )HFA Monitor( HFAدر ماه می سال  ۲۰۰۹اجرا شده بود ،در ماه جون همان
سال در انجمن جهانی منعقده ژنیو (جینوا) ګزارش داده شد .اجرای این سروی در افغانستان ،که  ۱۲۵تن از کارمندان
حکومت محلی ۴۳ ،تن از جامعه مدنی و  ۴۸مؤسسه از سطح جامعه از  ۲۷ولسوالی در  ۱۳والیت مشمول پاسخ
دهندګان آن بودند ،وسیعا ً مورد نظرخواهی قرار ګرفت و "بصورت واضح چالش هاییرا که فراراه تطبیق  HFAدر
۱4
افغانستان قرار دارد ،دسته بندی نموده است".

 ۱۳تعریف کاهش خطر حوادث به اساس )۲۰۰۹( UNISDR
 ،ANDMA ۱4سی دبلیو ایس و شبکه جهانی مؤسسات جامعه مدنی برای کاهش خطر حوادث ،سروی نظریاتی از خط
مقدم  – ۲۰۰۹راپور کشوری :افغانستان (می )۱۹
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با نتایجی که از طریق این سروی از اراکین حکومت محلی ،نهاد های جامعه مدنی ،نمایندګان جوامع و دیتابیز کاهش
خطر حوادث بدست آمده است ،ارزیابی دقیق تطبیق  HFAعملی شده است .ستراتیژی بین المللی سازمان ملل متحد
برای کاهش خطر حوادث ( )UNISDRدر تطبیق  HFAمعاونت مینماید.
جدول اول :چوکات کاری هایوګو ( ،)HFAتعویض اولویت های کاری و روش های مداخله
انکشافی اولویت کاری

ملی
نګرانی ها/روش های مداخله مربوط به موضوع (ستراتیژی
افغانستان) ANDS
جروبحث های کثیرالعضوی ،میکانیزم های پالیسی ها و حکومتداری –
رسمی و غیررسمی هماهنګی ،اساسات حقوقی و تضمین اینکه تعمیم کاهش خطر
سازمانی ،مسوولیت های واضح و روشن برای حوادث در پروسه های جاری
صلح و انکشاف یک اولویت ملی
شرکاء ،تخصیص منابع
و محلی میباشد.

 .۱حکومتداری – تضمین
اینکه کاهش خطر حوادث
یک اولویت ملی و محلی
است.

سیستم های برای تفتیش (مانیتورینګ) ،آرشیف و
پخش/توزیع ارقام روی آسیب پذیری ها خطرات
کلیدی؛ تحلیل و ارزیابی خطرات بسطح ملی؛
سیستم های اخطاردهی اولیه برای تمام خطرات
عمده؛ میکانیزم های ارتباطی و پخش؛ اخطاردهی
اولیه تا سطح جامعه فعال بوده و مردم از آن نفع
میبرند.

تحفظ اجتماعی و شناسایی امنیتی،
ارزیابی و تفتیش خطراتیکه
حوادث به حیات بشر وارد
مینماید ،زیربنا و سایر سرمایه
های اقتصادی و اجتماعی و نیز
بهبود در اخطاردهی اولیه

 .۲شناسایی خطرات،
ارزیابی ،تفتیش و
اخطاردهی اولیه – بهبود
سیستم معلوماتی خطرات
و اخطاردهی اولیه
بصورت متمادی و
پیوسته

ستراتیژی ملی آګاهی عامه برای کاهش خطر
حوادث؛ زبان/ترمینالوژی ساده؛ تعلیمات رسمی و
غیر رسمی؛ نصاب درسی در مکاتب؛برنامه های
تدریسی و آموزشی برای جوامع؛ هیئت عالی
رئیسه در سطح محل ،کارمندان حکومت محلی،
سکتور خصوصی؛ تعمیم سیستم تعلیمات و تحقیق
در سطح جامعه

استفاده از دانش و تعلیمات عامه –
استفاده از دانش ،ابتکارات و
تعلیمات برای ایجاد یک کلتور
مصئونیت ،امنیت بشری و
انعطاف پذیری در تمام سطوح

 .۳مدیریت دانش ،ابتکارات
و تعلیمات برای ایجاد کلتور
مصئونیت و انعطاف پذیری
در تمام سطوح

تحفظ اجتماعی برای کاهش آسیب پذیری بشمول
آسیب پذیری های زنان و جنسیتی ()gender؛
مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی؛ میکانیزم
های کاهش فقر و آسیب پذیری؛ فعالیت های
استفاده از زمین و تهیه مسکن ،که حساسیت در
برابر خطر حوادث را مدنظر داشته باشد؛
میکانیزم ها برای تضمین مصئونیت و معیارات
ساختن تعمیرات؛ تعمیم کاهش خطر حوادث در
برنامه ریزی و مدیریت پروژه؛ شمولیت سکتور
خصوصی؛ پالن احیای مجدد بعد از حوادث

تحفظ اجتماعی ،زیربنا ،محیط  .۴مدیریت خطرات و کاهش
زیست و سکتورهای کلیدی آسیب پذیری – کاهش عوامل
انکشافی – کاهش عوامل زمینه ساز خطرات
اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیست
و فزیکی ،که زمینه ساز حوادث
اند

فعالیت ها در قبال حمایت از آمادګی در برابر
حوادث؛ ارزیابی میکانیزم ها و ظرفیت های
آمادګی در برابر حوادث؛ پالن های احتمالی؛
وجوه ذخیره شده مالی و میکانیزم های احتمالی
برای ارائه پاسخ مؤثر به حوادث و احیای مجدد؛
روش مداخله کلستر یا ګروهی در کمک های
بشردوستانه؛ مرور های بعد از حادثه؛ روی کاغذ
آوردن دروس آموخته شده و تجارب خوب

 .۵آمادګی در برابر حوادث،
تقویه آمادګی در برابر
حوادث برای یک پاسخ مؤثر
در برابر حوادث در تمام
سطوح

تحفظ اجتماعی و آمادګی
در برابر حوادث ،تقویه آمادګی در
برابر حوادث برای یک پاسخ
مؤثر در برابر حوادث در تمام
سطوح
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به اساس :سازمان ملل ،کلمات در عمل :رهنمودی برای تطبیق چوکات کاری هایوګو ،ستراتیژی بین المللی سازمان
ملل برای کاهش حوادث ،ژنیو( ۲۰۰۷ ،قابل دسترس در www.unisdr.org/eng/hfa/.../Words-into-
)action/Words-Into-Action.pdf
نظریه ایکه علوم معاصر و دانش تجربی در روش های ارزیابی خطرات همراه با برنامه ریزی عملی مدیریت حوادث
بصورت مشترک استفاده ګردند در کشور ریشه میګیرد SNAP .از یکجا ساختن این دو فایده برده تا راه های اختیاری
تعامل با خطرات (بشکل تعلیمات ،وقایه ،تخفیف ،تدابیر برای آمادګی در برابر خطرات حوادث) بصورت ثابت تطبیق
ګردد.
ج .پروسهSNAP۱5
بتاریخ  ۲۸فبروری  ،۲۰۱۰انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان ( )DRR Platformبا اشتراک بیش از  ۲۰۰تن
اشتراک کننده از مؤسسات مختلف دولتی ،غیردولتی ،بین المللی در کابل افتتاح ګردید .انجمن بخاطر بهبود هماهنګی و
همکاری باهمی برای ایجاد "یک افغانستان مصئون و بیشتر انعطاف پذیر" بوجود آمد .همه اشتراک کنندګان ضرورت
"جهت و دیدګاه واضح با تعهد قوی" در رشد مدیریت حوادث در کشور را ،علیرغم مشکالت متعدد داخلی و خارجی
بشمول ناامنی ها و فساد اداری درک نمودند .تاحال ،انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان بیش از  ۶۰عضو
اساسی بشمول ادارات دولتی ،مؤسسات غیر دولتی ،نهادهای جامعه مدنی ،ادارات حمایت کننده خارجی (نهاد های بین
المللی تمویل کننده) ،سکتور خصوصی و نهادهای علمی و اکادیمیک را دارا میباشد (شکل سوم).
شکل سوم .شرح شیماتیک انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان

چنانچه در محفل افتتاحیه موافقه صورت ګرفت ،انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان مسوولیت تدوین SNAP
افغانستان را به عهده ګرفت .در اصل SNAP ،کشور و شرکاء را به یک جهت ستراتیژیک از طریق پالن کاهش
خطر حوادث و خطرات تغیرات اقلیمی رهنمایی مینماید .فعالیت های ستراتیژیک شامل پالن ،با مشوره شرکای کلیدی
در تمام سطوح ترتیب شده و نیز از دست آورد ها و دروس آموخته شده مبارزه با حوادث در افغانستان و جهان استفاده
صورت ګرفته است.

 ۱5ګام های اساسی در تشکل پروسه  SNAPازین قرار اند :مرور اسناد ،تحلیل ستراتیژیک ،ورکشاپ (های)
کثیرالعضوی ،مصاحبه با معلومات دهندګان کلیدی بصورت فردی و ګروهی ،ترتیب پیشنویس ( SNAPتحلیل،
راپوردهی و بازجواب) ،و قانونمند ساختن (طی مراحل قانونی) SNAP
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 SNAPنقشه راهنمای مفصلی است ،که از روش مداخله ای کثیرالمخاطره ای ( )multi-hazardاستفاده مینماید.
مداخله ای کثیرالمخاطره ای ( )multi-hazardمانند یک مجری قوی منابع و ابزار ناچیز را باهم یکجا میسازد.
 SNAPتشریک مساعی را که انجمن ملی کاهش خطر حوادث بوجود آورده است مورد استفاده قرار میدهد ،و در عین
زمان میکانیزم های همکاری را در جهت حصول اهداف انکشافی هزاره ای موازی با انکشاف پایا تحریک میکند .این
پروسه باعث دوګانګی فعالیت ها نشده ،بلکه در عوض تالش میورزد تا منابع را در جاییکه ضرورت به آن محسوس
است ،تنظیم نموده ،قوت شرکاء را بکار برده و خطرات حوادث را در سطح جامعه کاهش دهد SNAP .در تالش
توحید فعالیت های کثیرالمشارکتی شده نه اینکه باعث پراګندګی آن ګردد.
همکاری های مالی و جنسی شرکای شامل در انجمن ملی کاهش خطر حوادث در افغانستان بصورت داوطلبانه مثالی از
سهم آنها در پروسه  SNAPمیباشد ،Action Aid .سی دبلیو ایس پاکستان/افغانستان ،آکسفام نویب ،دفتر حمایت از
اطفال ،اداره سویس برای انکشاف و همکاری ( )SDCو سازمان صحی جهان مصارف محفل افتتاحیه انجمن ملی
کاهش خطر حوادث ا فغانستان را متقبل شدند .مؤسسات بیشتری از آن زمان به انجمن پیوسته اند .در محفل افتتاحیه،
اتحادیه آسیای جنوبی برای همکاری های منطقوی ( ،)SAARCمرکز مدیریت حوادث ،اداره همکاری های اقتصادی
و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و پاسیفیک ( )UNESCAPو ستراتیژی بین المللی برای
کاهش حوادث ( ) ISDRنیز حمایت شانرا از پروسه ابراز نمودند .سازمان انکشافی ملل متحد همکار نزدیک همه این
تالش ها بوده است.
ګروپ کلیدی انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان بسرعت درصدد انجام فعالیت هایش شده تا پروسه  SNAPرا
به پیش ببر د .دیتابیز فعالیت های کاهش خطر حوادث توسط اعضای همکار منحیث ابزار مدیریت دانش و ارتباطات
محسوب شده ،زیرا بصورت منظم محتویات آن جدید میګردد .دیتابیز در زمان اجرای سروی نظریاتی از خط مقدم
(Views
 ) from the Frontlineدر مراحل آغازین خود قرار داشت .انجمن نتیجه محسوس مشارکت مردم و همکاری های
حکومت و انجوها بوده و به اساس شواهد شریک شده از طریق مواد ارتباطی شبکه جهانی مؤسسات جامعه مدنی
(شبکه ایکه سروی نظریاتی از خط مقدم را به مرحله اجراء درآورده است) مشارکت افغانستان یکی از واقعات مؤفق
محسوب میشود.
بعد از افتتاح انجمن ملی کاهش خطر حوادث ،پروسه در دو مرحله اتفاق افتید:
مرحله اول :جلسات مشورتی و برنامه ریزی که از  ۱۷تا  ۲۱اکتوبر  ۲۰۱۰در کابل تدویر یافت .برای جمع آوری تمام
نظریات ،برای مدت بیش از دو روز با اعضای انجمن مشوره صورت ګرفت .جلسات جداګانه برنامه ریزی بین
اعضای ګروپ کلیدی انجمن و  ANDMAنیز بوقوع پیوست .روی فرصت هاییکه باعث تسریع پروسه مرور
ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان و چوکات کاری همکاری های انکشافی سازمان ملل )(UNDAFبرای کشور
میګردید ،تأکید صورت ګرفت .در نتیجه ،ګام های بعدی پروسه  SNAPدر افغانستان پالن شده و مورد موافقه قرار
ګرفت.
مرحله دوم :به اساس نتایج مرحله اول ،دو ورکشاپ ،جلسات و یک همایش نظرخواهی پالن و و در هفته  ۲۱نوامبر
 ۲۰۱۰تدویر یافتند .دو ورکشاپ قرار ذیل بودند:
 ورکشاپ مشورتی رهبری در مورد  HFAو  SNAPبتاریخ  ۲۲نوامبر  ۲۰۱۰برای شرکای محلی در
عرصه کاهش خطر حوادث و تطابق مقابل تغیرات اقلیمی تدویر یافت تا شامل بودن ضروریات و آرزوهای
محلی را در پالن ستراتیژیک ملی افغانستان برای کاهش خطر حوادث ( )SNAPتضمین نماید .درین
ورکشاپ  ۵۰نماینده سکتورهای انکشافی حکومت محلی/والیتی و مسوولین والیتی  ANDMAاشتراک
ورزیدند .نماینده های  ۲۶والیت از جمله  ۳۴والیت کشور درین ورکشاپ حضور به هم رساندند .مقاصد
ورکشاپ چنین بودند )۱( :ایجاد آګاهی و فهم در مورد  HFAو اساس پروسه  SNAPدر میان همکاران
کلیدی محلی؛ ( )۲جروبحث در مورد مسایل کلیدی ،چالش ها و ستراتیژی ها برای ایجاد ظرفیت های ملی و
محلی کاهش خطر حوادث و تطابق مقابل تغیرات اقلیمی؛ و ( )۳تعمیم نتایج در پروسه ساختن چوکات کاری
 SNAPافغانستان.
 ورکشاپ کثیرالعضوی در مورد  HFAو  SNAPکه بتاریخ  ۲۴ – ۲۳نوامبر  ۲۰۱۰با اشتراک  ۶۰نماینده
حکومتی (عمدتا ً از سطح م لی) ،دانشمندان ،نهاد های جامعه مدنی و انجوها برګذار ګردید .مقاصد ورکشاپ
چنین بود )۱( :راپوردهی نتایج ابتدایی ارزیابی کاهش خطر حوادث در افغانستان؛ ( )۲شناسایی مشکالت
مربوط به  ۵اولویت کاری HFA؛ ( )۳شناسایی مقاصد ضروری برای توجیه این مشکالت )۴( :بوجود
آوردن عملکرد های ستراتیژیک بشکل برنامه ها ،پروژه ها و فعالیت ها.
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روش های برنامه ریزی ستراتیژیک مانند تحلیل شرکاء و ( SWOTقوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدید ها) و
تخنیک های برنامه ریزی پروژوی مورد استفاده قرار ګرفتند .ورکشاپ برعالوه تقویت میکانیزم حمایت تطبیق ،HFA
مسایل کلیدی دارای اولویت را ،که در  ۲۸فبروری  ۲۰۱۰در وقت افتتاح انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان
مطرح شده بودند ،مورد تائید قرار داد .این روند منابع اساسی را از نقطه نظر معلومات و نظریات برای تضاعف
بررسی کاهش خطر حوادث در افغانستان تهیه نمود .محصول عمده ورکشاپ کثیرالعضوی عبارت از ترتیب مجموعه
ای از مقاصد و عملکرد ها و مترکس های برنامه ریزی بود ،که درآن محصوالت متوقعه ،شاخص ها ،ضرب االجل
ها ،منابع مورد ضرورت و ګروه های مسوول شناسایی شده بود.
با تکمیل پیشنویس  ،SNAPاولویت کاری انجمن ملی کاهش خطر حوادث برای  ۲۰۱۱-۲۰۱۰باید بدست آمده باشد.
لست اشتراک کنندګان هر دو ورکشاپ در ضمایم الف و ب ترتیب شده است.
د .منابع
برعالوه چوکات کاری که توسط  HFAتهیه شده SNAP ،روی مطالعات و پالن های موجوده مرتبط به مدیریت خطر
حوادث (طوریکه در شکل  ۴نشان داده شده است) بنا نهاده شده است.
شکل ۴
سازګاری پالن ستراتیژیک ملی افغانستان برای کاهش خطر حوادث ( )SNAPبا مطالعات و پالن های موجوده

اسناد برنامه ریزی
 ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان)۲۰۰۸( )ANDS( ۲۰۱۳ – ۲۰۰۸ ،
 دولت انتقالی اسالمی افغانستان ،پالن ملی مدیریت حوادث ( ،)NDMPبخش آمادګی در برابر حوادث (دسمبر
)۲۰۰۳
 بانک انکشاف آسیایی –  ،UNAMAستراتیژی پیشنهادی برای تقویه سازمانی مدیریت خطر حوادث در
افغانستان ( ۲۶مارچ )۲۰۰۴
 ،UNAMA چوکات کاری مدیریت حوادث برای افغانستان (جنوری )۲۰۰۳
 برنامه ملی تطابق برای عمل ()NAPA
 پالن های عملیاتی بشردوستانه ۲۰۰۹ ،و ۲۰۱۰
 پالن های مختلف سکتوری (مثالً پالن عملیاتی ملی برای ترقی زنان)۲۰۱۸ – ۲۰۰۸ ،
مطالعات
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اداره سازمان ملل برای انسجام امور بشردوستانه ،ماموریت  ،UNDACآمادګی و پاسخ در مقابل حوادث در
جمهوری اسالمی افغانستان ۳۰ – ۱۶ ،جوالی ۲۰۰۶
 UNEPارزیابی محیط زیست بعد از جنګ ()۲۰۰۳

اسناد جدید النشر
 سازمان انکشافی ملل متحد/پروژه ملی مدیریت حوادث ،۲۰۱۰ ،پالن ملی مدیریت حوادث( ۲۰۱۰ ،تهیه شده
برای اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان ،اکتوبر) .در زمان نوشتن این سند ،پیشنویس توزیع شده بود.
 ،۲۰۱۰ ،NDMP-UNDP ارزیابی ملی ضروریات ظرفیتی و طرح پالن انکشاف ظرفیت ها (اکتوبر
)۲۰۱۰
 ،۲۰۱۰ ،NDMP-UNDP رهنمودها برای استفاده از وجه ملی واقعات اضطراری ()۲۰۱۰
 قانون آمادګی در برابر حوادث جمهوری اسالمی افغانستان (پیشنویس ،ترجمه شده از دری ،قابل دسترسی در
)www.andma.gov.af
و .ساختار سند
بعد ازین بخش مقدماتی ،سند به تشریح وضعیت جغرافیایی ،خطرات طبیعی و ساختاری کشور میپردازد (بخش دوم).
این بخش حیثیت پس منظر برای بخش بعدی در مورد تطبیق ( HFAبخش سوم) را دارا میباشد .یک ارزیابی چګونګی
تطبیق  HFAدر کشور از طریق مرور فعالیت های ګذشته و اخیر صورت ګرفته و قوت ها و خالها را به شناسایی
میګیرد .متعاقب آن به اساس نتایج مشوره ها و ارزیابی ،عناصر پالن عملیاتی در بخش چهارم دسته بندی شده اند.
مسایل تطبیقیه در بخش پنجم بحث شده اند .سند با بخش ششم یا راهی بسوی آینده خاتمه میابد.
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 .۲وضعیت افغانستان
افغانستان در میان کشورهای کمترین انکشاف یافته ()LDCs
جهان و فقیرترین کشور آسیا و پاسیفیک۱6میباشد .این کشور
همچنان در قسمت زیرین لست  ۱۳۵کشور جهان از نقطه نظر
محرومیت های بشر ،که توسط طول عمر کوتاه ،عدم
موجودیت تعلیمات ابتدایی و عدم دسترسی به منابع عامه و
خصوصی ،که با ضریب فقر بشر  UNDPاندازه ګیری
میګردد ،قرار دارد .سایر ارقام در صندوق اول نمایش داده
شده است.
سازمان ملل نفوس کشور را  ۲۸،۱۵میلیون با  ۲۲فیصد نفوس
شهری تخمین مینماید .به هرحال ،به اساس روش نمونه ګیری
 ،NRVAنفوس افغانستان بالغ بر  ۲۵میلیون نفر میګردد .این
کشور دارای ساختار خیلی ها جوان از نظر نفوس میباشد.
تناسب افراد با سن کمتر از  ۱۵سال ( ۴۹فیصد) بلندترین رقم
در جهان را تشکیل میدهد ۷۴ .فیصد نفوس دهاتی بوده حاالنکه
 ۲۰فیصد شهری و  ۶فیصد را کوچیها تشکیل میدهد.

صندوق اول :افغانستان :با یک نګاه










نفوس ( ۲۸،۱۵:)۲۰۰۹میلیون (تخمین
سازمان ملل)
نفوس شهری ۲۲ :فیصد
در حدود  ۲۰ګروپ قومی متمایز از
همدیګر (سرزمین قبایل متحد)
میزان رشد ساالنه نفوس (– ۲۰۰۷
 ۲ :)۲۰۰۹فیصد
میزان سواد در کاهالن (۲۸ :)۲۰۰۰
فیصد
مساحت ۶۵۲ :هزار کیلومتر مربع
ساحات جنګلی ( ۲ : )۲۰۰۰فیصد
ساحات ایکوسیستم ( ۷۳ :)۲۰۰۳فیصد،
بته زارها ،ساوانا و علفزارها
اندیمی مالریا

مطابق بانک انکشاف آسیایی ،محصوالت ناخالص داخلی در سطح ملی ( )GDPبه اندازه  15.1فیصد رشد را از سال
 ۲۰۰۰الی  ۲۰۰۹نشان میدهد NAPA .تخمین مینماید ،که الی  ۸۰فیصد مردم کشور روی منابع طبیعی برای معیشت
شان اتکاء دارند ،و این درحالی است ،که بر اساس  GDPسهم محصوالت زراعتی در اقتصاد کشور از  ۵۷فیصد سال
 ۲۰۰۰به  ۳۱،۶فیصد در سال  ۲۰۰۸تقلیل یافته است (شکل  .)۵صنایع خدماتی درین دوره زمانی رشد سریعی را
نشان داده است.
شکل  .۵محصول اقتصادی افغانستان،
فیصدی محصوالت ناخالص ملی ( )GDPدر نرخ های کنونی بازار ۲۰۰۰ FY ،و ۲۰۰۸

 ۱6بانک انکشاف آسیایی ۲۰۰۹ ،بانک انکشاف آسیایی ،بدون تاریخ ،افغانستان :صفحه معلوماتی افغانستان :صفحه
معلوماتی ،مانیال
24

از نظر جغرافیایی افغانستان به سه زون تقسیم شده است – ستپ شمالی ،دشت های هموار جنوبی و در میان آن سلسله
کوه های شامخ هندوکش .صفحات تکتونیک هند و آسیایی در سلسله کوه های کبیر هیمالیا باهم تصادم نموده و هندوکش
غربی ترین بخش آنرا تشکیل میدهد .افغانستان در صفحه تکتونیک یوریشیایی واقع شده و مستعد به زلزله در امتداد دو
خط شکست زمین (  ،)the Charman and Hari Runکه از طریق کشور عبور کرده است ،میباشد .نقظه ظهور و
انتشار زلزله اکثرا ً هندوکش بوده است .قریجات ،شهرک ها و شهرهای افغانستان در میان دره ها و ساحات کوهستان
در قسمت شمالی و شرقی موقعیت داشته و آسیب پذیری زیاد در برابر زلزله ،لغزش زمین ،برف کوچ ها و سیالب ها
دارند.
پنج مجراهای بزرګ آبی در کشور موجود است ،هر یک :آمو دریا ،شمالی ،هریرود-مرغاب ،هلمند و کابل .آمو دریا
 ۵۷فیصد مقدار کل آب را بخود تخصیص داده در حالیکه دریای کابل (که شاخه ای از دریای اندوس است)  ۲۶فیصد
و  ۱۷فیصد باقیمانده مربوط به سایر دریاهای افغانستان میشود .دریاهای آمو و کابل تنها  ۲۹فیصد تمام ساحه ارضی را
در اشغال خود آورده است .آب آشامیدنی بزرګترین چالش در جهت کاهش خطرات صحی میباشد .آب دریاهای حوزه
شمال از کوه بابا و یا هندوکش شرقی سرچشمه ګرفته و در زمین های بایر و المزروع ناپدید میشود .جریان ساالنه آب
هلمند صرف  ۱۱فیصد بوده در حالیکه حوزه دریای مذکور  ۴۳فیصد از اراضی ملی را در بر میګیرد.
افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده و اقلیم آن از خشک تا نیمه خشک در تحول است .اقلیم آن به مثل نوع قاره
ای تشریح شده و درجه حرارت آن از  ۴۵درجه سانتی ګراد در تابستان الی منفی  ۲۰درجه سانتی ګراد در زمستان در
حال تحول است .باریدن ژاله یکی از خطرات فصل بهار بوده ،که به محصوالت زراعتی بخصوص میوه جات زیان
میرساند .اوسط ساالنه بارندګی به  ۲۵۰ملی متر تخمین شده است؛ مرطوب ترین ساحات واقع در ارتفاعات شمال شرق
حداعظمی  ۱۲۰۰ملی متر و خشک ترین ساحات واقع در جنوب غرب صرف  ۶۰ملی متر ساالنه بارندګی را احتوا
میکنند .بصورت عموم ،در ساحات کوهستان شمال شرق و ارتفاعات مرکزی برف میبارد .در ماهای زمستان و بهار
نواحی کوهستان بسیار مستعد به سیالب ها اند .طبق سروی  Geodeticایاالت متحده امریکا  ،افغانستان در حدود
 ۳۰۰۰رودخان ه یخ دارد که منبع عمده آب را تشکیل و در جریان ساالنه و طویل المدت دوران های ریزش دریاها
کمک میکند.
ذوب شدن برف سلسله کوه های هندوکش منبع آب بیش از  ۸۰فیصد دریاهای کشور را تشکیل میدهد .توده های برف
در فصل تابستان شروع به ذوب شدن میکند .اگر چه بررسی ها نشان میدهد که آب آینده در دریاهای کابل به علت
کاهش رودخانه های یخ کمتر نسبت به گذشته خواهد بود؛ این حالت توسط آسیب پذیری اسیای مرکزی و غربی به تغییر
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اقلیمی بدتر شده است۱۷.والیات شرقی کنر و لغمان دارای جنګالت انبوه بوده ،که از بارندګی های ناوقت مونسون
هندی آب میګیرند.
در جریان دهه های ګذشته ،ساحات جنګلی در والیات خوست ،کنر ،نورستان ،پکتیا و پکتیکا به نسبت پاک سازی این
ساحات وسیعا ً رو به تقلیل رفته است .این ساحات معروض به شستشوی زمین و سیالب ها شده است .کشور به نسبت
ذخایر محدود آب تازه ،از بین رفتن خاک زراعتی ،نابودی ګیاهان و نباتات با استفاده مفرط چراګاه ها ،نابودی
جنګالت ،دشتی شدن و کثیف شدن آب و هوا شدیدا ً به بحران محیط زیست معروض میباشد .دسترسی به آب مصئون و
حفظ الصحه در ساحات بسیار پر نفوس شهری بالنوبه  ۵۸فیصد و  ۲۱فیصد میباشد .دسترسی به آب مصئون در
سرتاسر کشور به  ۲۷فیصد رسیده ،که "بدترین وضعیت تدارک آب نوشیدنی مصئون در جهان محسوب میشود" ،و این
در حالی است ،که فیصدی حفظ الصحه به  ۵رسیده ،که افغانستان را منحیث دومین کشور آخر در لست تخمینی سازمان
۱۸
ملل قرار میدهد.
جنوب اکثرا ً دشتی بوده و کمبود آب مشکل دایمی محسوب میشود .تخمین های سال  ۲۰۰۵در مورد استفاده از زمین
نشان میدهد ،که صرف  12.13فیصد زمین قابل زرع است .در شمال غرب زیان های طوالنی مدت محیط زیست و
اقتصادی در نتیجه قطع جنګالت بارور پسته شده است.
حکومتداری محلی :از نظر تاریخی سیستم حکومتداری افغانستان "سیستم غیرمرکزی" نشان داده شده ،که دارای
والیات و ولسوالی ها (یا شاروالی ها) میباشد .بصورت عنعنوی ،یک میکانیزم تصمیم ګیری ،که به لسان دری به آن
شورا و به لسان پشتو به آن جرګه ګفته میشود در سطح قریجات وجود دارد .مالی قریه و یا بزرګان مرد بصورت
خاص منحیث ارباب (به دری) و یا ملک (به پشتو) انتخاب شده تا تصامیم اتخاذ کند (بشمول تصامیم در مورد مدیریت
و استفاده از منابع طبیعی) و قریه را به سطوح مختلفی چون والیت و سطح ملی نمایندګی نماید .به هر حال ،در دهه
های اشغال و جنګ ،جنګ ساالران محلی نقش شورا را در قبضه خود درآورده و سیستم و نفوذ خود شان را در بسیاری
از جوامع اعمال نموده اند.
کشور به  ۳۴والیت تقسیم شده است .کابل ،بزرګترین شهر افغانستان ،پایتخت آن محسوب میشود .سایر شهرهای بزرګ
آن هرات ،کندهار ،مزار شریف و مراکز والیات میباشند.
الف .میزان خطرات یا Hazardscape
ارقام مربوط به زیان های بشری و اقتصادی ناشی از حوادثیکه بین سال های  ۱۹۸۰و  ۲۰۱۰اتفاق افتیده اند نشان
میدهد ،که کثیرالوقوع ترین حوادث عبارت از سیالب ها اند ،که با زلزله و اپیدیمی ها تعقیب میشوند .سیالب ها
بزرګترین ضربات را بر پیکر اقتصاد کشور وارد نموده اند( .اشکل  ۶و  ۷دیده شود)
 زلزله از جمله مرګبارترین حوادث بوده است .دو زلزله ایکه در سال  ۱۹۹۸رخ داد بالترتیب  ۴۷۰۰و
 ۲۳۷۳تن را به کام مرګ کشانید .بیش از دوازده زلزله در جریان صده ګذشته به ثبت رسیده است.
 در سال  ۲۰۰۲یکی از سه زلزله به قدرت اعظمی  6.1درجه ریشتر رخ داد ،که مرکز آن در والیت تخار و
ولسوالی نهرین والیت بغالن بود .این زلزله باعث کشته شدن  ۱۸۰۰تن و بی خانمان شدن هزاران تن دیګر
شد.
 باوجود این ،خشک سالی ها بیشترین تعداد مردم را متاثر میسازد .خشک سالی های که در سال های ،۲۰۰۰
 ۲۰۰۶و  ۲۰۰۸به ثبت رسیده اند بالترتیب  2.58میلیون 1.9 ،میلیون و  280هزار تن را متأثر ساخته اند.
شکل ششم
فیصدی تلفات انسانی فی نوع حادثه طبیعی ،سال های  ۱۹۰۰الی ۲۰۱۰

Mack. T.J., Chornack. M.P., Coplen, T.B., Plummer L.N., Rezai, M.T., and Verstraeten, I.M., 2010, Availability ۱۷
 of water in Kabul Basin, Afghanistan: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3037, 4p.همچنان موجود در
http://pubs.usfs.gov/fs/2010/3037/

۱۸

۲۰۰۷ ،NRVA
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خشک سالی ها در سال های  ۱۹۶۶ ،۱۹۶۳الی  ۱۹۷۰ ،۱۹۶۷الی  ۱۹۷۱و  ۱۹۹۸الی  ۲۰۰۱رخ داده اند.
از نقطه نظر متأثر ساختن نفوس ،خشک سالی بیشترین تعداد مردم را مأوف میسازد (شکل  .)۸خشک سالی
پهناوری که برای سال ها ادامه داشت و ګویا در سال  ۱۹۶۹آغاز شده بود ،به وضعیت بحرانی بین سال های
 ۱۹۹۷الی  ۲۰۰۲منتهی شد .پنج میلیون خانواده متأثر شده و در حدود یک میلیون مجبور به مهاجرت به
کشورهای همسایه شدند .خشک سالی رژیم آبی را در بعضی بخش های کشور مانند شهر کابل تغیر داد.قبل از



 ، ۱۹۸۰دریای کابل از برف آب میګرفت اما به نسبت خشک سالی های مداوم به دریاییکه از باران آب
میګیرد ،تبدیل شده است.
در سال های  ۲۰۰۲الی  ۲۰۰۳اثرات خشک سالی طوالنی مدت بوسیله یک سلسله از حوادث طبیعی دیګری
چون زلزله بغالن ،برف کوچ ها در والیت شمالی بدخشان و سیالب ها و لغزش زمین در والیات مرکزی
کشور تشدید ګردید.

شکل هشتم ،نفوس متأثر شده ۱۹۰۰ ،الی ۲۰۱۰
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سیالب های برق آسای سال  ۱۹۹۱بیش از  ۱۵۰هزار خانواده را متأثر ساخته است.
سیالب های برق آسا معموالً از برج اپریل الی جون اتفاق میافتد و یک مقدار آب اضافی را تولید میکند ،که
خارج از ضرورت سیستم های آبیاری میباشد .از جانب دیګر ،از برج آګست الی اکتوبر کمبودی آب محسوس
است.
لغزش زمین در افغانستان به هر دو دلیل یعنی حوادث طبیعی و حوادث ساخته دست بشر اتفاق میافتد .عوامل
ساخته دست بشر شامل قطع غیر قابل کنترول درختان جنګالت ،استخراج سنګ (برای بنیاد کارهای ساختمانی
و اعمار تعمیرات ،جاده ها و کانال های آبرسانی) و صدمه به سیستم های طبیعی آبرسانی بوده ،که ثبات
میالن (شیب) آب را برهم میزند.
ً
آتش سوزی شدیدی که در وادی شوالکه ( )Sholakeوالیت کنر در  ۱۲جون  ۱۹۹۹رخ داد تقریبا ۱۶۰
کیلومتر مربع جنګالت را تخریب نمود.

تازه ترین راپورهای مربوط به حوادث قرار ذیل اند:
 . ۱سیالب ها و برف کوچ ها در زون شمال و شمال شرق (والیت بدخشان) ،زون جنوب (والیات کندهار ،هلمند و
ارزګان) ،زون غرب (والیات فراه ،غور و هرات) ،زون شرق (والیت ننګرهار) در فبروری ۲۰۰۹
 .۲سیالب های برق آسا در تقریبا ً  ۲۰والیت ارتفاعات مرکزی و زون های غرب و شمال شرق از  ۱۱الی  ۱۸می
 ،۲۰۱۰که از جمله هشت والیت بخصوص بامیان شدیدا ً آسیب دیده و باعث کشته شدن  ۱۲۰تن و تخریب ده هزار
منزل رهایشی ګردید.
 .۳سیالب های برق آسا در والیات مختلف کشور در جریان سال های  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷رخ داده و سبب وارد نمودن
۱۹
زیان های اقتصادی ،صدمه به ملکیت ها و تلفات انسانی ګردید.

 ۱۹صدیقی ،محمد قاسم ۲۰۰۹ ،وضعیت پالن های ملی آمادګی در برابر حوادث در افغانستان (فبروری) ،ص۲۰-۱۹ .
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وقوع حوادث شدید هایدرولوژیک در جریان سال های اخیر دلیل کافی است برای اتخاذ تدابیر وقایوی برای تطابق با
تغیرات اقلیمی .در جریان  ۱۱۰سال اخیر ،افغانستان شدیدا ً به حوادث مربوط به تغیرات اقلیمی معروض بوده است
(جدول دوم).
جدول دوم ،ده حادثه برتر در افغانستان۲۰۱۰ – ۱۹۰۰ ،
تعداد مجموعی افراد متأثر شده تاریخ

حادثه طبیعی

2,580,000

می ۲۰۰۰

خشک سالی

1,900,000

جوالی ۲۰۰۶

خشک سالی

300,000

 ۱۳جنوری  ۲۰۰۶حرکت کتلوی کتالت مرطوب

280,000

 ۵اکتوبر ۲۰۰۸

خشک سالی

271,684

جوالی ۱۹۷۸

سیالب

250,000

جنوری ۱۹۷۲

سیالب

200,000

جنوری ۲۰۰۲

اپیدیمی

170,684

 ۵جنوری  ۲۰۰۸طوفان

161,000

جون ۱۹۸۸

سیالب

116,935

 ۳۰می ۱۹۹۸

زلزله (فعالیت ارتعاشی زمین)

،www.em-dat.net
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تاثیرات رهایی فاجعه آمیز آب ذوب شده از رودخانه های یخ که بنام سیالب ها ی طغیان جهیل رودخانه یخ  GLOFیا
 jokulhlaupsیاد میشود اینقدر به اسانی در احصائیه فوق گنجانیده نشده است .رقیق شدن رودخانه های یخ در واخان
پامیر مرکزی منتج به آب ذوب شده میشود که بعضا ً در محیط رودخانه ای ذخیره میشود .این شاید تهدید بزرگ برای
۲۰
طغیان سیالب ها و ایجاد لغزش زمین باشد.
احصائیه های حوادث قسما ً مرتبط به وسعت راپوردهی واقعات است .ممکن در دهه های ګذشته واقعاتی موجود باشد،
که از جریان راپوردهی به دور مانده باشد .به هر صورت ،ابهام در واقعات شدید ،به اهمیت و فوری بودن آن افزوده تا
ارتباطات و هماهنګی را در سطوح افقی و عمودی ازدیاد بخشیم.
ب .زمینه سازمانی
از زمان ګذار تاریخی به یک حکومت نوین در افغانستان در دسمبر  ،۲۰۰۱که با امضای توافق نامه بن (توافق روی
نظام انتقالی در افغانستان و به تعویق انداختن تأسیس مجدد نهاد های حکومتی دایمی) آغاز ګردید ،یک سلسله
اصالحاتی درین مدت زمان حدودا ً ده سال بوقوع پیوسته است .لویه جرګه نقش خود را ایفأ نموده است .نیروهای حافظ
صلح بین المللی ( )ISAFتأسیس و از آن زمان توسط پیمان اتالنتیک شمالی ( )NATOرهبری شده است .لویه جرګه
قانون اساسی جدید افغانستان را در سال  ۲۰۰۴پذیرفت.

Molina, B.F., 2009., Inventorygand monitoring the recent behavior of Afghanistan ’s glaciers, Gephysical ۲۰
Research Abstracts.. Vol.11, EGU2009-13939 (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/EGU200913939.pdf).
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نظم و نسق سازمانی در ادارات دولتی به میزان سازی دقیق ضرورت داشته تا با مؤثریت بیشتر وظایف دست داشته
انکشافی را انجام دهند؛ معموالً ،مسئله درینجاست ،که فرامین و تعهدات بداخل یک چوکات تنظیم شده و نقش ها و
مسوولیت ها واضح شوند .وقوع خشک سالی ها در کشور را میتوان به مدیریت ضعیف استفاده از آب از باعث
م وجودیت ادارات ذیربط ناکافی ،ظرفیت های پایین کارمندان و قوانین و مقررات غیرواضح ارتباط داد .سکتور آب
بصورت ضعیف هماهنګ شده ،که مدیون تشکیالت اداری متمایل به مرکزیت و دوګانګی (تضاعف) در صالحیت ها
۲۱
میباشد.
دو عنصر اساسی مدیریت کنونی کاهش حوادث در افغانستان عبارت از سرازیر شدن کمک های مثبت شرکای مختلفه
ای چون مؤسسات غیر دولتی ،سازمان ملل و نهاد های تمویل کننده از طریق تأسیس انجمن ملی کاهش خطر حوادث و
پروژه  UNDPبنام پروژه مدیریت ملی حوادث میباشد .هر دو در مسیر تطبیق فعالیت های ستراتیژیک موازی با
 HFAقرار دارند .در هسته این پروسه  ANDMAمنحیث اداره مرکزی ملی برای مدیریت حوادث واقع است .اساس
این اداره را میتوان ایجاد بخش آمادګی در برابر حوادث ( )DDPبصفت اداره ایکه به اساس فرمان شماره  ۲۴۴سال
 ۲۰۰۳مستقل ګردید و در چوکات دفتر معاون دوم رئیس جمهور در سال  ۲۰۰۳بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی
تنظیم ګردید ،تلقی کرد.
مدیریت حوادث در افغانستان در جریان هشت سال ګذشته با انتقال حمایت سازمان ملل از  UNAMAبه UNDP
مشخص ګردیده است .در زمان فعالیت  ،DDPیوناما نقش همکار حکومت افغانستان را در بهبود مدیریت و هماهنګی
حوادث از طریق برنامه ها و فعالیت هاییکه سبب ارتقای ظرفیت های ضروری میشد ،دارا بود .سال  ۲۰۰۳نقطه
عطفی در مدیریت حوادث افغانستان بود .یوناما هماهنګی بین ادارات را در زمان وقوع حوادث تسهیل نمود .در همان
سال بود ،که نخستین پالن ملی مدیریت حوادث (بعد ازین بنام  ۲۰۰۳ NDMPیاد خواهد شد – نسخه تازه  NDMPدر
اکتوبر سال  ۲۰۱۰به  UNDPتسلیم شده است) ترتیب شد .در  ،۲۰۰۳ NDMPنقش  DDPمنحیث اداره پاسخ به
حاالت اضطرار مشخص شده در حالیکه وزارتخانه های ذیربط در برابر بازسازی بعد از حادثه و مرحله انکشافی
مسوول بودند .همچنان نخستین  NDMPنقش همکاری با حکومت افغانستان را در بهبود مدیریت و هماهنګی حوادث
از طریق تأسیس و تسهیل برنامه ها و فعالیت های کثیرالسکتوری و مربوط به رشته های مختلف علمی برای ارتقای
ظرفیت در تمام سطوح به یوناما واګذار نمود.
در اواسط  ،۲۰۰۴یوناما خود را از نقش مدیریت حوادث کنار کشید ،زیرا  UNDPبصورت خاص یوناما را مورد
حمایت قرار میدهد .وزارت احیاء و انکشاف دهات مرجع دیګر مسوول در قبال سیستم های مدیریت خطرات حوادث
در زمان فعالیت  DDPبود .همین وزارتخانه بود ،که معلومات را از دفاتر والیتی خویش در مورد سیالب ها ،زلزله،
لغزش زمین ،برف کوچ ها ،حرکت های ریګی ،طوفان ،هجوم ملخ ها ،اپیدیمی ها و سایر حوادث طبیعی به DPD
ارسال مینمود .به اساس فیصله های کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان در سال  ،۲۰۱۰تا اوایل ۲۰۱۱
مسوولیت امنیت در والیات از جانب  NATOبه نیروهای امنیتی افغان (اردو و پولیس) انتقال خواهد یافت.
تاریخچه سازمانی مدیریت حوادث در کشور به چهل سال قبل برمیګردد ،زمانیکه نخستین مؤسسه ملی مدیریت حوادث
به اساس یک فرمان در سال  ۱۹۷۲ایجاد ګردید .در حال حاضر ۱۷۰ ANDMA ،کارمند دارد .درخواستی ای مبنی
بر ازدیاد کارمندان این اداره به  ۳۲۹تن به کمیسیون خدمات ملکی فرستاده شده است .بودیجه یک و نیم میلیون دالری
آن صرف کفایت پرداخت معاشات کارمندان آنرا میکند .این اداره بودیجه کوچکی برای اجرای فعالیت های حمایوی در
راس تای مدیریت حوادث دارد .میکانیزم های هماهنګی آن برای کار با ادارات بین المللی و مؤسسات غیر دولتی بخوبی
ایجاد نګردیده است.
هماهنګی با شرکای عمده وظیفه بزرګی است ،که منحیث یک عامل مهم در راستای بهبودی قابل مالحظه و دوامدار
اکثر عرصه های دوران (سیکل) مدیریت حوادث قبول شده است .اصطالح دوران (سیکل) مدیریت حوادث به ترکیبی
از آمادګی ،تخفیف ،امداد/پاسخ و بازسازی و احیای مجدد مرتبط به حوادث اطالق میشود .به هر حال ،در عمل ،هر
همکار میتواند نقش خود را نه تنها در یک بخشی ازین دوران (سیکل) بلکه در مجموعه ای از آن ایفاء نماید .دروسی
که اخیرا ً از حوادث څونامی ( )tsunamiاقیانوس هند فراګرفته شده نشان میدهد ،که الزم است تا تدابیر وقایوی برای
ایجاد جوامع و ملت های بیشتر انعطاف پذیر حتی در مراحل بعد از وقوع حوادث فوق الذکر روی دست ګرفته شود.

 ۲۱محمودی ،سلطان محمود ۲۰۰۸ ،مدیریت کامل منابع آب برای انکشاف دهات و تحفظ محیط زیست در افغانستان،
ژورنال .انکشاف در زراعت پایا۱۹-۹:۳ ،
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بنابرین ،مؤسساتی که باید به مقابل حوادث پاسخ دهند سرانجام فعالیت های را روی دست میګیرند ،که جوامع را از
آسیب پذیری بیشتر وقایه نمایند.
چیزی که در جریان سال ها ثابت مانده است عبارت از کمیسیون ملی مدیریت حوادث است ،که مرکب از تقریبا ً ۲۰
وزارتخانه کلیدی بوده و توسط رئیس جمهور رهبری میګردد ANDMA .مانند اداره ماقبل آن یعنی  DDPنقش
سکرتریت این کمیسیون را ایفاء میکند.
سروی نظریاتی از خط مقدم  ۲۰۰۹یافته های تالش های پیشین را در مشوره ګیری ها و افتتاح انجمن اعتبار بخشیده و
مشکالت را بیشتر آشکار ساخته است .مشکالت دایمی ،که مانع پیشرفت کاهش خطر حوادث میشود عمدتا ً عبارت از
ناامنی ،حوادث طبیعی متکرر (مثل خشک سالی و سیالب ها) و پایین بودن سطح آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث
میباشد .به اساس نتایج این سروی "فهم حالت موجوده و اینکه چګونه به اهداف و معیارات تعین شده برسیم ،واضح
نیست؛ بنابرین ،مارا بسوی تطبیق مؤثر در هیچ سطحی نمیرساند ".برای حصول اهداف  HFAو معیارات ،ANDS
در زمان انکشاف سیستم کاهش خطر حوادث و پاسخ به حوادث ،برای رول رهبری و هماهنګ کننده ANDMA
دادخواهی صورت ګرفت.
ارزیابی برنامه کاهش خطر حوادث در سطح جامعه ( )CDRRPدر نهایت به این نتیجه رسید ،که فعالیت های درین
عرصه اجرا میشوند باید هر چه بیشتر موازی به  HFAو  ANDSباشند .این برنامه ،که از سال  ۲۰۰۷شروع شده
بود ،ارتقای ظرفیت نهادهای کلیدی دخیل در مدیریت حوادث را هدف قرار داده بود.هدف آن "کاهش آسیب پذیری در
سطح جامعه در برابر خطرات طبیعی و ساخته دست بشر به حد قابل کنترول و بشردوستانه" بود .علیرغم دست
آوردهای حاصله ،این برنامه در ارتقای ظرفیت هماهنګ کننده  ANDMAبه ناکامی ګرائیده ،و اکثر شرکاء در بحث
هاییکه در سال  ۲۰۱۰داشتند آنرا منحیث مشکل عمده ایکه افغانستان با آن روبروست ،شناسایی کردند .پروژه UNDP
به پروژه ملی مدیریت حوادث ( )NDMPمسمی ګردید.
پروژه ملی مدیریت حوادث )UNDP/NDMP( UNDP
پروژه ملی مدیریت حوادث  )UNDP/NDMP( UNDPاز سال  ۲۰۱۰بدینسو بزرګترین پروژه ای بوده است ،که
مستقیما ً با پروژه مدیریت خطرات حوادث تمویل شده از طرف سازمان ملل متحد در افغانستان نزدیکی داشته است.
پروژه  NDMPدر تالش حصول هدف مشابه با برنامه  CDRRPاز طریق دو بازده (محصول یا  )Outputآن
میباشد:
ارتقای ظرفیت سازمانی ملی و ایجاد ظرفیت های مدیریت حوادث به سطح والیت و ازین طریق کاهش خطرات و
بهبود پاسخ به حوادث و مدیریت پروسه احیای مجدد در تمام سطوح.
بیوروی (دفتر) وقایه بحرانات و احیای مجدد  UNDPپروژه  NDMPرا تمویل میکند .دست آوردهای پروژه در سه
ربع اخیر در مطابقت با دو محصول ذکر شده آن بعدتر در بخش تطبیق  HFAتوضیح خواهد شد .خطرات پروژه قرار
ذیل شناسایی شده اند:
 . ۱امنیت :مشکالت در تطبیق فعالیت ها در ساحات فوق العاده ناامن؛ ازینرو ،پروژه باید تا سطح ممکنه
امکانات کار با مؤسسات بین المللی که در عرصه کاهش خطر حوادث کار مینمایند ،جستجو نماید.
 .۲تخنیکی/عملیاتی :ظرفیت های ناکافی سازمانی منتهی به نتایج نادوام از تطبیق فعالیت ها میشود؛ ازینرو،
پروژه باید  ANDMAرا به خط مقدم تطبیق کشانده تا مالکیت فعالیت ها و نتایج حاصله از آنرا تزاید بخشیده
و به فراهم نمودن فعالیت های آموزشی و حمایت سخت افزار بپردازد.
 .۳اقتصادی/مالی/سیاسی :وضعیت بی ثبات تمویل برای طرح و تطبیق برنامه های طوالنی مدت؛ ازینرو،
پیشنویس پالن پنج ساله (مسمی به "سند یا پروپوزل پروژه جدید") و جستجو برای منابع تمویل در داخل و
بیرون از .UNDP
زمینه بین المللی و منطقوی
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کثرت فعاالن بین المللی و منطقوی باعث بقای منابع (مثل کارمندان و دفاتر) در افغانستان شده و عالیق متنوعی (چون
تحکیم صلح ،انکشاف اقتصادی ،جنبش مبارزه با مواد مخدر) را باهم شریک ساخته اند .در سطح منطقه ،افغانستان
عضو اداره همکاری های اقتصادی ( )ECOبوده ،که یک اداره بین الدولتی است ،که توسط کشورهای ایران ،پاکستان
و ترکیه برای ترقی پایای اقتصاد در کشورهای عضو ایجاد شده است .همچنان ،افغانستان عضویت اتحادیه همکاری
های منطقوی آسیای جنوبی ( )SAARCرا از سال  ۲۰۰۶به درخواست کشور هندوستان کسب نموده است .افغانستان
در کورس های آموزشی و ورکشاپ های تدویر یافته توسط مرکز مدیریت حوادث  ،SAARCکه در هندوستان
موقعیت دارد ،اشتراک ورزیده است .یکی از ورکشاپ های  SAARCدر مورد مدیریت خطرات ناشی از خشک سالی
در آسیای جنوبی از تاریخ  ۹-۸آګست  ۲۰۱۰در شهر کابل دایر ګردید.
افغانستان نیز در کنفرانس وزرای اسیا برای کاهش خطر حوادث  AMCDRRاشتراک میکند که یک میکانیزم را
بر ای هنآهنگی در بین حکومت ها برای ساحه اسیا پاسفیک که توسط  UNISDRگسترش میابد فراهم میسازد.
محصول یا نتیجه  AMCDRRقبلی که در  Incheonکوریای جنوبی بتاریخ  ۲۸-۲۵ماه اکتوبر  ۲۰۱۰برگذار شده
بود شامل پالن منطقوی و پالن کاری  DRRاز طریق  CCAدر اسیا و پاسفیک (که بنام  Incheon REMAPیاد
میشود) .هدف این پالن تأسیس سیستم های عکس العمل اقلیمی مدیریت خطر حوادث  DRMکه به سطوح ملی ،والیتی
 ،و جامعه در انکشاف پایدار کمک میکند .در اعالمیه  DRRانچیون در اسیا و پاسفیک  ،سه برد برای ، DRR
 CCAو کاهش فقر ذکر شده است.
ارزیابی عمومی در سطح کشور ( )CCAو چوکات کاری همکاری های انکشافی ملل متحد ( )UNDAFمنحیث یک
سند اساسی  ۲۲،که تیم کشوری سازمان ملل متحد روی آن تعمق کرده و در مورد جهات انکشافی مملکت موافق اند،
ابزار برنامه ریزی ستراتیژیک اند تا سیستم سازمان ملل متحد بصورت بهتر از تالش های ملی انکشافی در روشنی
اهداف انکشافی هزاره ای حمایت نماید .تیم کشوری برای مبارزه با تهدیداتی که به نسبت بروز حوادث طبیعی ،محو
فقر را به مخاطره میاندازد ،ضرورت به تعمیم کاهش خطر حوادث منحیث بخشی از  UNDAF/CCAدارد.
 ۲۰۱۳ – ۲۰۱۰ UNDAFبرای افغانستان طرح های مناسب و متعددی را برای کم کردن اثرات حوادث دارد.
برعالوه کاهش اثرات حوادث طبیعی ،تالش های جاری  UNDAFبرای جریان سازی مسایل محیط زیست در برنامه
های که تحت  UNDAFتنظیم شده اند ،از طریق انکشاف استفاده مداوم از منابع طبیعی ،ترقی در تدابیر وقایوی
صحی ،تحکیم صلح و حل مناقشات صورت ګرفته است .ساحه دوم اولویت  ۲۰۱۰-۲۰۱۳ UNDAFمعیشت پایدار:
فرصت های زراعتی  ،عاید و تأمین غذا به سه حاصل تعبیر شده است که  SNAPافغانستان به آن کمک میکند "
ظرفیت بهتر برای اداره کردن منابع طبیعی و حمایه کاهش فقر و حل منازعات  ،و کاهش آسیب پذیری حوادث
۲۳
طبیعی".
شکل  ۹رابطه  UNDAPفعلی و  ANDSرا با  SNAPنشان میدهد SNAP .خواستار تسلسل اهداف و مقاصد است
که  DRRرا در پروسه انکشاف بگنجاند .معشیت پایدار توسط ارتقای ظرفیت نهادهای ملی و محلی که مدیریت خطر
حوادث را بعهده دارد که توسط  ANDSنیز شناخته شده باشد و در این سند از طریق برنامه و پروژه های هفت گانه
اولویت مفصل شده باشد ،شناخته میشود.
از سال  ، ۲۰۰۹سیستم سازمان ملل بسته های جامع والیتی را بخاطر اینکه دفاتر سازمان ملل و شرکایش بصورت
باهمی و سیستماتیک فعالیت نموده و روی تجارب و ظرفیت های همدیګر اتکاء نمایند ،اساس ګذاشت۲4.فعالیت تیم
کشوری سازمان ملل به روش تدارک بسته های والیتی میتواند بصورت بالقوه باعث ترقی انجمن ملی در عرصه های
مختلف حوادث ګردد ،UNDAF .که اساس برای برنامه های همکاری سیستم سازمان ملل بوده و توسط  CCAمنحیث
تالش های تحلیلی و تعاونی توسط همکاران انکشافی ،که از دروس آموخته شده از کاهش خطر حوادث بهره خواهند
برد ،کمک شده است.

 ۲۲تیم کشوری شامل سرپرست نماینده خاص سکرتر جنرال و همزمان هماهنګ کننده مقیم سازمان ملل ،یوناما،
FAO, UN-Habitat, ILO, UNEP, IOM, UNDP, OHCHR, IMF, UNCTAD, UNESCO,
UNFPA, UNHCR, OCHA, UNICEF, UNIDO, IFAD, ADB, UNAIDS, UNODC, UNOPS,
 MACCA،WFP, UNIFEM, World Bankمیباشد.
 ۲۳دو ساحه دیگر اولویت برای حمایت ملل متحد عبارتنداز .۱ :حکومتداری  ،صلح و ثبات  ،و  .۲خدمات اساسی اجتماعی (صحت  ،آب و
حفظ و مراقبت) (ملل متحد  ۲۰۰۹ ،چهارچوب انکشافی ملل متحد در حمایه ستراتیژی انکشافی ملی افغانستان  ،۲۰۱۳-۲۰۱۰کابل).

 ۲4تیم کشوری سازمان ملل ۲۰۱۰ ،چوکات کاری انکشافی سازمان ملل در حمایت از ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان
 ،۲۰۱۳ – ۲۰۱۰کابل ،ص۸ .
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تمویل کننده گان بین المللی از طریق برنامه های ملی به افغانستان کمک فراهم میکنند .مثالً برنامه همبستگی ملی که در
سال  ۲۰۰۳ایجاد شد ،از طریق منابع تمویل میشد از قبیل بانک جهانی /سازمان انکشاف بین المللی )، (WB/IDA
بودجه انکشاف اجتماعی جاپان ) ، (JSDFصندوق وجوه امانی برای بازسازی افغانستان ) ، (ARTFو بودجه متقابل.
 ARTFخود نیز از استرالیا  ،کانادا  ،دنمارک  ،کمیسیون اروپا  ،فنلند  ،جرمنی  ،ناروی  ،هسپانیه  ،سویدن  ،بریتانیا
 ،و ایاالت متحده امریکا منشاء گرفته است .بودجه برنامه از آغاز الی ختم مرحله دوم در وسط  ۲۰۱۱عبارت از یک
مبلغ تخمین شده  $۱.۱۱۴بیلیون دالر امریکائی میباشد .برنامه از جوانب مختلف (از قبیل آب و بهداشتی ،حمل و نقل ،
آبیاری  ،برق  ،تعلیم و تربیه  ،و معیشت) باالی انکشاف دهات تمرکز میکند .طرزالعمل انکشاف توسط جامعه در
برنامه همب ستگی ملی برای بهتر ساختن رهبری نماینده محلی بحیث اساس برای تعامل بین جوامع ،نمایندگی ها  ،و
حکومت ها در انتقال خدمت استفاده میشود.
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بانک انکشافی اسیا  ADBدر ساحه تقویت نهادی در  DRRهمکاری را فراهم ساخته است .در برنامه کشوری شان
 ، ۲۰۰۹-۲۰۱۳که بعد از  ANDSقبول شده بود ،بانک انکشافی اسیا باالی برق  ،حمل و نقل  ،و مخابرات  ،منابع
طبیعی و زراعتی و حکومتداری تمرکز خواهد کرد.
با اشاره کردن به  DRRباید ذکر گردد که تمرکز بانک انکشافی اسیا ادامه حمایه از آبیاری و مدیریت منابع آب بوده
در صورتیکه برای حمایه سکتور بهتر پالیسی و پالنگذاری ،ارتقای ظرفیت نهادی و بشری را فراهم میسازد.
 UNESCAPخدمات مشورتی را برای  ANDMAفراهم و نیز تأسیس آنجمن ملی و  SNAPرا بعهده دارد.
کمیسیون اروپائی بطور صریح ضرورت ارتقای ظرفیت را برای توسعه پالن های احتیاطی به سطح ولسوالی و والیت
درک میکند ...با درنظر داشت عوامل محیطی در انکشاف پالن های محلی.
حضور تعداد زیاد مؤسسات کمک رسانی از موجودیت پروژه های متعدد انکشافی در سرتاسر کشور هویدا
است.مشکالت امنیتی اکثرا ً مانع اجرای فعالیت های انکشافی و بشردوستانه شده است .واحد های نظامی بعضی
کشورهاییکه در ترکیب  ISAFشامل اند در پروسه بازسازی بیرون از شهر کابل و توانمند سازی حکومت محلی کمک
نموده تا مردم خود را بصورت مؤثرتر اداره نمایند .اجرای این پروسه بدوش تیم های بازسازی والیتی ( )PRTsبوده،
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که روند بازسازی و انکشاف را حمایت کرده و امنیت را در محالتی که کار بازسازی توسط مؤسسات ملی و بین المللی
صورت میګیرد تأمین میکند.
در والیات ناامن افغانستان ،فعالیت های بازسازی و عرضه کمک های امدادی از طریق تیم های بازسازی والیتی
صورت میګیرد PRT .منحیث یک "روش نظامی" تعریف شده ،زیرا متشکل از صاحب منصبان عسکری ،دیپلومات
ها و کارشناسان مسلکی میباشد ANDMA .فعالیت های پالن شده را با  ،PRTارګان های والیتی حکومتی ،سازمان
ملل متحد و انجوهای که با مردم کار میکنند شریک ساخته از آنها درخواست تدارک خوراکه برای زمستان مینماید.
برعالوه ISAF ،در تربیه و رشد نیروهای امنیتی ملی افغانستان ( ،)ANSFکه از جمله نخستین پاسخ دهندګان در
مواقع اضطراری اند ،و برنامه پولیس افغانستان سهم ګرفته ،که از جانب ایاالت متحده ،جرمنی ،ایتالیا ،بریتانیا و جاپان
در پهلوی کشورهای دیګر صورت میګیرد .برای ازدیاد تعداد نیروهای پولیس ملی افغان ( )ANPاز  ۹۰هزار به
 ۳۰۰هزار و انکشاف ستیشن های پولیس ،همکاری های خارجی برای مدتی ادامه خواهد یافت .هیچ لستی از شرکای
کاهش خطر حوادث در افغانستان مکمل نخواهد بود ،مګر اینکه در آن نیروهای امنیتی ملی افغانستان و پولیس ملی
افغان شامل باشد.
در بخش بعدی ،پیشرفت کشور بسوی هر اولویت کاری  HFAمرور شده است.
 .۳وضعیت تطبیق :اولویت های کاری HFA
الف ۱-HFA .حکومتداری
ستراتیژی  ۵ساله  ، ANDSکه به هدف کاهش فقر دیزاین شده در سکتور تحفظ اجتماعی خود شامل بخش مدیریت
حوادث نیز میباشد" .فعال بودن یک سیستم مؤثر برای آمادګی و پاسخ در برابر حوادث تا سال  " ۲۰۱۰هدف تعین شده
آن میباشد( ،فعالیت های مربوط به حوادث را در سکتورهای حکومتداری خوب ،اقتصاد و انکشاف اجتماعی نیز
میتوان دریافت نمود) .بدست آوردن این هدف به مدت بیشتر نیاز داشته و  SNAPفرصت بزرګیست برای پیشبرد این
اجندا بسوی ساختن یک سیستم مؤثر .بعد از سال ها جنګ و اهمال ،پروسه ایجاد ظرفیت های سازمانی برای مبارزه با
اثرات حوادث بصورت آهسته پیش میرود .به هر حال ،با تالش جامعه جهانی و انجوهاییکه با حکومت و مردم
افغانستان کار مینمایند شماری از دست آوردهای بزرګی در عرصه زیربنا ،تدارک خدمات اجتماعی ،ایجاد ساختارهای
تخفیف اثرات سیالب ها ،تطبیق پروژه های حفظ محیط زیست و غیره بدست آمده است .اګرچه ارتقای طوالنی مدت
ظرفیت ها به تأخیر مواجه شده است .دو نهاد کلیدی یعنی  ANDMAو انجمن ملی کاهش خطر حوادث افغانستان
فعاالن بالقوه اند ،که ضرورت به اتکاء به نفس در هنګام کار با شرکاء ،دستیابی به منابع و تفتیش پیشرفت در کاهش
خطر حوادث دارند .چنانچه قبالً تذکر یافت ANDMA ،اداره کلیدی برای مدیریت حوادث بوده و نقش هماهنګ کننده
را در هنګام عملیات های عاجل دارد.
یک شاخص حکومتداری (تضمین کاهش خطر حوادث یک اولویت ملی است) موجودیت یک انجمن کثیرالعضوی را
نشان میدهد .هدف انجمن ملی کاهش خطر حوادث در افغانستان ،که رسما ً بتاریخ  ۲۸فبروری  ۲۰۱۰تأسیس شد ،بهبود
هماهنګی و همکاری برای حصول هدف "یک افغانستان مصئون و بیشتر انعطاف پذیر" میباشد .محفل افتتاحیه پروسه
ګفتګوهای مشورتی کثیرالعضوی میان بیش از  ۲۰۰اشتراک کننده را انکشاف داد .انجمن ملی کاهش خطر حوادث
اعالمیه ایرا صادر نمود ،که در آن اهداف انجمن بیان شده است:
 ما نقش یک میکانیزم هماهنگی شبکه ای یا نتورک را جهت بلند بردن همکاری و هماهنگی کثیرالمشارکتی
برای تداوم فعالیت های  DRRیا کاهش خطر حوادث از طریق پروسه مشورتی و اشتراکی موازی با تطبیق
 HFAیا چوکات عمل هایوگو ایفا مینماییم؛
 ما یک محیط مثمر را برای کسب معیارات و اهداف ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان ( )ANDSدر ارتباط
با مدیریت حوادث در مطابقت با اهداف چوکات عمل هایوگو ( )HFAو انکشاف یک فرهنگ پیش گیرانه و
وقایوی از طریق دادخواهی و بلند بردن سطح آگاهی در مورد  DRRیا کاهش خطر حوادث و ضرورت و
اهمیت تعمیم  DRRیا کاهش خطر حوادث در پالیسی ها ،برنامه ریزی و برنامه های انکشافی فراهم
میسازیم؛
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ما تعمیم و انضمام  DRRیا کاهش خطر حوادث را در پالیسی ها ،برنامه ریزی و برنامه های ملی در
سکتورهای مختلف انکشافی و نیز در پالیسی ها و برنامه های کمک های انکشافی بین المللی یا دوجانبه
تسهیل مینماییم.

از زمان تشکیل انجمن ملی کاهش خطر حوادث ،عضویت انفرادی در انجمن فعالً به  ۱۶۰تن ،که از  ۶۰اداره – اعم
از محلی ،بین المللی ،دولتی و غیردولتی  -نمایندګی میکنند ،میرسد .نخستین کاریکه انجمن متعهد شد عبارت از
 SNAPاست.
سایر پالیسی هاییکه کاهش خطر حوادث در آن از قبل تعمیم یافته قرار ذیل اند:
 پالیسی سکتور آب (یا چوکات ستراتیژیک پالیسی برای سکتور آب ،که در نوامبر  ۲۰۰۶منظور شده است) و
سکتور فرعی منابع آب ،که مدیریت کامل منابع آب یا روش آبګیر دریاها را میپذیرد.
 پالیسی محیط زیست که شامل قانون محیط زیست میباشد و در دسمبر  ۲۰۰۶از جانب پارلمان افغانستان به
۲5
تصویب رسیده است.
انتظامات کنونی طوری اند ،که زمانیکه یک حادثه اتفاق میافتد رئیس جمهور حالت اضطرار را اعالم کرده و مرحله
پاسخ را آغاز مینماید ANDMA .از طریق مرکز عملیاتی عاجل ( )EOCخود فعالیت های پاسخ را هماهنګ میسازد.
با اعالم حالت اضطرار ،معاون دوم رئیس جمهور با  NCDMتشکیل جلسه داده "تا پالن های احتمالی هر وزارتخانه
را فعال نموده ،نیازمندی های امداد محلی تعین شده و منابع از نزدیکترین منبع قابل دسترسی آن بسیج کرده ،مادامیکه
وضعیت ایجاب کند تا در مورد جلب کمک های بین المللی در مطابقت با  ۲۰۰۳ NDMPتصمیم ګرفته شود"۲6.قانون
آمادګی ،مدیریت و پاسخ در برابر حوادث چوکات حقوقی برای مبارزه با حوادث در افغانستان را ترتیب نموده است.
ماده  ۵این قانون فعالیت های را که در هنګام وقوع یک حادثه یا حالت اضطرار باید اجرأ ګردد ،ذیالً لست نموده است:
 .۱وقایه حادثه
 .۲ارزیابی و تخفیف اثرات عوامل حوادث
 .۳نجات مردم ،پاسخ در جریان یک حادثه
 .۴بازسازی و رجعت مردم به حیات عادی
 .۵اجرای برنامه های آګاهی جامعه و آموزش کارمندان برای آمادګی و مبارزه با حوادث
قبل از  ،۲۰۰۳ارزیابی محیط زیست بعد از جنګ  UNEPسفارش میکند ،که مؤسسات ذیربط ملی نیاز به کمک های
عاجل برای ارتقای وضعیت کشور در عرصه آمادګی و ظرفیت ها برای مدیریت حاالت اضطراری و حوادث مربوط
به محیط زیست دارند .پالن ها باید نیاز دخیل شدن در وقایه ،اخطاردهی اولیه و تدابیر برای تخفیف حوادث بصورت
ویژه توجیه ګردد .در همین سال ،یوناما یک مؤسسه هندی بنام  SEEDSرا مامور کرد تا پالن ملی مدیریت حوادث
برای  DDPآماده کند .پالن بخشی از پروژه اثرات سریع یوناما ( )QIPبود QIP .بر تعقیب پالن ها همراه با مداخالت
طوالنی مدت و مفصل اشاره میرساند ،زیرا ظرفیت های کشور در حال رشد است NDMP .در ابتدأ از طریق پروژه
 AETF-4015یوناما تطبیق شد :پخش پالن ملی مدیریت حوادث برای مدیریت حوادث در سطح جامعه .در آن زمان
پالن های والیتی آمادګی در برابر حوادث در یازده والیت (کندز ،بلخ ،بامیان ،هرات ،پکتیا ،کاپیسا ،ننګرهار ،کنر،
نورستان ،لغمان و کندهار) ترتیب شد .رهنمود ها برای ترتیب پالن مدیریت حوادث ،که توسط  SEEDsتهیه شده بودند
برای تهیه و ترتیب پالن ها بکار رفت.

 ۲5هر دو پالیسی (پالیسی سکتور آب و پالیسی محیط زیست) منحیث پالیسی ملی توسط شورای عالی برای مدیریت امور
آب ( )SCWAMتصویب شده اند.
 ۲6رامسی ،امبر ۲۰۱۰ ،افغانستان :مدیریت حوادث و آمادګی برای حاالت اضطرار ،مرکز امتزاج ملکی – نظامی
(آګست )۱۰
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پسنویس  ۲۰۱۰ NDMPبا  ANDSو قانونی که قبالً از آن تذکر بعمل آمد هماهنګ شده است (بخصوص ماده  .)۵از
جمله طرح های آن:
 .۱دو عنصر عمده دارد ،که اساسا ً رهنمود ها اند:
 پالن ملی کاهش خطر حوادث ( – )NDRRPهدف آن وقایه و تخفیف اثرات حوادث میباشد.
 پالن ملی پاسخ و احیای مجدد به حوادث ( – )NDRRRPهدف آن دادن پاسخ مؤثر به حاالت اضطرار
برخاسته از حوادث طبیعی در کشور میباشد.
 .۲طرزالعمل ها را دوباره تنظیم و ساده ساخته و هدف آن بهبود سیستم های مدیریت حوادث در کشور میباشد.
 .۳از برنامه ملی مدیریت حوادث سخن میګوید.
۲۷
 .۴وزارتخانه های ذیربط را با فعاالن کلیدی در سیستم ګروهی (کلستر) آشنا مینماید .یک میکانیزم برای تقویه پاسخ
های بشردوستانه و کاهش حوادث.
مشارکت جامعه و غیر مرکزی بودن .روش انکشاف مبتنی بر جامعه ( )CDDچنانکه توسط وزارت احیاء و انکشاف
دهات برای بهبود مشارکت مردم روی استفاده شده است .از طریق بخش تحفظ اجتماعی وزارت احیاء و انکشاف دهات
(بخصوص واحد پاسخ به حاالت اضطرار) ،تیم های دولتی برای کمک به و حمایت از قربانیان حوادث طبیعی مثالً
تخلیه منطقه و تهیه و تدارک ضروریات اولیه بسیج میشوند .به هر حال ،وسعت کاری وزارت احیاء و انکشاف دهات
از نقطه نظر حضور جغرافیایی و اجرای کارهای انکشافی از طریق برنامه های آن عظیم است .این برنامه ها مثالً
برنامه همبستګی ملی ( )NSPو برنامه ملی انکشافی مبتنی بر ساحه ( )NADBPبه محو فقر کمک کرده و بصورت
بالقوه آسیب پذیری را در جوامع روستایی کاهش میدهد .در  ،NSPکه بصورت "موتر اولی که برای ساختن سرمایه
اجتماعی با ترویج حکومتداری خوب محلی استفاده شده است" ،شوراهای انکشاف جامعه و اهالی کنترول فعالیت های
شانرا ،که سبب حمایت معیشت ،رفاه عامه ،جلوګیری از سیالب ها و نیز زیربنا از دولت میباشد ،بدست میګیرند.
وزارتخانه های ذیربط دیګر چون بخش صحت دارای دفاتر یا بخش های والیتی بوده و بخشی از شورای مدیریت
حوادث میباشند (اګر تشکیل شده باشد) .از طریق دفاتر والیتی خدمات بصورت خوبتر به مردم میرسد .در شماری از
حاالت بخصوص در عرصه کاهش خطر حوادث ،مؤسسات غیردولتی نقش کلیدی یا حمایوی را اختیار میکند .از ۱۴
نهادی که در دیتابیزفعالیت های کاهش خطر حوادث توسط انجمن ملی کاهش خطر حوادث ثبت شده ۱۱ ،آن انجوهای
محلی و بین المللی بوده ،که بصورت اساسی در سطح جامعه فعالیت مینمایند .نفوذ از طریق  PDMAsبه تمام ولسوالی
ها تا هنوز زیرکار است.
در جاهاییکه سطح فعالیت های  ANDMAپایین و یا هیچ است ،انجوها مسوولیت پروژه ها و فعالیت ها را به عهده
ګرفته ،که عمالً تمام اولویت های کاری  HFAرا در بر میګیرد .قوت های اکثریت انجوها نه تنها در روابط خوب شان
با بزرګان و اعضای جامعه بوده ،بلکه از خاطر مشارکت قوی شان با ادارات دولتی نیز میباشد.کارمندان انجو ها در
تخنیک ها و میتودولوژی های مشارکتی آموزش دیده ،که با  CDDسازګار میباشد .مدیریت خطرات حوادث و انکشاف
ظرفیت های مبتنی بر جامعه در بسیاری از انجوها از جمله مفاهیم بخوبی قابل فهم و عملی اند .بعضی از فعالیت های
دیګر مربوط به چار اولویت دیګر کاری  HFAدر بخش های بعدی تذکر یافته است.
 ۲۶اشتراک کننده از  ،ANDMAپوهنتون کابل ،مؤسسات غیردولتی بین المللی و انجوهای محلی در یک برنامه ملی
آموزشی در مورد مدیریت خطرات حوادث مبتنی بر جامعه ( )CBDRMاز  ۳۱آګست الی  ۷سپتمبر سال  ۲۰۱۰در
کابل شرکت کردند.
ب ۲-HFA .ارزیابی خطرات و اخطاردهی اولیه
برف کوچ ها و سیالب های سال  ۲۰۱۰باعث ګشایش در ګفتګو برای بهبود پیشګویی اوضاع جوی ګردید تا برف
باری های سنګین ،که عامل بالقوه برف کوچ هاست ،را بتوان پیش بینی نمود .طوریکه  )۲۰۱۰( Ramseyاظهار
 ۲۷سکتورهای کلیدی و وزارتخانه ذیربط آن عبارت اند از :سرپناه (وزارت احیاء و انکشاف دهات و ریاست مستقل
ارګان های محلی) ،معارف (وزارت معارف) ،صحت (وزارت صحت عامه) ،آب و حفظ الصحه (وزارت انرژی و
آب و بخش فواید عامه) ،تغذی (وزارت صحت عامه و وزارت احیاء و انکشاف دهات) ،زراعت و مالداری (وزارت
زراعت و مالداری) ،کاهش خطر حوادث (وزارت احیاء و انکشاف دهات ریاست تحفظ اجتماعی و وزارت انکشاف
شهری)
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نموده است ،اخطاردهی اولیه میتواند زیګنالی باشد برای حکومت افغانستان تا برای حوادث بالقوه آمادګی های کافی
چون مسدود ساختن جاده ها تا زمان بهبود وضعیت ،تهیه و تدارک ابزار و تجهیزات برای کشف و نجات مسافران
۲۸
ګیرمانده در حوادث ،تنظیم عملیات جستجو و تیم های نجات را روی دست ګیرد.
اداره هوا شناسی (متیورولوژی) افغانستان ( )AMAبعد از سال ها اهمال و فراموشی در جریان حاکمیت طالبان ،االن
به آهسته ګی در حال ساختن ظرفیت های خویش است .دیتابیز هواشناسی به کمک اداره جهانی هواشناسی از سال
 ۲۰۰۳دوباره ساخته شده و به کمک مالی دولت فرانسه چندین ستیشن در سراسر کشور ایجاد شده است ،اما کارمندان و
تجهیزات هنوز هم در حد کمتر ا ز نیاز اند .این اداره همچنان از اداره کمک های ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی
( )USAIDکمک های آموزشی و تخنیکی را از طریق برنامه زراعتی – هواشناسی Agro-Meteorology
) )(Agrometمربوط به خدمات زمین شناسی ایاالت متحده ( )USGSدریافت میدارد.
برنامه آګرومت در ایجاد شبکه ملی ستیشن های جمع آوری معلومات هواشناسی و انکشاف دیتابیز برای تحلیل
معلومات آب و هوا و زراعتی همکاری میکند .تأسس بیش از  ۱۰۰ستیشن میتواند خطرات اقلیمی را که متوجه تأمین
آب ،انرژی ،آبیاری ،مصئونیت غذایی ،دریناژ یا آب رسانی و ثبات میالن (شیب) میباشد ،کاهش بخشیده و نیز
معلومات واصله از ستالیت را تأیید نماید .با استفاده معقول منابع علمی و تکنالوژیک ،پخش معلومات و هماهنګی میان
دولت و مردم ،یک سیستم ملی تفتیش و اخطاردهی اولیه برای سیالب ها و خشک سالی ها بشکل درست فعالیت خواهد
کرد.
کم و بیش  ۱۳۰۰زلزله به اساس معلومات موجوده تاریخی از  ۷۳۴تا اکنون به ثبت رسیده و قابل دسترس است.
معلومات ثبت شده مربوط به موقعیت بوده و بعضا ً منحرف کننده اند ،ازینرو تا هنوز دانشمندان این معلومات را منحیث
منبع معلوماتی پراګنده میشناسند .در میان منابع معلوماتی یکی هم روزنامه هاییست ،که عمدتا ً در ساحه کابل از ربع
اول صده بیستم قابل دستیاب است .راپوردهی بهتر در مورد وقوع خطرات ممکن به ترقی احصائیه ګیری های حوادث
منتهی شود .باوجود این همه ،ماهیت و اثرات حوادث اخیر باید منحیث مایه نګرانی مدنظر ګرفته شود.
ترسیم شیماتیک خطرات در سال  ۲۰۰۳بر اساس درجه بندی تمام والیات از نقطه نظر وقوع حوادث صورت ګرفت.
معلومات از حکومت های محلی براساس فهم تاریخی از وقوع حوادث جمع آوری شد.
در سال  ۲۰۰۵سیستم مدیریت معلومات افغان ( )AIMSنقشه های مناطق سیالب خیز را تهیه نمود AIMS۲۹.تعهد
دارد تا ظ رفیت مدیریت معلومات دولت افغانستان را ایجاد نماید .این اداره با وزارتخانه های حکومت کار نموده و در
پنج دفتر حوزوی در پنج شهر کشور داشته و دفتر مرکزی آن در کابل موقعیت دارد .در سال  ،۲۰۰۴در جریان یک
پروژه امتحانی برای والیات کابل و کندز غرض ظرفیت سازی مدیریت معلومات برای حوادث در  DDPدر زمانیکه
مودل ضروریات معلوماتی  DDPساخته میشد ،موضوع با وزارتخانه های احیاء و انکشاف دهات ،پالن ،صحت،
زراعت و آبیاری ،مخابرات و عودت مهاجرین به بحث ګرفته شد .تصور این بود ،که معلوماتی ایجاد ګردد تا بتوان
آنرا با وزارتخانه دولتی و سایر مؤسسات شریک ساخت .در راپور ساالنه پروژه در سال  AIMS ،۲۰۰۶راپور داد
که  ۱۱کارمند دولتی از وزارت احیاء و انکشاف دهات منحیث سروی کنندګان حوادث آموزش دیده اند؛ سیستم مدیریت
معلومات حوادث ( )DMISایجاد ،نصب و ظرفیت الزمه تخنیکی در وزارت احیاء و انکشاف دهات و  DDPساخته
شد( .اینکه  DMISچګونه در  ANDMAحفظ و مراقبت شده و از آن کار ګرفته میشود ضرورت به مرور عمیقتر
دارد بخصوص با در نظر داشت تجاربی که از حوادث اخیر بدست آمده است ).همچنان  AIMSیک ویب سایت ساکن
را به لسان انګلیسی برای  DDPطراحی نمود ،که بعدا ً به در سال  ۲۰۰۸به  ANDMAتغیر یافت .در عین سال،
 AIMSدر تحت برنامه  CDRRPمامور شد تا ویب سایت  ANDMAرا به یک فارمت متحرک (دینامیک) به سه
لسان انګلیسی ،پشتو و دری تبدیل نماید.
در عرصه انجینیری نرم افزار AIMS ،دیتابیز نمایش آسیب پذیری حوادث (– Disaster Vulnerability Profile
 ) DVP – databaseرا با ارقامی از سطح ولسوالی تا قریه طراحی و فعال نمود( .قابل تذکر است که تیم های تخنیکی
 AIMSدر زون شمال و کابل با سیستم متکی بر ویب ( DVP )webمجهز ګردید تا در جریان ربع اول  ۲۰۰۹اقناع
ضروریات استفاده کنندګان را فراهم نماید ).ارقام جمع آوری شده و نقشه ها طراحی ګردید؛ این سیستم راپوردهی به
 ۲۸از  ISAFکه بخوبی مجهز است میتوان در عملیات تخلیه ساحات متأثر شده از حوادث درخواست همکاری نموده و
باعث نجات حیات مردم شد.
 ۲۹خدمات مدیریت معلومات افغانستان ( ،۲۰۰۵ ،)AIMSتعین مناطق سیالب خیز در سطح ملی
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سازمان ملل ،تمویل کنندګان و انجوها را در مورد اینکه چګونه برنامه ها ،پروژه ها و فعالیت ها نفوس متأثرشده از
حوادث را مورد حمایت قرار داده میتوانند ،تسهیل میکند .مؤسسات غیردولتی (انجوها) نیز خدمات نقشه برداری را از
 AIMSبرای نیازمندی های خاص شان در ساحاتیکه فعالیت مینمایند ،دریافت میکنند.
در تحت سکتور تحفظ اجتماعی  ،ANDSانکشاف سیستم حمایوی اجتماعی بشکل یک سیستم رجعت دهی با ترسیم
شیماتیک فعالیت های انجوها درین سکتور و با رشد معیارات برای شامل سازی آنها در تطبیق پروژه های حمایوی
اجتماعی ،که در مرحله برنامه ریزی قرار دارند ،شامل است.
مؤسساتی چون جمعیت هالل احمر افغانی ( ،)ARCSکه با مردم کار میکنند ،روستاییان را همکاری نموده تا در مورد
ارزیابی خطرات و ترسیم شیماتیک آن معلومات کسب کرده و از آن منحیث منابع در ترتیب پالن های آمادګی در برابر
حوادث استفاده کنند .مؤسسه هلویتاس در زمینه  CBDRMارزیابی مشارکتی خطرات ،آسیب پذیری و ظرفیت ها را
در  ۴۰شورای انکشافی جامعه در والیات بامیان ،بغالن و سمنګان در سال های  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰اجرأ نموده است.
سیستم های اخطاردهی اولیه به سطح محل همراه با کورس های آموزشی در مورد آګاهی و آمادګی حوادث در  ۵۰قریه
والیات بدخشان و بغالن در سال های  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰انکشاف یافته است.
 NDMP/UNDPبنابر درخواست  ANDMAیک کورس آموزشی را در مورد ارزیابی خطرات حوادث به سطح
ملی در اواخر جوالی  ۲۰۱۰در شهر کابل دایر نمود .این دوره آموزشی به اشتراک کنندګانی دایر ګردید ،که بصورت
عملی ارزیابی ملی خطرات را رهبری خواهند کرد .برعالوه ،اشتراک کنندګان مواد آموزشی را مورد مرور قرار
خواهند داد تا آنرا با محیط محل تطابق داده ،انرا به لسان های محلی ترجمه و کورس های آموزشی مشابهی را در
سطح کشور برګذار نمایند.

ج ۳-HFA .مدیریت دانش و معلومات
مؤسسات غیردولتی متعددی با مردم/جوامع ANDMA ،و سایر ادارات دولتی در عرصه مدیریت حوادث همکاری
مینمایند .فعالً یک دیتابیز کاهش خطر حوادث توسط انجمن ملی کاهش خطر حوادث استفاده شده ،که معلومات ۱۵
اداره/مؤسسه و فعالیت های شانرا ثبت میکند( .شکل  ۱۰برای ترسیم شیماتیک فعالیت ها دیده شود).
شکل  .۱۰نقشه ساحا تی را که در آن فعالیت های کاهش خطر حوادث توسط اعضای انجمن صورت میګیرد و در
دیتابیز کاهش خطر حوادث راپور داده شده است ،نشان میدهد.
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یاداشت :والیات ازین قرار اند:
 ۱بدخشان –  ۲بادغیس –  – ۳بغالن –  ۴بلخ –  ۵بامیان –  ۶دایکندی –  ۷فراه –  ۸فاریاب –  ۹غزنی –  ۱۰غور –
 ۱۱هلمند –  ۱۲هرات –  ۱۳جوزجان –  ۱۴کابل –  ۱۵کندهار –  ۱۶کاپیسا –  ۱۷خوست –  ۱۸نورستان – ۱۹
کندز –  ۲۰لغمان –  ۲۱لوګر –  ۲۲ننګرهار –  ۲۳نیمروز –  ۲۴کنر –  ۲۵ارزګان –  ۲۶پکتیا –  ۲۷پکتیکا – ۲۸
پنجشیر –  ۲۹پروان –  ۳۰سمنګان –  ۳۱سرپل –  ۳۲تخار –  ۳۳وردک و  ۳۴زابل
نشریه (بدون تاریخ)  )۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ ca.( ANDMAتحت عنوان "مجله ویژه به مناسبت تجلیل روز جهانی کاهش
خطر حوادث" به لسان انګلیسی و دری از فعالیت  ۱۵مؤسسه ملی و بین المللی تذکر بعمل آورده است،Action Aid :
انسجام کمک برای افغان ها ) ،Concern Worldwide ،(CoARسی دبلیو ایس پاکستان/افغانستان ،کمک های
بشردوستانه فوکس – افغانستان ( ،)Focus Humanitarian Assistance Afghanistanتیاتر برای آګاهی عامه
( ،)Theatre for Public Awarenessجمعیت هالل احمر افغانی) ،(ARCSفدراسیون بین المللی جمعیت های
صلیب سرخ و هالل احمر ( ،)IFRCآکسفام نویب ،دفتر حمایه اطفال ،STARS ،مرکز عملیاتی ماین برای افغانستان
( ،)MACAدفتر بین المللی مهاجرت ( ،)IOMاداره انسجام کمک های انسانی ( )OCHAو .UNDP
سازمان ملل میکانیزم های فعالی را دارا است ،که بنام ترسیم شیماتیک فعالیت های سازمان ملل در والیات
( )PMUNAو معلومات افغان (با اداره احصائیه مرکزی) یاد شده و در سیستم مدیریت معلومات /ANDSتفتیش و
ارزیابی داخل میشود .این میکانیزم ها در تفتیش پیشرفت تطبیق  UNDAFو تعمیم دروس آموخته شده کمک میکند.
استفاده از رسانه های قابل دسترس و محبوب قلب مردم برای پخش پیام ها (معلومات عامه) همیشه و در تمام جهان یک
ستراتیژی کلیدی برای تعلیمات عامه میباشد .در سال  Tearfund ۲۰۰۶در همکاری با سرویس جهانی شرکت نشراتی
بریتانیا ( )BBCپروژه یک ساله ایرا برای تعمیم پیام های کاهش خطر حوادث در درامه رادیویی تعلیمی بسیار مشهور
 BBCیعنی "خانه نو زندګی نو" تطبیق نمود .در آن زمان ،حدود  ۶۰الی  ۶۸فیصد مردم افغانستان ،که رادیو داشتند به
درامه ،که پنج بار در هفته به نشر میرسید ،ګوش دادند۳۰ .به اساس تخمین های سال  ،۲۰۰۲رادیو حدود  ۶۰فیصد
خانوارهای افغان را تحت پوشش قرار میدهد۳۱.یک داستان وصفی مبتنی بر واقعیت های زندګی مردم برای درامه
رادیویی بکار رفت ،که با اشکال و نشریه هایی به هر دو لسان رسمی افغانستان یعنی پشتو و دری همراه بود .اینګونه
 ۳۰رادیو مشهورترین وسیله نشراتی در افغانستان میباشد ،کشوریکه سطح سواد در آن به  31.5فیصد میرسد .مالکیت
رادیو به  ۷۵در یک هزار نفوس رسیده در حالیکه این رقم برای تلویزیون به  3.7در هزار میرسد( .قابل دسترس در
)http://www.pressreference.com/A-Be/Afghanistan.html
 ۳۱بانک انکشاف آسیایی ۲۰۰۲ ،افغانستان :ارزیابی جامع نیازمندیها برای تعلیم و تربیه ،ضمیمه  ،۳ص۳ .
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پروژه ممکن از طریق رادیوی دولتی منحیث بخشی از انکشاف حساس در برابر خطرات و مبتنی بر جامعه بار دیګر
تطبیق ګردد .روش مشابهی را برای برنامه های تلویزیون نیز میتوان رویدست ګرفت.
پروسه آموزش تنها به راه حل های انتخاب شده در داخل کشور محدود نمی ماند .آموختن از تجارب کشورهای دیګر و
استفاده از آن در فعالیت های داخل کشور از اهمیت خاص برخوردار است.




روش ستراتیژیک مدیریت خطرات NGO FOCUS NGO :در صدها جامعه در تاجیکستان روشی را برای
جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث از طریق میتودولوژی ارزیابی خطرات ،آسیب پذیری و ظرفیت های
متکی بر جامعه و دانش محوری استفاده نمود .با داشتن دانش چګونګی اجرأ ،تیم های  FOCUSدر
تاجیکستان با تیم های FOCUSدر افغانستان کار نموده و تجارب و دانش کسب شده در تاجیکستان را به آنها
انتقال دادند .با استفاده ازین روش ،جوامع ،دانشمندان و مدیران حوادث به وضاحت خطراتی را که جوامع با
آن روبرو اند ،درج ه شدت این خطرات و راه های که میتوان خطرات مذکور را به حد قابل قبول کاهش داد،
۳۲
درک کرده میتوانند.
انجمن ملی کاهش خطر حوادث :کشورهای دیګر میکانیزم های ملی و جامع هماهنګ کننده کثیرالعضوی و
کثیرالسکتوری و یا انجمن های ملی را برای وقایه کشور و اتباع آن از اثرات حوادث طبیعی تأسیس کرده اند.
تجارب خوب نشان میدهد ،که :چګونه میتوان در تبادله بین المللی معلومات برای آموزش دوجانبه و بهبود
سیستم های ملی مدیریت خطر حوادث ( )DRMشریک شد (چین)؛ چګونه میتوان بصورت مؤفقانه با ګذار از
میکانیزم های هماهنګ کننده ملی به محلی ،کاه ش خطر حوادث را یک پروسه غیرمتمایل به مرکز ساخت
(کلمبیا)؛ چګونه میتوان برای پروسه کاهش خطر حوادث منابع مالی را بسیج ساخت (کوستاریکا)؛ چګونه
میتوان منحیث مرکز فعالیت دانش به سطح ملی کار نموده و رویدادهای بین المللی کاهش خطر حوادث را
برګزار نمود (جرمنی)؛ چګونه پالن های عملیاتی ملی جامع را برای کاهش خطر حوادث ایجاد و تطبیق نمود
(ایران و سریالنکا)؛ چګونه انجمن های ملی را برای آمادګی برای حوادث از طریق برنامه ریزی احتمالی
بصورت مؤفقانه بکار برد (مدغاسکر)؛ چګونه کاهش خطر حوادث را در پالن های انکشافی ملی تعمیم
بخشی د (نایجریا)؛ و چګونه هماهنګی کثیرالعضوی و تعهد دوامدار را برای یک مدت طوالنی تضمین نمود
۳۳
(سویزرلند).

جروبحث هاییکه بشکل ورکشاپ ها و اجتماعات صورت میګیرد در آموختن دروس و ارائه فرصت های ارزشناک
برای اشتراک کنندګان جهت شریک ساختن سفارش هایشان کمک میکند .در عرصه ظرفیت پاسخ بشردوستانه یک
ورکشاپی بتاریخ  ۱۲جوالی  ۲۰۱۰منحیث بخش متکامل "مؤسسات غیردولتی و پروژه های بشردوستانه" تدویر یافت،
که روی والیات شمالی (بلخ ،جوزجان ،سمنګان ،سرپل و فاریاب) تمرکز داشت.
تحصیالت عالی :مدیریت حوادث در سال  ۲۰۰۸منحیث یک مضمون در فاکولته علوم زمین شناسی پوهنتون کابل
معرفی ګردید .نصاب درسی آن از طریق  UNDP NDMPتحت بررسی قرار داشته و یک درجه علمی یا یک
پروګرام دیپلومه زیر بحث است .حمایت پوهنتون کابل در قسمت ارتقای ظرفیت ها از طریق بازنګری نصاب درسی
در بخش تحفظ محیط زیست و مدیریت حوادث و تهیه تجهیزاتی و موادی چون کمپیوتر ،ماشین های فوتوکاپی،
پروجکتورها ،فرنیچر و کتاب (کتاب درسی و مأخذ) به ارزش  ۳۰هزار دالر امریکایی صورت ګرفته است .همچنان
استادان فاکولته از پوهنتون کابل به یک سفر آموزشی به آن پوهنتون های کشور هندوستان ،که برنامه مشابهی را پیش
میبرند ،فرستاده شدند.
برنامه مصئونیت مکاتب :این برنامه در ده مکتب شهر کابل توسط  UNDPدر سال های  ۲۰۰۹ – ۲۰۰۷تطبیق شده
است .در حدود  ۳۳هزار معلم و شاګرد در قسمت مجادله با آتش ،کمک های اولیه ،عملیات جستجو و نجات و غیره
آموزش دیدند .تجهیزات نجات دهنده حیات (مثل تذکره ،بیل ،ریسمان ،بسته های کمک های اولیه ،بلندګو وغیره) برای
مکاتب تهیه ګردید .به اساس این تجربه ،تیم پروژوی با وزارت معارف در تماس شده و خواهان ګسترش این برنامه به
سایر مکاتب بیرون از شهر کابل ګردید .معلمان و اطفال مکاتب نیز مشمول مستفدان فعالیت های مؤسسات غیردولتی
اند .دفتر حمایه اطفال بصورت امتحانی سه ساحه را در ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنګان تحت پوشش آورده و

 ۲۰۰۸ ،FOCUS USA ۳۲در سازمان ملل متحد ،ربط دادن کاهش خطر حوادث و کاهش فقر :تجارب خوب و دروس
آموخته شده ،ژنیو ،ص۷۵ .
 ۳۳سازمان ملل ۲۰۰۸ ،بسوی انعطاف پذیری ملی :تجارب خوب انجمن های ملی برای کاهش خطر حوادث ،ژنیو
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دفتر بین المللی  Action Aidورکشاپ های آګاهی دهی را در والیات بلخ و جوزجان در سال های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۹
براه انداخته است.
رقابت های هنری تحت موضوع کاهش خطرحوادث نیز در مکاتب و پوهنتون ها در سال  ۲۰۱۰به مرحله اجرأ آورده
شد .کاربرد بالقوه رسانه هایی چون رادیو ،تلویزیون ،نشریه های چاپی و انترنت در آګاهی و تعلیمات عامه در قسمت
بلند بردن سطح آګاهی مردم در مورد کاهش خطر حوادث در افغانستان را میتوان بیشتر ساخت.
د ۴-HFA .کاهش آسیب پذیری
توجیه آسیب پذیری ها و عوامل زمینه ساز خطرات رابطه مهمی را در زمینه ګذار از امداد رسانی به بازسازی و
انکشاف تحکیم میکند .هر یک  ANDS ، UNDAFو  HFAدرین قسمت توافق نظر دارند .چون جامعه افغانی از نو
ساخته میشود ،کاهش آسیب پذیری های اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیست و فزیکی با نګرانی های همه روزه و تطبیق
و برنامه ریزی انکشاف متداوم باهم بافت خورده اند .کارهای مربوطه برای بهبود مدیریت منابع طبیعی و خطرات
بطریق که فقر را کاهش دهد ،منازعات را حل نموده  ،و آسیب پذیری مردم از اثر حوادث طبیعی توسط تیم کشوری
ملل متحد  ،تمویل کننده گان بین المللی و  NGOها به عهده گرفته شده اند.
فعالیت مؤسسات غیردولتی ،وزارت احیاء و انکشاف دهات (از جمله برنامه همبستګی ملی آن) و بعضی ادارات دیګر،
که عناصری برای توانمندسازی جامعه دارند در حصول انعطاف پذیری اجتماعی و اقتصادی کمک مینمایند (مجادله با
آسیب پذیری های اجتماعی و اقتصادی) .فعالیت های کاهش خطر حوادث بصورت متناسب بستګی به معیشت اقتصادی
و توازن جنسیتی (جندری) دارد .مثالً تهیه بسته های پر از خاک و ریګ برای محافظت سواحل بصورت مزد در برابر
کار در بقای معیشت کمک کرده و در عین زمان جلوګیری از حادثه و تخفیف آن نیز صورت میګیرد .زنان در چنین
فعالیت های جلوګیری از سیالب سهیم ساخته شده اند .در سروی  ،NRVAحوادث طبیعی ،مشکالت زراعتی ،تدارک
ضعیف آب و ناامنی پدیده های مسوول در صدمات وارده بر خانواده ها اند .به هر حال ،سیل مهاجران و افراد بیجا شده
داخلی ( )IDPsمهمترین عکس العمل باشندګان در مقابل این حوادث بوده و بیش از  ۶۰فیصد خانواده ها به این نکته
۳4
اشاره نموده اند.
سروی نظریاتی از خط مقدم ،که در آن نمایندګان حکومت محلی ،جامعه مدنی و مردم به سواالت پاسخ ګفتند ،در قسمت
شاخص های  HFAجامعه مدنی در مقایسه با دو ګروپ دیګر نمرات بلندتری را از خود نمود .در نتایج سروی ،که به
تفکیک ګروپ جدا شده بود ،جامعه مدنی در بخش  ۴-HFAکاهش آسیب پذیری بلندترین نمره را اخذ کرده و مارا به
این نتیجه میرساند ،که نهاد های جامعه مدنی منحیث فعاالن سطح جامعه تصور میکنند ،که کاهش خطر حوادث با
فعالیت های مختلفه جامعه رابطه داشته است .حکومت محلی ،که حایز کمترین نمرات درین بخش شده است ،نیز تأکید
میکند ،که کارهای بیشتری را در زمینه میتوان انجام داد.
آسیب پذیری محیط زیست بصورت قطع جنګالت ،از بین رفتن ګیاهان و چراګاه ها توسط حیوانات ،کم ثبات بودن
مناطق شیب دار (به نسبت شسته شدن زمین و کمبود اشجار) وغیره بیان شده است .تدابیر وقایوی و کاهش دهنده
اثرات حوادث ،اسناد ضروری حقوقی و نیز مدیریت منابع متکی بر جامعه از جانب مردم از طریق شوراهای ولسوالی
همراه با ادارات دولتی مثل  ،NEPAدفاتر سازمان ملل متحد مثل  UNEPو مؤسسات بین المللی عملی میګردد.
شمولیت اخیرالذکر طوالنی مدت است؛ در حالیکه روش آموختن از طریق انجام دادن وقت ګیر است ،تالش های که این
روش را بکار میبرند باید اهمیت فوق العاده ای به مردم داشته باشد (به زبان تغیرات اقلیمی این کارها ظرفیت توافقی
جامعه را افزایش میدهد و بنام تطابق یاد میګردد).
برای ارتباط دادن انطباق به  ،DRRسهامداران آسیب پذیری فعلی را به رویدادهای اقلیمی موجوده مخاطب قرار خواهد
داد .برای نشان دادن هوای بسیار سرد و تغییر فصل ها جوامع کوهستانی در تاجکستان را بسیار زیاد از لحاظ تامین
غذا ،جدا از خسارات حاصالت و خسارات معیشت آسیب پذیر ساخت .یک ستراتیژی مدیریت حاصالت قبلی برای بلند
بردن آگاهی محلی پروسس حاصالت و تخنیک های نگهداری از طریق پروژه  CAREبه سه جامعه تدریس گردید.
این پروژه اموزش در مورد سرد سازی طبیعی در سوراخ های که در بیرون کنده شده بود نیز در بر داشت .توسط این
میتوان در جوامع دهاتی میوه و سبزیجات فصل های قبلی را از باغچه های آشپزخانه ای بدست آورد .در صورتیکه

 ،۲۰۰۸ NRVA ۳4فصل  . ۱۱این سروی نشان میدهد ،که سیل مهاجران و بیجاشدګان داخلی منتهی به مشکالت مربوط
به زمین و منازعات مسکن میشود.
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نیازمندیهای خانوارها در جریان ماه های زمستانی و در اوایل بهار برآورده میشد و تولیدات خشک و کنسرو شده به
۳5
نزدیکترین مارکیت ها انتقال یافته که فامیل به همین طریق عاید خود را بدست میآورد.
قابل یاداوری است ،که افغانستان منحیث یک کشور بسیار عقب مانده برنامه عملیاتی ملی برای تطابق ( )NAPAرا
تکمیل و به سکرتریت کنوانسیون چوکات کاری برای تغیرات اقلیمی سازمان ملل متحد ( )UNFCCCارسال نموده
است .این سند در سال  ۲۰۰۸از طریق یک پروسه ایکه منابع و حقایق سطح جامعه را در آن شامل ساخت ،تکمیل شد.
 NAPAروی ارتقای ظرفیت تطابقی به آسیب پذیری های اقلیمی تمرکز میکند .این سند پروسه ایرا برای شناسایی
فعالیت های که در برابر ضروریات عاجل و فوری با در نظرداشت تطابق به تغیرات اقلیمی جوابګو باشد براه می
اندازد .افغانستان فعالً میتواند منحیث یک کشور واجد شرایط برای تطبیق  NAPAبه صندوق وجهی کشورهای بسیار
عقب مانده ( ،)LDCکه مدیریت آن توسط اداره جهانی محیط زیست ( )Global Environment Facilityصورت
میګیرد ،برای دریافت وجه مالی درخواستی تقدیم نماید .به اساس ګفته یکی از مسووالن اداره ملی حفاظت محیط زیست
( ،)NEPAتا اکنون هیچ پروژه ای به ارتباط  NAPAتمویل نشده است .انطباق  DRRبرای تغییر اقلیم یک تقارب را
خبر میدهد که باید شدیدا ً تعقیب و از طریق تدارکات نهادی و مالی نگهداری شود بقدری که نتایج اولویت  UNDAFاز
یک معیشت پایدار حصول گردد.
در سال  UNEP ،۲۰۰۳یک ارزیابی۳6وسیع محیط زیست بعد از جنګ را اجرأ نمود ،که در آن نکات معروض به
آلودګی های محیطی را در نواحی شهری ،منابع سطحی و عمیق آبی ،قطع جنګالت ،مواد فاضله/کثافات و حفظ
الصحه ،کیفیت هوا ،دشتی شدن زمین و وضعیت بعضی نواحی تحت حفاظت آمده را تحت پوشش قرار داد .اظهار شده
است ،که اح یای مجدد بعد از حوادث باید جنبه های محیط زیست را دربرداشته و باید جزء متممه ستراتیژی کاهش
۳۷
خطر حوادث باشد.
کدام قانون خاص ملی تا هنوز ترتیب نشده است .شاروالی کابل مقرراتی را در مورد ساختمان ها و تعمیرات دارد ،اما
به مشکل قابل تطبیق بوده (احتماالً تفتیش تعمیرات معیار بوده نمیتواند) و با درنظرداشت معلومات از زلزله های اخیر
بازنګری هم نشده اند .درسال  ،۲۰۰۳مرکز انکشاف منطقوی سازمان ملل متحد با وزارت مسکن و انکشاف شهری
( ) MHUDمطالعه مشترکی را برای تهیه رهنمود ها برای دیزاین تعمیرات مقاوم در برابر زلزله ،اعمار تعمیرات و
تجهیز آن با وسایل مقاوم در برابر زلزله در افغانستان اجرأ نمود .رهنمود ها به لسان های انګلیسی و دری به چاپ
رسیدند .این رهنمودها در اصل ،انجینیران را در انتخاب مواد مناسب ساختمانی و تکنالوژی اعمار تعمیرات مقاوم در
برابر زلزله به سطح منطقه و ترمیم و مجهز ساختن تعمیرات زلزله زده همکاری مینماید .وزارت مسکن و انکشاف
شهری تحقیقات را روی ترتیب نورم های الزمه برای افغانستان آغاز نمود .به استناد یک منبع ،از زمانیکه دیزاین و
ساختمان تعمیرات عامه بدست انجینیران سکتور خصوصی افتیده است کنترول مصئونیت ساختمانی در مقایسه با
زمانیکه چنین خدمات را تصدی های دولتی انجام میداد به مراتب مشکلتر شده است.
در تهیه مسکن برای باشندګان فقیر شهری و بیجاشدګان داخلی معموالً از مواد ارزان و با کیفیت پایین استفاده صورت
میګیرد ،که باعث تشویش در قسمت مصئونیت در برابر زلزله میشود .موقعیت منازل ،ساختمان ها و تعمیرات در
ساحاتیکه معروض به خطرات مختلف اند تا هنوز بدرستی مدنظر ګرفته نمیشود ،و این خود اهمیت ارزیابی خطرات
( )۲-HFAرا نشان میدهد.
و ۵-HFA .آمادګی در برابر حوادث
بنابر درخواست دولت افغانستان و سرپرست نماینده خاص سکرتر جنرال و هماهنګ کننده مقیم برای افغانستان از دفتر
سازمان ملل متحد برای انسجام امور بشردوستانه ( )OCHAیک هیئت دفتر ارزیابی و هماهنګی سازمان ملل در بخش
حوادث ( )UNDACبتارخ  ۱۶الی  ۳۰جوالی  ۲۰۰۶از افغانستان دیدن بعمل آورد۳۸ .تیم  UNDACظرفیت های
ملی را در پاسخ به حوادثی با مقیاس بزرګ ارزیابی نمود .ارزیابی به  ۷۳عمل سفارش شده در تمام کتګوری ها از
 ۳5از  Local Coping Strategies Databaseمجمع چهارچوب ملل متحد در مورد تغییر اقلیم ) (UNFCCCدر
 http://maindb.unfccc.int/public/adaptation/adaptation_casestudy.pl?id_project= 178موجود است.

 ۲۰۰۳ ،UNEP ۳6افغانستان ارزیابی محیط زیست بعد از جنګ
 ،Y. ،F. ،Caas ۳۷هاګیوارا و  ۲۰۰۵ ،D. Jansenافغانستان در حاشیه حوادث ،نشریه انرژی و فقر (جلد )۳
 ۳۸دفتر سازمان ملل برای انسجام امور بشردوستانه ،هیئت  UNDACپاسخ و آمادګی در برابر حوادث جمهوری اسالمی
افغانستان ۱۶ ،الی  ۳۰جوالی .۲۰۰۶
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نظر به موقع بودن منتج شد –  ۲۹فوری (کمتر از سه ماه) ۷ ،کوتاه (یک سال) ۶ ،کوتاه/اوسط (الی سه سال)۱۲ ،
اوسط ( ۱الی  ۳سال) ۶ ،اوسط/طوالنی (الی  ۵سال) .ده فعالیت جاری وجود داشت ،که مستحق ادامه یافتن شد (نوت:
طوالنی  ۵-۳-سال) ،حاالنکه سفارش ها دقیق بوده اما شماره ها یک اندازه مبهم اند .بعضی فعالیت ها بهتر است
ترکیب شوند و یا جداګانه اجرأ شوند .بسیار نادر است ،که علیرغم مصاحبه های وسیع ،که از نقطه نظر پوشش
جغرافیایی و محتویات آن صورت ګرفته در مورد این راپور و توصیه های آن چیزی ګفته نشده باشد.
قبل از ماموریت  ،UNDACیک ارزیابی ضروریات سازمانی و مهارت ها و انکشاف دیتابیز سیستم مدیریت
معلومات منحیث بخشی از پروژه آمادګی در برابر حوادث مدیریت ارتقای ظرفیت ها ،که توسط بانک انکشاف آسیایی
( )ADBتمویل شده بود ،صورت ګرفت .ناګفته نباید ګذاشت ،که پروژه جاری  UNDP-NDMPبرای تحرک بخشیدن
به پروسه آمادګی در برابر حوادث و کاهش خطر حوادث در افغانستان ګام های ابتدایی و الزمه را برداشته است.
ظرفیت های والیتی :ظرفیت ها برای مجادله با حوادث در والیات در حدود متفاوتی موجود اند .درحالیکه بعضی از
مسووالن والیتی هماهنګی دولت را منحیث یک قوت تلقی کرده اما بعضی دیګر آنرا هنوز هم ضعیف میدانند .عین
موضوع در قسمت کافی بودن ذخایر هم صدق میکند .تعداد زیادی از پاسخ دهندګان  PDMP ،PDMCو پالن آمادګی
های زمستانی ( )WPرا منحیث سرمایه برای این پروسه میدانند (شکل  .)۱۱تدویر منظم جلسات ،کورس های
آموزشی/ورکشاپ ها و اشتراک جوامع در آن نیز مورد تأیید قرار ګرفته است.
شکل  :۱۱قوت های مسووالن والیتی در ارتباط با کاهش خطر حوادث

یادداشت :به اساس نتایج ورکشاپ مؤرخ  ۲۲نوامبر  ،۲۰۱۰کابل
شکل  :۱۲ضعف های مسووالن والیتی در ارتباط با کاهش خطر حوادث
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یاداشت :به اساس نتایج ورکشاپ  ۲۲نوامبر  ،۲۰۱۰کابل
از طرف دیګر ،ناکافی بودن بودیجه ،کارمندان ،ترانسپورت ،وسایل و تجهیزات آمادګی در برابر حوادث به سطح محل
را مختل نموده میتواند (شکل  .)۱۲نبود پالن مدیریت حوادث به سطح ولسوالی ( ،)DDMPعدم موجودیت سیستم
اخطاریه اولیه ( )EWSو عدم آګاهی در مورد ساحات آسیب پذیز از جمله خالها به شناسایی ګرفته شده اند .نکات فوق
الذکر وضعیتی را که مدیران و کارشناسان عرصه حوادث در سطح محل با آن روبرو اند ،تصدیق مینماید.
اینها همه به پیشرفت فعالیت های  ،UNDP-NDMPکه یک بخشی برای ایجاد تیم های پاسخ به حاالت اضطرار و
تقویه مراکز عملیاتی عاجل در سطح والیتی و ملی با مساعدت تجهیزات را بیشتر دارد ،سرعت میبخشند .دست
آوردهای مربوط به محصول دوم ( – UNDP/NDMP )Output 2راجع به ظرفیت سازی در مورد – PDMC
قرار ذیل لست شده اند:
-

پالن های والیتی مدیریت حوادث در  ۲۸والیت ترتیب ګردید
 ۱۵۷۵تن از اعضای کمیته های والیتی مدیریت حوادث ( )PDMCآموزش دیدند (در حدود  ۳۵تن در هر
والیت – ترتیب و تطبیق  PDMPدر  ۱۷والیت)
کارمندان دفاتر والیتی  ANDMAدر ساحاتیکه اخیرا ً توسط حوادث آسیب دیده اند آموزش دیده تا خسارات،
زیان ها و نیازمندی ها را بررسی نمایند.
 ۳۴مرکز مجهز با مخابره کودان و ماشین های فکس برای دفاتر  ANDMAدر  ۳۴والیت تدارک دیده شد.
کارمندان  ANDMAدر مورد نصب و استفاده از سیستم های ارتباطی کودان آموزش دیدند.

از سال  ۲۰۰۵بدینسو رهنمودها برای ترتیب پالن های مدیریت حوادث وزارتخانه ها۳۹موجود بوده است .اینها عبارت
از پالن های عملیاتی بوده تا اینکه برای جریان سازی پروسه در نظر ګرفته شده باشند؛ به هر حال یک فصلی در مورد
برنامه ریزی وقایه و تخفیف حوادث در آن عالوه شده است .فصل نامبرده در مورد اینکه چګونه یک وزارتخانه
میتواند از زیربنا ،آمادګی کارمندان و تجهیزات ،مواد ( IECمعلومات ،تعلیمات و ارتباطات) برای بلند بردن آګاهی،
کورس های آموزشی و ظرفیت سازی در داخل وزارت مراقبت نماید ،معلومات میدهد.
مرکز موجوده ملی عملیاتی عاجل ( )NEOCبه یک تسهیل مرکزی و مؤثرتر کنترول و فرماندهی ارتقأ داده میشود.
دو تن از مسووالن  NEOCاز  ANDMAدر ربع اول سال  ۲۰۱۰برای یک سفر آموزشی به کشور هندوستان برای
بازدید از مراکز عملیاتی عاجل سفر نمودند .با داشتن معلومات بهتر از نیازمندی های یک مرکز عملیاتی عاجل ، ،این
مراکز از طرف  UNDPبا وسایل ضروری تجهیز شده اند تا بصورت مؤفقانه عملیات های خود را انجام دهند.
از آنجاییکه افغانستان یک کشور وسیع است ،مراکز عملیاتی عاجل در سطح والیات را میتوان به اساس اولویت هاییکه
با استفاده از معیارات دقیق انتخاب شده اند ،ایجاد نمود .برعالوه وسایل دفاتر ،ابزار ارتباطی و وسایط نقلیه ،به
نیازمندی های کارمندان نیز باید توجه خاص مبذول نمود .با حصول همه اینها ،دفاتر والیتی  ANDMAقادر به جمع
آوری ،توحید و پخش به موقع معلومات مرتبط به حوادث ،راپور های وضعیت ساحه و ارزیابی خسارات و ضروریات
۳۹

کوبیران ،ر ۲۰۰۵ .رهنمودها برای ترتیب پالن های مدیریت حوادث وزارتخانه ها (۴۰۱۵- AETFنوامبر)
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شده و بدینوسیله میکانیزم های هماهنګی را در سطوح ملی و والیتی و نیز با نهاد های تمویل کننده و وزارتخانه های
ذیربط برای بدست آوردن منابع تقویه خواهند کرد.
در ارتباط با پاسخ های بشردوستانه و کاهش خطر حوادث ،روش مداخله دسته ای ( )cluster approachکمیته دایمی
بین المؤسسه ای ( ) IASCدر تالش ارتقای حسابدهی از طریق رهبری از قبل تعین شده و هماهنګی های ستراتیژیک
در سطح محل میباشد .روش مداخله دسته ای ،که در سال  ۲۰۰۸در کشور معرفی ګردید ،عبارت از میکانیزم
هماهنګی ،انکشاف پالیسی و تصمیم ګیری میباشد ،که در آن همکاران کلیدی سازمان ملل و غیرسازمان ملل ،که در
عرصه کمک های بشردوستانه فعالیت مینمایند ،شامل میباشند .در هر ګروه (  )clusterادارات ملی منحیث همکار
اداره بین المللی رهبری کننده فعالیت میکند (جدول سوم) .اداره رهبر و همکار مسوولیت های کامل در قبال فعالیت
های پالن شده را عهده دار اند .طوریکه ذکر ګردید ،یک ګروه احیای مجدد توسط  UNDP-NDMPتشکیل شده
4۰
بود.
جدول سوم :ترکیب دسته ها ( )clustersبرای همکاری های بشردوستانه
اداره بین المللی رهبری کننده
اداره ملی
UNICEF
وزارت تعلیم و تربیه
وزارت احیاء و انکشاف UNHCR
دهات و ریاست مستقل
ارګان های محلی
WFP
وزارت زراعت ،آبیاری و WFP and FAO
مالداری
WHO
وزارت صحت عامه
وزارت صحت عامه و UNICEF and FAO
وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری
UNHCR, NRC, UNAMA HRU, and
UHCHR
وزارت امور داخله و UNICEF
PWD
وزارت احیاء و انکشاف UNDP
دهات
وزارت انکشاف شهری

دسته ()Cluster
تعلیم و تربیه
سرپناه عاجل
سیستم مخابراتی در وضعیت عاجل
مصئونیت غذایی و زراعت
صحت
تغذی
تحفظ
آب ،حفظ الصحه
احیای مجدد مقدم
کاهش خطر حوادث

منابع :الف .اداره بین المللی رهبری کننده – پالن عملیاتی بشردوستانه ۲۰۰۹؛ ب .ادارات ملی –  NDMPسال ۲۰۱۰
بعضی انجوها (محلی و بین المللی) ابتکار آمادګی در برابر حوادث را خودشان با یا بدون اشتراک  ANDMAبه عهده
میګیرند .در جنوری  ، ۲۰۰۹جمعیت هالل احمر افغانی اعالن نمود ،که یک پالن احتمالی را برای کابل طرح نموده،
که با عواقب بالقوه یک زلزله قوی (مثالً بیشتر از  ۶درجه ریشتر) مجادله نموده و آنرا میتون به زون شمال شرق نیز
4۱
وسعت داد.
بخش انکشاف بین المللی ( )DfIDیک پروژه سه ساله ایرا ،که عبارت از یک ائتالف مؤسسات غیردولتی بنام
"مؤسسات غیردولتی و اصالحات بشردوستانه" است در زون شمال ،که از نظر امنیتی نظر به سایر نقاط کشور نسبتا ً
امن میباشد ،تمویل میکند .منحیث جزء متممه این پروژه ،یک ورکشاپی در مورد کمک های بشردوستانه ،ساختارها و
هماهنګی در زون شمال بتاریخ  ۱۲جوالی  ۲۰۱۰تدویر یافت ،که نکاتی در مورد ارتباط حکومت – مؤسسه
غیردولتی-جامعه و توصیه های برای بهبود ظرفیت ها بداخل  ANDMAبخصوص شوراهای والیتی مدیریت حوادث
( ) PDMCرا دربرګرفت .توصیه دیګر در مورد ارتباطات با فعاالن عرصه فعالیت های بشردوستانه بود تا ارتباطات
4۰
4۱

 ۲۰۱۰ ،UNDP-NDMPنخستین راپور ربعوار – NDMP
http://www.speroforum.com/a/17769/Kabul-experiencing-strong-earthquake-tremors
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خوب با آنها تأمین شده و ظرفیت ها برای مدیریت معلوماتی چون ارزیابی ها ،راپورهای پاسخ در برابر حوادث
وغیره ،که این فعاالن را متأثر میسازد ،بلند برده شود .زون شمال نسبتا ً مصئون بوده ،که سبب همکاری های نزدیک
بین نهادهای خیریه و ارګان های دولتی در عرصه مدیریت حوادث شده است.
تهدیدات امنیتی از سال  ۲۰۰۴بدینسو روبه افزایش بوده است .بعضی از ادارات امداد رسان از فعالیت های ساحوی
خود را کنار کشیده اند .قابل تذکر است ،که دفتر مصئونیت انجوها در افغانستان ( )ANSOزمینه ای برای همکاری
های امنیتی را برای انجوها ،ادارات وغیره بوجود آورده است.
میزان حمالت بر کارمندان مؤسسات غیردولتی ،که در شرایط فوق العاده ناامن فعالیت میکنند در حال افزایش بوده
است4۲.مؤسسات غیردولتی مانند دیګر همکاران بخش انکشاف باید معلومات خود را در مورد وضعیت موجوده در
سطح ملی و ساحوی عمیقتر ساخته و فهم درستی از ارتباط بین دولت و پروسه تحکیم صلح داشته باشند .ضرورت تعهد
به اصول هر دو عرصه بشردوستانه و انکشاف برای تمام فعاالن محسوس است .به هر صورت ،موجودیت حاکمیت و
مالکیت دولتی 4۳،اعضای انجمن ملی کاهش خطر حوادث را رهنمایی کرده تا مسوولیت های دولت را در قبال حفاظت
و کمک از اتباع آن مورد حمایت قرار دهد.
وجه ملی حاالت اضطرار ( :)NEFحکومت مرکزی با حمایت مالی نهادهای تمویل کننده بین المللی ،همه ساله وجه
ملی حاالت اضطرار را تخصیص میدهد .در سال  ،۲۰۰۸وجه تخصیص شده برای حوادث ،که از طریق وزارت احیاء
و انکشاف دهات و  DDPتنظیم ګردید بالغ بر  ۲۵میلیون افغانی ( ۵۰۰هزار دالر امریکایی) میګردید .کمیسیون ملی
مدیریت حوادث ( )NDMCصالحیت دارد تا مبالغ پولی را از وجه ملی حاالت اضطرار به تأسی از توصیه های
واصله از  ANDMAتخصیص دهد .مطابق پیشنویس سال  ،NDMP ۲۰۱۰این وجه مالی به دو مقصد مصرف شده
میتواند )۱ :امداد رسانی و پاسخ در برابر حوادث ،و  )۲آمادګی در برابر حوادث و تخفیف آن .در ،UNDP-NDMP
مسوده رهنمود های وجه ملی حاالت اضطرار با چوکات کاری "نورم ها برای همکاری" با ارقامیکه کمک های پولی
را برای جوامع ماؤف نشان میدهد ،انکشاف داده شده است.
وجه مالی برای امداد رسانی و پاسخ به حاالت عاجل از طریق وزارتخانه های ذیربط چون وزارت احیاء و انکشاف
دهات ،وزارت صحت ،وزارت امور داخله ،وزارت دفاع و غیره برای خریداری ،ذخیره و توزیع خیمه ها ،امبوالنس
ها ،ادویه و تدارک سایر مواد الزم توسط ارګان های والیتی تخصیص میګردد.
همګرایی (تقارب) ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان و SNAP
طوریکه قبالً تذکر یافت ،عناصر کاهش خطر حوادث ،تا یک حد مشخص ،در  ANDSتعمیم یافته اند .جنبه های
مختلف کاهش خطر حوادث در بخش نتایج متوقعه و فعالیت های پالیسی ،که تحت سکتورها یا ارکان کلیدی
حکومتداری خوب ،تحفظ محیط زیست و پناهندګان و انکشاف اقتصادی و اجتماعی آمده است ،منعکس شده اند .ادارات
مسوول ( )RAsبرای هر فعالیت  /عملکرد مؤظف شده اند .از  ۲۴فعالیت مربوط به کاهش خطر حوادث ،که در
 ANDSآمده اند ،تقریبا ً آن انجام شده یا در بصورت ثابت در حال پیشرفت است .اینها شامل بازنګری قانون برای
منعکس نمودن واضح نقش  ،ANDMAتاسیس دفاتر ساحوی و مراکز عملیاتی  ANDMAو انکشاف سیستم
ارتباطی از ط ریق کودان ،میګردند .در حدود شش آن ممکن منحیث مشکالت جدی توضیح شده و بقیه کنار ګذاشته شده
یا انجام ناشده باقیمانده اند ،یا کوچکترین معلومات حتی در میان کارمندان  ANDMAدانسته و شریک شده است.
مثال های مورد اولی شامل تعمیم کاهش خطر حوادث در پالیسی ها و پالن های ملی و والیتی در تمام وزارتخانه ها و
بهبود آګاهی عامه در مورد خطرات و آسیب پذیری ها میباشد .مورد آخری یعنی جاییکه کوچکترین معلومات در مورد
اینکه چګونه با هر کدام بصورت سیستماتیک معامله صورت میګیرد (همراه با بخش های مربوطه در داخل قوس)
عبارت اند از :تاسیس یک سیستم مؤثر آمادګی و پاسخ در برابر حوادث ( ANDMAو ریاست مستقل ارګان های
محلی) ،تکمیل نمودن جمع آوری معلومات مربوط به خطرات و آسیب پذیری ها ( ،)ANDMAتاسیس یک سیستم
فعال برای تخفیف ،آمادګی و پاسخ در برابر حوادث طبیعی و امراض نباتی/حیوانی و اپیدیمی ها (وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری و وزارت احیاء و انکشاف دهات) ،حمایت از ایجاد سیستم اخطاردهی اولیه حوادث (وزارت
 4۲بیکر ،آرین" ۲۰۱۰ ،کمک های حیاتی" ،نشریه ،ص۲۵( ۴۶ .اکتوبر)
 4۳هاروی ،پاول ۲۰۰۹ ،بسوی حکومت خیرخواه ( ،)Humanitarianپالیسی مختصر ( ۳۷ HPGسپتمبر) (قابل
دسترس در )www.odi.org.uk/hpg
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زراعت ،آبیاری و مالداری ،وزارت احیاء و انکشاف دهات و ریاست مستقل ارګان های محلی) ،جنبه های جنسیتی
(جندر) در ارتباط با مدیریت حوادث (وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و وزارت احیاء و انکشاف دهات) ،ایجاد
طرح بیمه مبتنی بر جامعه (وزارت کار –  ،MOLوزارت مالیه) ،مرحله آزمایشی طرح بیمه محصوالت در حداقل دو
والیت (وزارت کار –  ، MOLوزارت مالیه) ،منظوری منظم پالن های ساالنه آمادګی و پاسخ در برابر حوادث
(حکومت افغانستان) .با درنظرداشت موارد فوق کوشش میشود ،که برنامه ها ،پروژه ها و فعالیت های خاص SNAP
مکمله مقاصد  ANDSباشند.
طرز کار در جریان هفت سال اخیر اینګونه بود ،که جوامع محلی ،مؤسسات غیردولتی ،دولت افغانستان و نهادهای
تمویل کننده بین المللی ظرفیت های شانرا باهم یکجا ساخته ،که مثال خوب آن برنامه همبستګی ملی ( )NSPاست ،که
توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات پیش برده میشود .روش مشابه در کاهش خطر حوادث منحیث نقطه عطف قویا ً
سبب همګرایی بین  ANDSو  SNAPشده میتواند DRR .و انطباق تغییر اقلیم باهم یک سرمایه گذاری در انکشاف
میباشد .با آمیختن هر دو  SNAP ،طرزالعمل ” “No-regretsرا ارائه میکند چنانکه او ظرفیت محلی و ملی را
ارتقاء میدهد که قویا در کاهش خسارات بشری و اقتصادی کمک کرده میتواند SNAP .تزریق کمک بیشتر را نیز
تضمین نمیکند مگر بجای آن به روش بهترهمکاری انکشافی که خواستار مؤثریت کمک اعالمیه پاریس میباشد توسعه
میدهد .با یکجا شدن  DRRو  CCAنتایج مؤثر میتوان سالمتر  ،پایدار و دارای هزینه ای موثر باشد که میتوان انرا در
بخش بعدی نشان داد.
در فصل بعدی فعالیت های ستراتیژیکی که خالها را با استفاده از قوت ها ،ضعف ها و مقایسه آن با فرصت ها و تهدید
ها بشکل برنامه ها و پروژه ها توجیه میکند ،پیشکش میګردد.

 .۴مقاصد ستراتیژیک ،برنامه ها/پروژه های دارای اولویت و محصول های مربوطه :پالن عملیاتی
پالن عملیاتی شامل هفت برنامه/پروژه عمده بوده ،که با فعالیتها/عملکردهای جاری و پالن شده چوکات کاری ANDS
رابطه دارد .با داشتن عمر پنج ساله ( ،)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱این سند بعد از ختم  ANDSنیز دوام داشته و بنابرین جهات
بعدی را در عرصه های خاص به ویژه ساحاتیکه در آن کمتر فعالیت صورت ګرفته ،نشان دهد.
قسمیکه در بخش رأس خطرات افغانستان تشریح گردید  ،تهدیدهای تغییر اقلیم مشاهده شده اند در وقت وقوع خطرات
مربوط به اقلیم و ابهام زیاد .عالوه بر آن  ،آسیب پذیری به علت از هم پاشیدن سیستم ایکو رو به افزایش است،
دسترسی به آب و غذا و انواع بدیل حاصالت احتمال و تغییرات معیشتی در آینده میتواند رخ دهد .تاثیرات میتواند
محلی باشند ،اوالً بخاطریکه خطرات و آسیب پذیری برای قرینه ای محلی مشخص میباشد لذا حکومت محلی دادن و
بودجه برای  DRRو  CCAسودمند میباشد .بخاطریکه تاثیرات به سطح محلی میباشند لذا سهمگیری جامعه در آن
بسیار مهم میباشد .به اساس بررسی های خطر و پارامترهای آسیب پذیری سهامداران محلی باید دخیل باشند که زمینه
مشترک را برای  DRRو  CCAمساعد مینماید .مثالً جوامع زراعتی در ساحات که اخیرا ً توسط سیل های برق آسا
غرق شده اند میتوانند در تصمیم گیری انتخاب بهتر برای کاهش تاثیرات سیل ها اشتراک نمایند ،بخصوص در رابطه با
تعیین بدیل ها برای حصول راه حل های مدیریت منابع نسبت به اینکه ساختار استوار کنترل سیل ساخته شود.
با در نظرداشت منابع همکاری مالی و تخنیکی ،حمایت موجوده و ستراتیژی های کشوری تمویل کننده گان به کار برده
خواهد شد که قوت های هر عضو همکاری کننده بهینه شده و عوامل موفقیت در آن گنجانیده شده اند.فرصت ها برای
حمایت خاص که به کشورهای کم انکشاف یافته موجود است نیز ضرورت به بازرسی دارد .کارهای که قویا ً میتواند
چنین حمایت را بدست آورد بخش از برنامه های  SNAPمیباشد و پروژه های مانند ایجاد دیتابیس ها و بهترسازی دیتا
معیار ارزش در تالش های تغییر اقلیم برای انسجام در یک سیستم معلوماتی عام  ،مبارزات آگاهی که  DRRو CCA
را با هم پیوست ،و وصل و همآهنگ ساختن حمایت تمویل کننده گان به . NAPA
جدول چهارم هفت برنامه و پروژه های  SNAPرا با نتایج مربوطه آن  ،آهمیت آن به تصور کشوری که توسط
 ANDSاظهار گردیده و بودجه تخمین شده ؛ یک ستون جداگانه ارتباط  DRR-CCAرا مفصل میسازد که باید در
قرینه  INCHEON REMAPبازرسی گردد .آهمیت برنامه ها و پروژه ها به اساس ارتباط و مربوط بودن انها به
کارهای جاری و پیشنهاد شده برای کاهش فقر ،بهترساختن معیشت مردم و ایجاد اساس برای یک افغانستان مصئون و
پایدار تعبیر میشود .آنها برای موضوعات مهم  REMAPانچیون  AMCDRRنیز مناسب میباشند ،بخصوص بلند
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بردن سطح آگاهی و ارتقاء ظرفیت برای  DRRو  CCAو همچنان انکشاف و تشریک معلومات ،تکنالوژی و تمرینات
سالم و عبرت یا درس های آموخته شده در مدیریت خطر حوادث و اقلیم.
مترکس برنامه ریزی فعالیت ها یا پاسخ های ستراتیژیک در جدول ششم نشان داده شده است .پاراګراف های بعدی
اساس برنامه/پروژه  SNAPرا ،که از توحید نظریات جمع آوری شده و بحث شده در دوره مشوره ګیری بخصوص
محصول کار ګروپ های کاری برای هر یکی از فعالیت های دارای اولویت  HFAبدست آمده بود ،توضیح میدارد.
برای لست اعضای ګروپ های کاری به ضمیمه ج مراجعه نمایید.
تشریح هر برنامه/پروژه به تعقیب جدول چهارم آمده ،که شامل جدول فعالیت هائیست ،که به یک یا دو نوع فوق الذکر
دسته بندی شده اند .نهاد/های مرکزی نیز معرفی شده اند.
از انجاییکه  ،ANDSرا برای هر فعالیت به شناسایی میگیرد ،مترکس برنامه ریزی  SNAPاز سایر نهادهای
مسوول ،که میتوانند در پروسه شریک شوند یا همکاری نمایند ،وسیعا ً نام میبرد .چوکات های زمانی آن عبارت از
کوتاه مدت ( ،)۲۰۱۱میان مدت ( – ۲۰۱۱اواسط  )۲۰۱۳و طویل المدت مدت ( )۲۰۱۵ – ۲۰۱۱میباشد .هر
برنامه/پروژه را میتوان چنین دسته بندی نمود :فورا ً قابل اجرا با منابع موجوده (نوع اول)؛ نیازمند منابع اضافی قابل
دسترس (نوع دوم) و نیازمند منابع جدید و/یا فعالیت های الزمه (نوع سوم) .این حقایق اساس تقسیم اوقاتی را که در
جدول ششم نمایش داده شده است ،تشکیل میدهد.
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جدول  4برنامه های  : SNAPنتایج  ،آهمیت و بودجه برآورد شده
بودجه برآورد شده
(به میلیون دالر
امریکائی)

آهمیت

نتایج

عنوان

 1تقویه و ارتقاء ظرفیت برای
 DRR-CCA؛ مشارکت برای
 DRRو  CCAدر اسیا – پاسفیک

این حفاظت اجتماعی را تقویه میکند که در بهبود
بخشیدن به فرصت های معیشتی و کاهش فقر
ساحات آسیب پذیر بسیار مهم میباشد.
او نیز خواهان تقویه ساختارهای حکومتداری و
هنآهنگی در بین حکومت و با تمویل کننده گان
برای جلوگیری از تکرار تالش ها و برای
افزایش مؤثریت هدف میباشد.

همآهنگی و تشریک معلومات بهتر
بین تمام سهامداران در تمام سطوح
؛ ظرفیت زیاد در بین نکات
مرکزی ادارات دولتی  ،حکومت
محلی  ،اعضای آنجمن ملی  DRRو
ANDM

برنامه ملی ارتقاء ظرفیت
کاهش خطر حوادث

 2تأسیس آنجمن مبنی بر ویب برای
تشریک تکنالوژی ها و معلومات
در مورد  DRRو CCA

این یک جزء کلیدی سیستم مدیریت حالت
اضطراری کشور میباشد برای اینکه ارتباط قبل
از  ،در جریان و بعد از حوادث بموقع و درست
باشد .او در حمایت معیارات معاهده افغانستان نیز
خدمت میکند.

حمایت کافی دیتا و معلومات به
سهامداران  DRRاز طریق یک
شبکه کاری معلوماتی ،
میکانیزمهای مخابراتی و سیستم
تضمین کیفیت بهتر

ارتباط DRR/CCA

 0.5گنجانیدن  CCAو  DRRبررسی
نیازمندیهای قبل از حوادث ؛
دنبال منابع برای  DRR؛ تطبیق
پروژه های محلی برای مخاطب
قراردادن اقدامات کاهش خطر
مخصوص خطر

این در سیستماتیک ساختن آمادگی حوادث بخش
فرعی در سیستم حفاظت اجتماعی برای طویل
المدت کمک میکند.

حمایت تصمیمگیری قابل پذیرش با
شرایط تأسیس شده معیار ارزش،
پیشرفت در  DRRنظارت شده ،
اساس ساخته شده آگاهی و نتایج به
کار برده شده

 10تقویه سیستم هشدار بموقع خطرات
مربوط به اقلیم در مشارکت با
کشورهای دیگر

این باعث تسلسل جزء مهم سیستم مدیریت حالت
اضطراری و حوادث کشور در رابطه با آمادگی
و پاسخ میشود.

آمادگی زیاد از طریق سیستم هشدار
بموقع که متمرکز باالی مردم است
و توسط نهادهای با صالحیت
مطبوعاتی  ،تکنالوژیکی  ،و علمی
حمایت میشود.

 3بلند بردن آگاهی عامه در مورد
خطرات اقلیمی ؛ انتقال دانش و
تشریک معلومات در مورد خطر
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این مکمل جزء دوم میباشد برای بلند بردن
آگاهی در بین نفوس افغان های  ANDSبرنامه
اولویت ملی برای حقوق بشر و مسئولیت

آگاهی بیشتر گروپهای مختلف
هدف قرارداده شده در مورد DRR
به یک طریق مرحله به مرحله با

1

ابتکار مدیریت معلوماتی 2
کاهش خطر حوادث ملی

برنامه تحقیق و ارزیابی

3

سیستم ملی هشدار بموقع 4

کمپاین آگاهی کاهش خطر
حوادث ملی

5

از خطرات طبیعی و تغییر اقلیم

 20توسعه رهنمودها برای پیوستن
 DRRو  CCAاز طریق رشد سبز
برای انکشاف پایدار ؛ تطبیق
پروژه محلی برای مخاطب
قراردادن اقدامات کاهش خطر
مخصوص خطر

این ظرفیت حکومتی را برای حمایت جوامع
آسیب پذیر تقویه میکند و هردو آمادگی حوادث و
مهاجرین و مردم بی جا شده داخلی بخش فرعی
ستراتیژی حفاظت اجتماعی را حمایت میکند .او
برنامه های انکشاف دهات را تکمیل مینماید و
باعث ارتجاعیت جامعه از طریق کاهش حوادث
میشود.

 0.5همکاری جنوب – جنوب برای
آمادگی حوادث بهتر

این آمادگی حوادث به ستراتیژی حفاظت
اجتماعی بخش فرعی مناسب میباشد و میتواند
توسط برنامه حفاظت اجتماعی ملی حمایت
گردد.

37.0
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شهروندی.

مجموعه

استفاده از طرزالعمل های مناسب و
مطبوعاتی مخابراتی که به
اینصورت سهامداران را تشویق
مینمایند تا حوادث را کاهش داده و
به ان آماده باشند.
سرمایه قوی اجتماعی برای معامله
کردن با حوادث موجوده انتخاب
شده با ظرفیت آموزش و تطابق با
حوادث و خطرات مربوط به اقلیم با
حمایت چند سکتوری ،تیم های بین
و داخل حکومتی
مؤثریت زیاد در پاسخگوئی به
حوادث با بیشترین قسمت آمادگی
اضطراری از قبیل تخم پاش ها ،
ذخایر ،پالن احتیاطی  ،بودجه
اضطراری و میکانیزمهای
همآهنگی در محل

ساختار جوامع از طریق
ارتجاعیت حوادث

6

آمادگی برای پاسخ مؤثر

7
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جدول  .۵پالن ستراتیژیک عملیاتی ملی ( )SNAPدر مورد کاهش خطر حوادث و تطابق در برابر تغیرات اقلیمی،
 :۲۰۱۵ – ۲۰۱۱پروژه ها و برنامه های دارای اولویت
 .۱برنامه ملی ارتقای ظرفیت برای کاهش خطر حوادث
مقاصد:
الف :داشتن یک میکانیزم قویتر ،جامع ،مطابق با وضعیت موجوده و بنیادی برای مدیریت حوادث
ب :ارتقای هماهنګی و شریک ساختن معلومات میان تمام شرکاء در تمام سطوح
ج :ایجاد ظرفیت میان افراد مرکزی در ادارات دولتی ،حکومت محلی ،اعضای انجمن ملی کاهش خطر حوادث و ANDMA
افراد  /نهاد های مرکزی ( ANDMA :)Focal pointsو ریاست مستقل ارګان های محلی
منابع مورد نیاز نهاد های مسوول

شاخص ها

 قوای بشری NDMC 
ورزیده و منابع ANDMA 
مالی
 پارلمان
و
البی

ملی
 انجمن
دادخواهی
خطر
کاهش
حوادث
 وزارت عدلیه
NEPA 
NGOs 
SAARC 
UNISDR 
APDC 
ADRC 
IFRC 
WMO 
UNEP 

 اسناد منظور شده
 رهنمود ها
 تفتیش و ارزیابی

 منابع مالی
تمویل کنندګان
یا حکومت
 تأسیس واحد
در
تدریسی
چوکات
ANDMA
 کارشناسان
و
مسلکی
تدریسی
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 حکومت
 سازمان ملل
 انجوها

 جلسات منظم انجمن ملی
کاهش خطر حوادث (سال دو
مرتبه)
 جلسات ماهوار ګروپ
مرکزی
 ارسال مینوت جلسات برای
تمام شرکاء
ساالنه
کاری
 پالن
سکرتریت انجمن

فعالیت ها (فرد  /افراد
محصول متوقعه
مرکزی)
دوره کوتاه مدت الی
میان مدت (– ۲۰۱۱
اواسط )۲۰۱۳
 پالیسی ها ،قوانین  /مقرره ها  مرور پالیسی ها،
بازنګری و منظور ګردیده مقرره ها و میکانیزم
های رسمی مربوط به
است.
حوادث
 میکانیزم الزمی برای تطبیق مدیریت
)(ANDMA, IDLG
 مرور و بازنګری بر
موجوده
طرزالعمل
انجمن کاهش خطر
حوادث تا بیشتر همه
شمول و غیرمتمایل به
ګردد
مرکز
)(ANDMA, IDLG

 طرزالعمل بازنګری شده و
همه شمول ،شمولیت تمام
فعالین کاهش خطر حوادث
 ګروپ های کاری ملی و
مرکزی
 یک واحد اختصاصی در
 ANDMAمنحیث سکرتریت
انجمن
 میکانیزم های ملی بهتر برای  تقویت مشارکت بین
حمایت تطبیق و تشریک آگاهی نمایندگی ملی آپیکس
برای  DRRو CCA
 DRRو CCA

 پالن کاری ساالنه واحد
تدریسی
 تعداد افرادیکه تربیه شده
 راپور ارزیابی ضروریات
اند
تدریسی
 کسب دانش در مورد قوانین،
پالیسی ها و پروتوکول
های کاهش خطر حوادث
وغیره
 سفر های آموزشی
 ورکشاپ های معرفی سازی
 کورس های داخل خدمت

 تقویه کردن ظرفیت
برای انکشاف و تطبیق
پالن ها یکپارچگی
 DRRو CCA

دوره کوتاه مدت الی
دراز مدت (– ۲۰۱۱
)۲۰۱۵
 ارزیابی ضروریات
تدریسی )(ANDMA
 تدویر کورس های

 نهاد
اکادیمیک
 رسانه ها
 سکتور
خصوصی

های

 کورس های آنالین (غیابی تربیه ترینران در مورد
کاهش خطر حوادث
روی خط انترنت)
 کوریکولوم تدریسی برای )(ANDMA
ګروپ های مختلف مورد نظر  تدویر کورس های
تربیوی برای شرکای
کلیدی )(ANDMA

 .۲ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
مقصد :ارتقای شریک ساختن معلومات در جهت بهبود پروسه آمادګی ها برای حوادث در بین تمام شرکاء در تمام سطوح
افراد  /نهاد های مرکزیANDMA, MRRD, MAIL :
منابع مورد نیاز
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نهاد
مسوول

های شاخص ها

محصول متوقعه

فعالیت ها (فرد  /افراد
مرکزی)

 سفارش ها برای سیستم
 قوای بشری NDMC 
مدیریت معلومات
ورزیده و منابع ANDMA 
مالی
 لست نیازمندی ها
AIMS 
 متخصص
 دفاتر سازمان  تعداد پاسخ دهنده ګان
معلومات
مدیریت
سروی شده
ملل
 کتاب رهنمای عرضه
کنندګان و استفاده کنندګان
معلومات
 محاسبه جنسی مواد،
تجهیزات و تدارکات فعالیت
های امداد رسانی و پاسخ به
حوادث

 انستیتوت ملی  اداره مدیریت
آموزش و تحقیق حالت اضطراری
ساحوی
کوریای
ملی
جنوبی
 آنجمن جهانی
برای DRR
SAARC 

 تأسیس خطوط ارتباطی با
عرضه کنندګان و استفاده
کنندګان عمده ارقام و معلومات
 تأسیس شبکه معلوماتی
 دیتابیز آمادګی ها در برابر
حوادث
 دیتابیز پیشرفته و توسعه یافته
کاهش خطر حوادث

 یک سیستمی برای مدیریت
 پالن ساالنه مسوول واحد
معلومات همراه با پروسس
 تعداد استفاده کنندګان
معلومات موجود در آن و
ظرفیت انتقال آن؛ طراحی ویب
سایت
 ارتباط ساخته شده و
مشارکت تقویت یافته از طریق
همآهنگی نزدیک
 مساعد ساختن محیط برای
آموزش ،تشریک و مستند
سازی درسها و عبرت های که
از تجارب گذشته آموخته ایم.
واحد
 استخدام مسوول
NDRRIMS
 تعداد کتګوری
های  کارمندان تربیه شده از طریق
معلوماتی
کورس های داخل خدمت
 تعداد استفاده کنندګان
راضی

دوره کوتاه مدت
( – ۲۰۱۱اواسط
)۲۰۱۲
 ارزیابی ضروریات
استفاده
معلوماتی
و
کنندګان بالقوه
نیازمندی ها برای
سیستم
تأسیس
)(ANDMA
 براه انداختن محاسبه
جنسی مواد ،تجهیزات
و منابعی که میتوان
برای فعالیت های امداد
رسانی و پاسخ به
حوادث بسیج ساخت
(ANDMA,
)MRRD, MAIL

دوره کوتاه مدت الی
میان مدت (– ۲۰۱۱
اواسط )۲۰۱۳
 انکشاف یک سیستم
ملی مدیریت معلومات
کاهش خطر حوادث
)(NDRRIMS
)(ANDMA
 تأسیس آنجمن مبنی
بر ویب سایت برای
تشریک تکنالوژیها و
معلومات در مورد
 DRRو ( CCAتا
سال )۲۰۱۵

دوره درازمدت (۲۰۱۱
– )۲۰۱۵
 اجرای تفتیش و
 ازدیاد ظرفیت ها و مقدار ارزیابی)(ANDMA
معلومات موجود در سیستم
 بهبود تضمین کیفیت
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 .۳برنامه تحقیق و ارزیابی (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
مقاصد:
الف :به رشته تحریر درآوردن (مستند کردن) تمام اجرأات خوب ،دروس آموخته شده و تجارب (مثبت و منفی) منحیث
بخشی از ستراتیژی کلی مدیریت معلومات برای جامعه کاهش خطر حوادث افغان؛ و
ب :تعمیم تالش ها برای تفتیش و ارزیابی پیشرفت برنامه کاهش خطر حوادث از نقطه نظر حصول انعطاف پذیری
(کاهش دادن آسیب پذیری) ،حسابدهی و شفافیت کمک های تمویل کنندګان.
فرد  /نهاد مرکزیANDMA :
منابع مورد نیاز

نهاد
مسوول

های شاخص ها

 تعداد اجرأات خوب ،که
بشری  انجمن
 قوای
در سیستم جمع آوری و
ورزیده و منابع  انجوها
 دفاتر سازمان به سند آورده شده است
مالی
 نشرات و سایر مواد
 ترانسپورت و ملل
 پوهنتون کابل معلوماتی بر اساس
حمل و نقل
اجرأات خوب
SAARC 
 بانک جهانی
ESCAP 
ADRC 
ADPC 
UNDP 
UNESCO 
 راپور روی ترکیب
FAO 
HFAو پیشرفت تطبیق
ILO 
 سفارش های جمع
آوری شده برای دور
بعدی ANDS
 نشرات و محصوالت
معلوماتی
 گزارش تحقیقی در
مورد مساعد بودن
پیوستن  CCAو DRR
در بررسی نیازمندیهای
قبل از حوادث
 رهنمودها برای تهیه
بررسی نیازمندیهای قبل
از حوادث
 گزارش تحقیقی در
دنبال منابع برای DRR
 گزارش تحقیقی در
مورد فاصله های
بودجوی برای DRR
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فعالیت ها (فرد  /افراد
محصول متوقعه
مرکزی)
دوره کوتاه مدت الی
میان مدت (– ۲۰۱۱
اواسط )۲۰۱۳
 تأسیس حاالت ابتدایی یا  جمع آوری و به سند
درآوردن اجرأات خوب
بیزالین
)(ANDMA
 اجندای تحقیق
سروی
 دیتابیز معلومات؛ طراحی  اجرای
پیشرفته کاهش خطر
ویب سایت
 ترجمه به زبان های محلی حوادث در افغانستان
)(ANDMA

 ترکیب  HFAو پیشرفت
تطبیق
 اولویت ها برای بهبود
کاهش خطر حوادث در
افغانستان
 چاپ نتایج مطالعات اجرا
شده
 بازجواب روی ارزیابی
اجرا شده به انجمن ،تمویل
کنندګان و سایر شرکاء
 داده ها برای دور بعدی
 ANDSو سایر پالن ها
 بررسی فاصله های
بودجوی

دوره کوتاه مدت الی
درازمدت (– ۲۰۱۱
)۲۰۱۵
 براه اندازی ارزیابی
برای
سیستماتیک
HFA
ترکیب
Monitorو نظریاتی
مقدم
خط
از
)(ANDMA
 اجندای تازه تحقیق
)(ANDMA
مطالعات
 اجرای
)(ANDMA
 ارزیابی برنامه ها /
پروژه های کاهش
خطر حوادث از نقطه
نظر اجرأات پروژوی،
حسابدهی و سایر
ذیربط
معیارات
)(ANDMA
 دنبال منابع موجوده
برای  DRRو تعیین
فاصله های بودجوی
برای قسمت بررسی
خطر DRR

 طرزالعمل های
بررسی خطر
 میکانیزم های بهتر برای
تشریک معلومات در
مورد ابتکارات بررسی
خطر
بهتر
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 به عهده گرفتن
بررسی های خطر در
بخش های مشخص
برای خطرات طبیعی و
تغییر اقلیم

 .۴سیستم اخطاریه اولیه در سطح ملی (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
مقاصد:
الف :ارتقای آمادګی ها در برابر حوادث از طریق سیستم اخطاریه اولیه مردم – محوری؛ و
ب :توانمندسازی نهاد های علمی ،مسلکی و رسانه ای در قسمت عهده دار شدن کاهش خطر حوادث
افراد  /نهاد های مرکزیANDMA, MRRD, IDLG, AMA :
منابع مورد نیاز

نهاد های مسوول

بشری
 قوای
ورزیده و منابع
مالی
 تجارب علمی و
مسلکی
Base maps, 
hazard maps
همکاری با سایر
تیم های برنامه /
پروژه
 ترانسپورت و
حمل و نقل

 محصوالت معلوماتی
ANDMA 
 راپور در مورد سیستم
 اداره
های اخطاریه اولیه در
میتیورولوژی
افغانستان برای خطرات
افغانستان
مختلفه
AIMS 
سیستم
 رهنمود
 پوهنتون کابل
اخطاریه اولیه یاEWS
 انجمن
 مینوت جلسات منظم
 انجوها
ګروپ کاری در مورد
 سازمان ملل
EWS
 وزارت
اطالعات و کلتور  پالن کاری
 وزارت ارشاد و  میتودولوژی
CBEWS
اوقاف
 وزارت زراعت
 وزارت معارف
 رسانه ها
هالل
 جامعه
احمر افغانستان
IFRC 
ADPC 
 تعداد ستیشن های
ADRC

 شبکه تفتیش سیسمیک
سیسمیک
WMO 
 تعداد ستیشن های  ستیشن های پیشګویی
UNDP 
وضعیت آب و هوا
پیشګویی وضعیت آب و
هوا
 سفرهای آموزشی
 تعداد درخواست ها  کورس های تدریسی
برای معلومات در مورد  کورس های داخل خدمت
ارقام تفتیش خطرات و  نتایخ HVCA
پیشګویی وضعیت آب و  ظرفیت های بهتر برای
هوا
پیشبینی و میکانیزم ها
های
فعالیت
تعداد

پایدار برای تشریک
سیستم اخطاریه اولیه به
معلومات در مورد
سطح جامعه
پیشبینی کوتاه ،متوسط
 تعداد اشتراک کنندګان
و طویل المدت
به سطح جامعه
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شاخص ها

محصول متوقعه

 مطالعات واقعات اجرأات
محلی و طبیعی سیستم های
اخطاریه
 مطالعه و ارزیابی سیستم
های موجوده اخطاریه
 روندهای اخطاریه اولیه
 ګروپ های کاری روی
سیستم اخطاریه)(EWS
 تشکیل سیستم اخطاریه
اولیه مبتنی بر جامعه
)(CBEWS

فعالیت ها (فرد  /افراد
مرکزی)
دوره کوتاه مدت الی میان
مدت ( – ۲۰۱۱اواسط
)۲۰۱۳
 ارزیابی سیستم های
موجوده اخطاریه در قسمت
های مختلف کشور
)(ANDMA
 به سند درآوردن تجارب
و اجرأات طبیعی و محلی
مرتبط به سیستم های
اخطاریه ،که مؤثر تمام
میشوند)(ANDMA
 تعمیم سیستم اخطاریه
اولیه در فعالیت های
مدیریت حوادث به سطح
جامعه)(ANDMA
 محاسبه جنسی نقشه های
قاعدوی و خطرات ( base
maps and hazard
(ANDMA) )maps
دوره کوتاه مدت الی دراز
مدت ()۲۰۱۵ – ۲۰۱۱
 ارتقای ظرفیت های
تفتیش خطرات و پیشګویی
وضعیت آب )(ANDMA
 تربیه افراد مسلکی در
مورد تفتیش خطرات و
پیشګویی وضعیت آب و هوا
)(ANDMA
 تدویر ارزیابی خطرات،
آسیب پذیری و ظرفیت ها
)(HVCAدر ولسوالی
های انتخابی از طریق
با
مشترک
همکاری
انجوهای ذیربط و شرکاء
در ارتباط با CBEWS

کارمندان
 تعداد
مسلکی تربیه شده

)(ANDMA, MRRD

 .۵برنامه ملی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث (مدت – ۲۰۱۱ :اواسط )۲۰۱۳
مقصد :ارتقای آګاهی عامه در مورد کاهش خطرحوادث و خطرات اقلیمی.
فرد  /نهاد مرکزیANDMA :
منابع مورد نیاز

نهاد های مسوول

بشری
 قوای
ورزیده و منابع
مالی
 متخصصان
IEC
 همکاری با تیم
های سایر برنامه
ها  /پروژه ها
 ترانسپورت و
حمل و نقل

 راپور
ANDMA 
ارزیابی
NDMC 
 پالن توزیع
 اداره
میتیورولوژی
 تعداد تفاهم نامه ها
افغانستان
 تعداد مواد چاپ شده
(پوستر ،جزوه ها
AIMS 
وغیره)
 پوهنتون کابل
مامورین
 تعداد
 انجمن
بلندرتبه دولتی و
 انجو ها
سیاست مداران ،که
ملل
 سازمان
و
جلسات
در
متحد
جروبحث ها با مردم
 وزارت
و دیالوګ های سیاسی
اطالعات و کلتور
سهم ګرفته اند ،وغیره
 وزارت حج و
 تعداد اعالنات و
اوقاف
برنامه های رادیو و
 وزارت زراعت
تلویزیون
 وزارت معارف
 تعداد اعالمیه های
 رسانه ها
مطبوعاتی
 تعداد بسته های رسانه
ای ،که توزیع شده
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محصول متوقعه

شاخص ها

مطالعات

 مطالعات ارزیابی
 پالن بلند بردن سطح
آګاهی عامه برای هر یک
از ګروپ های مورد نظر
 تفاهم نامه با شرکاء
 مواد IEC
 تیم های تربیه شده به
والیتی،
ملی،
سطح
ولسوالی و قریه
 بسته های رسانه ای
 جلسات و بحث ها با
مردم ،اعالنات و برنامه
های رادیو و تلویزیون و
ورکشاپ های معرفی
سیمینارها،
سازی،
جروبحث ها با سیاست
مداران
 بهبود آګاهی عامه

فعالیت ها (فرد  /افراد
مرکزی)
دوره کوتاه مدت الی میان
مدت ( ۲۰۱۱الی اواسط
)۲۰۱۳
 تشکیل یک ګروپ کاری
آګاهی عامه جهت همکاری
ANDMA
با
)(ANDMA
 ارزیابی نیازمندی های
کنونی آګاهی در مورد
کاهش خطر حوادث برای
ګروپ های مختلفه مورد
نظر)(ANDMA
 مامورین دولتی بهسطح ملی و محلی،
سیاست مداران
 معلمان اطفال مکاتب محصالن پوهنتون ها رهبران مذهبی مدیریت و افراد رسانهها
 طرح پالن بلند بردن
آګاهی عامه )(ANDMA
 مشوره  /هماهنګی با

است
 تعداد مدیران و
کارمندان رسانه ها،
که با موضوع آشنا
ساخته شده اند
 تعداد رهبران مذهبی،
که در مورد موضوع
آګاه شده اند
 تعداد معلمانی ،که در
موضوع
مورد
رهنمایی شده اند
 تعداد اطفال مکاتب و
محصالن پوهنتون ها،
که در مورد موضوع
رهنمایی شده اند
 تعداد سیاست مداران
و ماموران بلندرتبه
دولتی
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شرکاء )(ANDMA
 طرح مواد معلومات،
تعلیمات و ارتباطات )(IEC
برای بهبود آګاهی عامه
)(ANDMA
 ترجمه به لسان های
محلی )(ANDMA
 ارائه برنامه آګاهی عامه
)(ANDMA
ارزیابی
و
 تفتیش
)(ANDMA

 .۶ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث (مدت – ۲۰۱۱ :اواسط )۲۰۱۳
مقاصد:
الف :کاهش فکتورهای زمینه ساز خطرات در سطح جامعه؛
ب :اجرای مطالعات امتحانی برای تعمیم کاهش خطر حوادث در انکشاف مبتنی بر جامعه.
افراد  /نهاد های مرکزیANDMA, MRRD, MAIL :
منابع مورد نیاز

نهاد
مسوول

بشری
 قوای
ورزیده و منابع
مالی
با
 همکاری
سایر تیم های
برنامه  /پروژه
 معیارات پروژه
SPHERE
 ترانسپورت و
حمل و نقل

ANDMA 
NDMC 
PDMCs 
PDCs 
UNDP 
MRRD 
 انجوها مانند
CHA,
CARE,
FOCUS,
Tearfund,
CoAR,
ADA, SAF
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های شاخص ها

محصول متوقعه

مطالعات  تشکیل یک ګروپ کاری
 راپور
ارزیابی
 تفاهم نامه ها با شرکاء
 تعداد تفاهم نامه ها
 اخذ تعهد شوراها مثل
 تعداد جلسات تربیوی CDCs and VDCs
دایر شده
ضروریات
 ارزیابی
 مینوت جلسات با کاهش خطر حوادث به سطح
جامعه
جوامع
 تدویر جلسات تربیوی
 ارتقای آګاهی سه جامعه
در مورد کاهش خطر حوادث
 تنظیم عملکرد ها به سطح
جامعه و مداخالت حکومت و
انجوها

فعالیت ها (فرد  /افراد
مرکزی)
دوره کوتاه مدت الی میان
مدت ( – ۲۰۱۱اواسط
)۲۰۱۳
 تشکیل ګروپ کاری
جوامع انعطاف پذیر با
ANDMA
حمایت
)(ANDMA
 ایجاد مشارکت با ادارات
و مؤسسات همکار
)(ANDMA
 شناسایی معیارات برای
انتخاب ساحات امتحانی
(ANDMA, MRRD,
)MAIL
جوامع
 انتخاب
(ANDMA, MRRD,
)MAIL
 ایجاد روابط حسنه با
شوراها چون VDCs,
CDCs, and DDCs
)(ANDMA
 اجرای سروی با استفاده
از روش های اشتراکی چون
HVCA
(ANDMA,
)MRRD
 انکشاف و یا تطابق
میتودولوژی برای رشد
جوامع انعطاف پذیر در
برابر حوادث )(ANDMA
 تربیه مربیان به سطح
جامعه و حکومت های
محلی)(ANDMA
امتحانی
 آزمایش
میتودولوژی در سه جامعه
)(ANDMA, MRRD
و
ارزیابی
 اجرای

امتحانی

 اساس آگاهی انکشاف
یافت در تمرینات و درس
های که از سیالب ها ،سیل
برق آسا و طغیان سیل جهیل
رودخانه های یخ )(GLOF
اموخته شد،
 پذیرش تکنالوژی مناسب

 مستند سازی تمرینات
 اداره
مدیریت حالت خوب
اضطراری ملی  تکرار ابتکارات در
کوریای جنوبی کشورهای دیگر
GFDRR 
 تاسیس ارتباط DRR-
طریق
از
CCA
UNDP 
مشارکت
UNEP 
UNISDR 
EU 
AusAID 
 مواد بررسی وضیعت  انتقال و تشریک آگاهی
ESCAP 
مینول آموزشی
 پیشنهادات برای ثبات
ADB 
ابتکارات
ADRC 
ADPC 
 نمایندگی
های
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مطالعات
)(ANDMA
 قسمت پروژه ساحوی
هیمالیائی (مبنی بر ساحه)
 اجرای بررسی های
ساحوی در مناطق دارای
بیشترین آسیب پذیری
 باال بردن ارتباط بین
ابتکارات محلی و ملی
 تقویه برنامه های موجوده
در سکتورهای اولویت
 قسمت پیوست  DRRو
CCA
 مستند ساختن تمرینات
خوب  DRRو CCA
 توسعه مینول آموزشی
رهنمودهای
 توسعه
تمرینات یکپارچگی DRR-
CCA

 .۷آمادګی ها برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
مقصد :ارتقای مؤثریت پاسخ در مقابل حوادث عاجل در افغانستان.
افراد  /نهاد های مرکزیANDMA, MRRD, MAIL :
محصول متوقعه

شاخص ها

منابع مورد نیاز

نهاد های مسوول

 قوای بشری
ورزیده و منابع
مالی
 همکاری با تیم
ملی
برنامه
ارتقای ظرفیت
ها در مورد
خطر
کاهش
حوادث
 تیم های به
سطح کلستر
 ترانسپورت و
حمل و نقل

 راپور
ANDMA 
ارزیابی
NDMC 
تربیوی
PDMCs 
 کورس های تربیوی
PDCs 
 تعداد جلسات تربیوی
 انجمن
دایر شده
UNDP 
 تعداد تمرینات اجرا
OCHA 
ادارات شده
 سایر
 تعداد نهاد های دخیل
سازمان ملل
در تمرینات
ARCS 
 ادارات شامل در  تعداد اشتراک کنندګان
تیم به سطح کلستر تمرینات
 راپور تفتیش و
چون MoPH,
ارزیابی
MoUD
 متخصصان
علمی
های
 انجمن
مسلکی
 اتحادیه قراردادی
های ساختمان
مطالعات
ضروریات

 تشکیل یک ګروپ کاری
 اخذ تعهد تیم های به سطح
کلستر
ضروریات
 ارزیابی
تربیوی
 پالن کاری
 کورس های تربیوی
 تدویر جلسات تربیوی
 اجرای تمرینات منظم
مطابق به تقسیم اوقات در
نهاد های مختلفه
 تفتیش و ارزیابی تدابیر
آمادګی در برابر حوادث

فعالیت ها (فرد  /افراد
مرکزی)
دوره کوتاه مدت الی میان
مدت ( – ۲۰۱۱اواسط
)۲۰۱۳
 تشکیل یک ګروپ کاری
مؤثر پاسخ در برابر حوادث
)(ANDMA
 ارزیابی ظرفیت های
پاسخ در برابر حوادث و
حوادث
از
بهبودی
بخصوصدر تیم های به
سطح کلستر ،ضروریات
تربیوی افراد ذیربط
)(ANDMA
 انکشاف پالن کاری
(ANDMA, MRRD,
)MAIL
 اولویت بندی عناصر پالن
کاری (پالن های احتمالی،
دهی،
میکانیزم پاسخ
تمرینات ،پاسخ به حوادث
عاجل بیرون مرزی ،تمویل
و سایر منابع برای عملیات
های پاسخ به حوادث)
(ANDMA, MRRD,
)MAIL
 انکشاف مادیول های
تربیوی)(ANMDA
 براه اندازی کورس های
تربیوی و تمرینات(متداوم)
)(ANDMA
 تفتیش و ارزیابی تدابیر
آمادګی در برابر حوادث
(متداوم))(ANDMA

دوره کوتاه مدت الی دراز
مدت ()۲۰۱۵ – ۲۰۱۱
 تعداد پالن های احتمالی  اجرای پالن های احتمالی  ترتیب پالن های احتمالی
برای خطرات ویژه
ترتیب شده برای خطرات در ساحات انتخابی
)(ANDMA
ویژه
 افراز ذخایر
 تعداد محالت تدارک  تضمین سیستم سرویالنس  تجدید ذخایر در موقع
63

ANDMA 
 نمایندگی
هواشناسی
افغانستان
 جامعه هالل
احمر
افغانستان
UNDP 
IFRC 
UNDP

South-South
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دیده شده برای افراز
ذخایر
 تعداد واقعات عاجل
تعقیب شده  /رجعت داده
شده
 تعداد ساختمان های ،که
بعد از حادث مصئون /
غیرمصئون دریافت شده
اند
 ارتباطات با تیم های
برنامه NDRRCB
 برنامه آمادگی بهتر و
EWS
برای
ها
 نشست
تشریک آگاهی و

عاجل صحی
 تشکیل تیم های تفتیش
ساختمان ها در ساحات
انتخابی شهری بعد از وقوع
حوادث
 سفارش ها به برنامه
NDRRCB
 تشریک آگاهی و انتقال ان
در مورد  DRRو CCA
تحت مودل جنوب-جنوب

لزوم)(ANDMA
 تقویه سیستم سرویالنس
عاجل صحی (ANDMA,
(MOH
 تشکیل تیم های تفتیش
ساختمان ها بعد از حوادث
)(ANDMA
 ارسال بازجواب یا فیدبک
به برنامه NDRRCB
)(ANDMA
جنوب
–
 جنوب
همکاری برای آمادگی
بهتر حوادث

مقصد ستراتیژیک  :۱داشتن یک میکانیزم قویتر ،جامع و مطابق با وضعیت موجوده برای مدیریت حوادث
 .۱برنامه ملی ارتقای ظرفیت کاهش خطر حوادث (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
برای ملتی که در حال ساختن کشور است و با چالش های بازسازی روبرو بوده و برای صلح تالش میورزد ،خطرات
طبیعی هم تهدید و هم فرصت بشمار میرود؛ تهدید بخاطریکه حوادث میتوانند بافت های اجتماعی را تضعیف و معیشت
های اقتصادی را از بین ببرد و فرصت بخاطریکه جامعه را بیدار و باعث همبستګی آن شده و راه را برای بهتر سازی
آن باز مینماید .با درنظرداشت واقعیت های حاالت عاجل و اضطراری ،ربط دادن امداد رسانی ،بازسازی و انکشاف
کار ساده ای نیست .دورنمای سازمانی مؤسسات در کشور شامل کارکنان امداد بشردوستانه و متخصصان انکشاف
بوده ،که در سکتورهای انکشافی حکومتی ،غیرحکومتی و بین المللی فعالیت نموده ،که با تعداد زیادی موضوعات
عمومی و همه شمول مانند جندر ،محیط زیست ،مبارزه با فساد اداری ،مبارزه با مواد مخدر ،همکاری های منطقوی،
اصالحات اداری و ارتقای ظرفیت ها در ارتباط میباشند .ساختار سازمانی کاهش خطر حوادث در مجموع ضعیف
باقیمانده ،اګرچه بعضی اعضای آن ظرفیت ها و تجارب الزمه را جهت برآورده ساختن تعهدات داده شده ،دارا اند .به
هر حال ،در میان ادارات دولتی یک تعداد دوګانګی های در عرصه مدیریت حوادث تا هنوز باقیمانده است .تراکم اسناد
برنامه ریزی و مطالعات انجام شده بصورت شاید و باید در زمینه همکاری کرده نمیتواند ،زیرا تعهدات ،اهداف و
مقاصد بخوبی فهمیده نشده و در عمل پیاده نشده اند .ضرورت مرور میکانیزم های موجوده سازمانی (داخل و میان
مؤسسه ای) مربوط به مدیریت حوادث برای انکشاف یک پالیسی شمولیت پذیر و پروتوکول های مؤثر محسوس بوده تا
پروسه را بسوی تطبیق و کسب محصوالت و نتایج پالن شده آن ببرد.
 ANDMAمنحیث نهاد مرکزی و هماهنګ کننده تمام فعالیت های کاهش خطر حوادث در کشور ،ضرورت به یک
تشکیل سازمانی و سیستم مدیریت داشته تا با مأموریت ( )missionآن بصورت متداوم همګام باشد .هماهنګ ساختن
امداد رسانی و کمک های بشردوستانه بعد از وقوع حوادث جزء تعهدات  ANDMAمیباشد .ازآنجاییکه برنامه های
طرح شده برای ثبات و بهبود عملیات های عاجل ،در وضعیت برتری قرار دارند ،ارتقای هماهنګی فعالیت های
غیرعاجل ،که برای آمادګی در برابر حوادث و تخفیف آن ارزش دارد ،و توسط وزارتخانه های ذیربط براه انداخته شده
است ،نیز از اهمیت یکسانی برخوردار میباشد .این روند همچنان ارتباط میان افراد مرکزی وزارتخانه ها ،حکومت
محلی و انجوها را نزدیکتر میسازد .پالن عملیاتی کمک های بشردوستانه سال  ۲۰۰۹لزوم دسترسی به تمام جوامع
نیازمند بعد از وقوع حوادث را تصدیق میدارد .برای کمک به جوامعی که در نزدیک به  ۴۰فیصد ساحه غیرقابل
دسترس کشور برای مؤسسات امداد رسان قرار دارند ،تدابیر الزمه باید اتخاذ ګردد.
عناصر :انکشاف سازمانی؛ کورس های آموزشی
انکشاف سازمانی :این برنامه متشکل از تدابیر برای تقویه نهادهای مربوط به حوادث در سطح کشور بوده تا مردم را
قادر به کاهش خطرات حوادث نماید .بنابرین ،ظرفیت های  ANDMAدر قسمت هماهنګی با ارګان های دولتی در
سطح والیت ،وزارتخانه ها ،سکتور خصوصی ،نهادهای مسلکی ،دانشمندان ،رسانه ها و مؤسسات غیردولتی باید
ارتقاء یابد .قبل از افتتاح انجمن ملی کاهش خطر حوادث و نیز در جریان محفل افتتاحیه انجمن به این نکته اشاره شده
بود ،که برای اینکه  ANDMAرول هماهنګ کننده و سکرتریت انجمن را بصورت مؤثر ایفاء نماید ،یک واحد کاری
برای پیشبرد این هدف باید تأسیس ګردد .واحد نامبرده باید ظرفیت های ارزیابی خالهای موجوده میان پالن و تطبیق را
نیز داشته باشد.
کورس های آموزشی :در پالن کاری  UNDP-NDMPایجاد یک واحد آموزشی بداخل  ANDMAنیز شامل است.
این عنصر واحد نامبرده را از طریق پالن کاری ساالنه ،که متشکل از فعالیت های بدرستی پالن شده است ،در قسمت
ارتقای منابع بشری کمک مینماید .مجهز ساختن فعاالن کلیدی در وزارتخانه ها  /ادارات و حکومت محلی و نیز ګروپ
های شرکاء با فهم ،دانش ،مهارت ها و دسترسی به معلومات ،که آنهارا قادر به اجرای مؤثر پالیسی ها و پروتوکول
های ملی کا هش خطر حوادث میکند ،نیز شامل این عنصر میباشد .روش های آموزشی شامل سفرهای آموزشی،
ورکشاپ های معرفی سازی ،رهنمودهای آموزشی برای ګروپ های خاص شرکاء ،کورس های آموزشی داخل
خدمت ،کورس های روی خط انترنت و تکنیک های مناسب دیګر میباشد .تربیه مربیان باید شامل فعالیت های ابتدایی
این واحد باشد.
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نهاد/نهاد
مرکزی

های فعالیت های پروژه  /برنامه نمبر ۱
برنامه ملی ارتقای ظرفیت در مورد کاهش خطر حوادث

نوع

و  ۱.۱مرور پالیسی ها ،مقرره ها و میکانیزم های سازمانی که به ارتباط مدیریت حوادث I
ANDMA
موجود اند
مستقل
ریاست
ارګان های محلی
و  ۲.۱مرور و تجدید طرزالعمل موجوده انجمن ملی کاهش خطر حوادث تا بیشتر همه
ANDMA
مستقل شمول و غیرمتمایل به مرکز ( )decentralizedشود
ریاست
ارګان های محلی
II
 ۳.۱ارزیابی ضروریات آموزشی
ANDMA
 ۴.۱طرح مادیول های آموزشی
ANDMA
 ۵.۱برګذار نمودن آموزش برای مربیان در مورد کاهش خطر حوادث
ANDMA
 ۶.۱برګذار نمودن فعالیت های آموزشی برای شرکای کلیدی
ANDMA
III
 ۵.۱برګذار نمودن آموزش برای مربیان در مورد کاهش خطر حوادث (ادامه)
ANDMA
 ۶.۱برګذار نمودن فعالیت های آموزشی برای شرکای کلیدی (ادامه)
ANDMA
مقصد ستراتیژیک  :۲تضمین یک اساس قابل اعتماد معلومات برای تصمیم ګیری
 .۲ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
از تالش های قبلی دفتر  AIMSبرای ایجاد یک سیستم معلومات مربوط به حوادث قبالً تذکر بعمل آمد .در روشنی
تجارب اخیر ،وضعیت کنونی این سیستم و ضروریات شرکاء برای معلومات باید مورد ارزیابی قرار ګیرد .توقع ازین
سیستم طوری است ،که تولید کنندګان و استفاده کنندګان معلومات را به هم وصل سازد .این روند باید شریک ساختن
معلومات و دانش را میان تمام همکاران در همه سطوح برای بهبود آمادګی ها در برابر حوادث ارتقأ بخشد.
هماهنګی در جمع آوری و پخش ارزیابی های آسیب پذیری الزم است؛ اخطاردهی مقدماتی از حوادث بین ادارات و
مؤسسات و نیز مردم و شریک ساختن معلومات مربوط به منابع انسانی و مادی (مثل تجهیزات ،وسایط نقلیه ،مواد
سوخت ،حمایت لوژیستیکی ،داوطلبان وغیره) در هنګام امداد رسانی و پاسخ به حوادث ضروری است .معلومات
ضروری در مورد ذخایر مواد امدادی (اقالم غذایی و غیرغذایی) ،تجهیزات برای جستجو و نجات ،تصفیه آب ،سرپناه
های عاجل ،مواد و لوازم آشپزخانه جمع آوری ،نګهداری و پخش میشود.
خطوط مناسب ارتباطی با مسووالن مدیریت حوادث در سطح والیت با استفاده از شبکه مراکز عملیاتی عاجل برقرار
شده است .برای اینکه این سیستم معلوماتی مفید باشد ،پالن های آمادګی در برابر حوادث باید برای پاسخ در برابر
حوادث ،احیای مجدد و هماهنګ ساختن فعالیت های مدیریتی در واقعات اضطرار روی دست ګرفته شود .همکاری های
حقوقی و ارتباطات در برنامه ریزی قبل از حادثه و نیز در زمان پاسخ در برابر حادثه موضوعات مهمی اند ،که باید
درنظر ګرفته شوند .سیستم باید شریک سازی معلومات و ارتباطات در مورد حاالت اضطراری را با مردم مدنظر
داشته باشد.
برنامه ریزی قبل از حادثه از طریق شریک ساختن معلومات توسط اعضای مختلف انجمن کاهش خطر حوادث در
مورد فعالیت های انجمن در نقاط مختلف کشور بهبود یافته است .دیتابیز کنونی کاهش خطر حوادث منحیث ابزار علمی
و ارتباطی ،درین سیستم معلوماتی تعبیه شده ،که از آن استفاده های خوبی در عرصه های مختلف مدیریت حوادث
صورت میګیرد.
با روی دست ګرفتن این ابتکار ،ویب سایت  ANDMAمورد بازنګری قرار ګرفته و در آن سهولت های برای
دسترسی به سیستم معلوماتی بشمول دیتابیز آورده خواهد شد .روش های تضمین کیفیت ارقام و معلومات بکار خواهد
رفت .ابزار دیګری چون میتودولوژی های ارزیابی ،نقشه ها ،پالن های احتمالی و پالن های مدیریت حوادث در ویب
سایت داخل ( )uploadخواهد شد .معلومات ویب سایت در صورت ضرورت تجدید خواهد شد.
نهاد/نهاد های فعالیت های پروژه نمبر ۲
ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی
مرکزی
66

نوع

I
 ۱.۲ارزیابی ضروریات معلوماتی و استفاده کنندګان بالقوه و نیازمندی ها برای ایجاد سیستم
ANDMA
 ۲.۲اجرای فهرست نمودن مواد ،تجهیزات و منابع ،که برای پاسخ به حوادث و امداد رسانی &
،ANDMA
II
وزارت احیاء بسیج شده میتواند
انکشاف
و
دهات ،وزارت
و
زراعت
مالداری
III
 ۳.۲انکشاف یک سیستم ملی مدیریت معلومات برای کاهش خطر حوادث ()NDRRIMS
ANDMA
ANDMA

 ۴.۲اجرای تفتیش و ارزیابی

یاداشت :فعالیت های  ۱،۲و  ۲،۲با منابع دست داشته قابل تطبیق بوده ،درحالیکه پوشش این فعالیت ها را در یک
مرحله بعدی با استفاده از منابع اضافی قابل دسترس میتوان توسعه داد.
 .۳برنامه تحقیق و ارزیابی (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
اګرچه اداره مرکزی مدیریت حوادث در افغانستان در سال های  ۱۹۷۰تأسیس شده است ،اما از ظرفیت و حافظه
کوچک سازمانی برخوردار بوده ،که براساس رسیدګی بر مشکالت موجوده بوجود آمده است .عالوه براین ،پروسه
بسوی کاهش خطر حوادث از طریق آمادګی در برابر حوادث و تخفیف آن در حال ګذار بوده ،که این خود ایجاب کسب
مهارت های جدیدی را مینماید.
هدف برنامه بدین ګونه است :الف) به سند کشیدن اجراأت خوب ،دروس آموخته شده ،تجارب (مثبت و منفی) منحیث
بخشی از ستراتیژی عمومی مدیریت دانش برای اجتماع کاهش خطر حوادث در افغانستان؛ و ب) تعمیم تالش ها برای
تفتیش و ارزیابی پیشرفت برنامه کاهش خطر حوادث از نقطه نظر حصول انعطاف پذیری (کاهش آسیب پذیری)،
حسابدهی و شفافیت کمک های تمویل کنندګان.
نتایج تحقیق باید پخش شده و بازجوابی باشد برای روند های پالیسی سازی و تصمیم ګیری ،که انعطاف پذیری در برابر
حواد ث را بسطح ملی و محلی متأثر میسازد .یک ارزیابی سیستماتیک باید برای ترکیب دو رده از تالش های جاری
موازی به ارتباط پیمایش پیشرفت تطبیق  HFAانکشاف داده شود :تفتیش  )HFA monitor( HFAو سروی نظریاتی
از خط مقدم از شبکه جهانی کاهش خطر حوادث .یک میکانیزم پیګردی ( )trackingدر همکاری با وزارت مالیه براه
انداخته شده و بنابرین باید با دیتابیز همکاری های انکشافی ( )DADسازګار باشد .انګیزه این کار عبارت از تضمین
کیفیت کنترول برنامه ها/پروژه های مرتبط به کاهش خطر حوادث میباشد.
نهاد/نهاد
مرکزی
ANDMA
ANDMA
ANMDA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA

های فعالیت های پروژه  /برنامه نمبر ۳
برنامه تحقیق و ارزیابی

 ۱.۳جمع آوری و به قلم آوردن تجارب خوب
 ۲.۳اجرای سروی پیشرفته در مورد کاهش خطر حوادث در افغانستان
 ۳.۳انکشاف ارزیابی سیستماتیک برای ترکیب تفتیش  )HFA Monitor(HFAو
سروی نظریاتی از خط مقدم ()Views from the Frontline
III
 ۴.۳جمع آوری و به قلم آوردن تجارب خوب (ادامه)
 ۵.۳اجندای تازه تحقیق
 ۶.۳اجرای مطالعات ()studies
 ۷.۳ارزیابی برنامه ها  /پروژه ها از نقطه نظر اجرای پروژه ،حسابدهی و سایر
معیارات ذیربط

یاداشت :منابع جدیدی برای فعالیت  ۱،۳برای ارتقای توسعه تحقیق دریافت شده است.
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نوع

I
II

مقصد ستراتیژیک  :۳تقویه سیستم اخطاریه اولیه ،که روی ارزیابی های دقیق آسیب پذیری و ظرفیتی استوار است.
 .۴سیستم ملی اخطاریه اولیه (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
بعد از تحمل یک حالت تعلیق به نسبت تحوالت سیاسی در کشور ،جامعه علمی و تکنالوژیک افغانستان یک ګروه تازه
اما فعال محسوب شده ،که از ګروپ های حمایوی بیرونی انګیزه میګیرد .تجهیزات ضروری برای پیشګویی وضعیت
جوی ،سیالب ها ،زلزله و سایر تخنیک های که برای تفتیش و مطالعه حوادث معمول طبیعی الزم اند ،باید در نهادهای
ذیربط تهیه ګردد ،که به تداوم کار یک کتله اساسی از ساینس دانان و انجینیران برای کاهش خطرات حوادث از طریق
ساینس کمک خواهد کرد .به هرحال ،یک ساحه کلیدی که در آن میتوان بدون مصارف ګزاف فعالیت نمود عبارت از
ایجاد سیستم های اخطاردهی اولیه به سطح جامعه ( )CBEWSمیباشد.
چنین سیستم های محلی اخطاردهی اولیه با پروسه های آمادګی در برابر حاالت اضطرار به سطح ولسوالی و والیت
وصل خواهد شد ،که به نوبه خود در سازګاری با پروتوکول های ملی اخطاردهی برای حوادث ویژه طبیعی قرار
دارند .ساینس دانان جوامع و مردم را در دانستن خطرات و آسیب پذیری های محیط شان کمک خواهد کرد .این پروسه
با اجرای ارزیابی ظرفیت ها و آسیب پذیری ها ( )VCAحمایت میشود .چند ولسوالی در سطح چند والیت برای پروژه
44
های آزمایشی انتخاب خواهد شد.
نهاد  /نهاد
های مرکزی
ANDMA

فعالیت های برنامه  /پروژه نمبر ۴
سیستم ملی اخطاردهی اولیه

نوع

 ۲.۴جمع آوری و به رشته قلم دراوردن تجارب محلی و بومی در موارد اخطاردهی I
حوادث ،که مفیدیت خود را ثابت کرده اند

وزارت زراعت ۴.۴ ،جمع آوری  /ترتیب نقشه های اساسی و نقشه های خطرات ( base maps and
و )hazard maps
آبیاری
مالداری ،وزارت
احیاء و انکشاف
دهات ،ریاست
ارګان
مستقل
های محلی
 ۶.۴آموزش افراد مسلکی در مورد تفتیش و پیش بینی خطرات
-do ۱.۴ارزیابی سیستم های موجوده اخطاردهی در نقاط مختلف کشور
ANDMA
 ۲.۴جمع آوری و به رشته قلم دراوردن تجارب محلی و بومی در موارد اخطاردهی
ANDMA
حوادث ،که مفیدیت خود را ثابت کرده اند (ادامه)
 ANDMAو  ۳.۴تعمیم سیستم اخطاردهی اولیه حوادث در فعالیت های مدیریت حوادث مبتنی بر
وزارت احیاء و جامعه
انکشاف دهات
 ۴.۴جمع آوری  /ترتیب نقشه های اساسی و نقشه های خطرات ( base maps and
،ANDMA
وزارت زراعت( )hazard maps ،ادامه)
و
آبیاری

II

 44پروژه مشابهی در فلیپین ،که بنام پروژه ( READYمخففی از "ترسیم ګرافیک خطرات و ارزیابی برای مدیریت
مؤثر کاهش خطر حوادث به سطح جامعه") یاد میشد ،شامل تهیه معلومات فوری و حقیقی را در مورد خطرات متفاوت
جیولوژیکی و هایدرو -متیورولوژیک ی به جوامعی که در معرض خطر قرار دارند ،میګردید .مقاصد فوری این پروژه
عبارت از ( ) ۱تجهیز ګروه های کلیدی شرکاء با منابع ،دانش و آموزش ،که آنها را قادر به اجرای مؤثر کاهش خطر
حوادث مینماید؛ ( )۲تقویه پروسه ها و طرزالعمل های هماهنګی با مؤسسات و سکتورها؛ و ( )۳آغاز جریان سازی
کاهش خطرات در برنامه ریزی انکشاف محلی.
68

مالداری ،وزارت
احیاء و انکشاف
دهات ،ریاست
ارګان
مستقل
های محلی
 ۵.۴ارتقای ظرفیت های تفتیش خطرات و پیشګویی اوضاع جوی
AMA
 ۶.۴آموزش افراد مسلکی در مورد تفتیش و پیش بینی خطرات
،ANDMA
وزارت زراعت،
و
آبیاری
مالداری ،وزارت
احیاء و انکشاف
دهات ،ریاست
ارګان
مستقل
های محلی
 ۱.۴ارزیابی سیستم های موجوده اخطاردهی حوادث در نقاط مختلف کشور
ANDMA
 ۲.۴جمع آوری و به رشته قلم دراوردن تجارب محلی و بومی در موارد اخطاردهی
ANDMA
حوادث ،که مفیدیت خود را ثابت کرده اند (ادامه)
 ۳.۴تعمیم سیستم اخطاردهی اولیه حوادث در فعالیت های مدیریت حوادث مبتنی بر
ANDMA
جامعه (ادامه)
 ۴.۴جمع آوری  /ترتیب نقشه های اساسی و نقشه های خطرات ( base maps and
،ANDMA
وزارت زراعت( )hazard maps ،ادامه)
و
آبیاری
مالداری ،وزارت
احیاء و انکشاف
دهات ،ریاست
ارګان
مستقل
های محلی
 ۵.۴ارتقای ظرفیت های تفتیش خطرات و پیشګویی اوضاع جوی
AMA
 ۶.۴آموزش افراد مسلکی در مورد تفتیش و پیش بینی خطرات
،ANDMA
وزارت زراعت،
و
آبیاری
مالداری ،وزارت
احیاء و انکشاف
دهات ،ریاست
ارګان
مستقل
های محلی
 ANDMAو  ۷.۴اجرای  HVCAدر ولسوالی های انتخابی از طریق همکاری های مشترک در
وزارت احیاء و پیوستګی با CBEWS
انکشاف دهات

III

یاداشت :نوع اول فعالیت ها ،که در مرحله مقدم تر آغاز ګردیده با منابع اضافی و حتی جدید در مراحل بعدی دوام یافته
تا پوشش جغرافیایی را بیشتر ساخته و ظرفیت ها را در عرصه اخطاردهی اولیه مطابق ضروریات بهبود بخشد.
مقصد ستراتیژیک  :۴بلند بردن آګاهی عامه در مورد کاهش خطر حوادث به سطح ملی؛
 .۵کمپاین ملی آګاهی برای کاهش خطر حوادث (مدت – ۲۰۱۱ :اواسط )۲۰۱۳
معموالً ګفته میشود ،که سطح پایین آګاهی عامه در مورد خطرات در ساحه سکونت و محیط اطراف آن و نیز اینکه
چګونه میتوان صدمات جانی و مالی را وقایه نمود در افزایش اثرات حوادث در اکثر ساحات روستایی سهیم میباشد.
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فرستادن پیام مناسب به مردم درین زمینه دارای اهمیت است .همچنان ،فهم درست از ارتباط کاهش خطر حوادث و
 CCAنیز برای مناطق متأثر شده از خطرات اقلیمی مهم است.
کمپاین باید نیازمندی های معلوماتی و تعلیمی ګروه های خاص (مردم با رسانه ها ،معلمان ،شاګردان مکاتب ابتدائیه و
متوسطه ،کارمندان دولتی) را در مورد کاهش خطر حوادث توجیه نماید .سیستم ها و رسانه های مؤثر و قابل اعتماد
برای جمع آوری و شریک ساختن معلومات (مثالً پیشګویی ها و اخطاریه ها ،معلومات در مورد ظرفیت های مربوطه،
تخصیص نقش ها و منابع) میان همکاران راه حلی است برای رسیدن به بیشترین تعداد ممکنه مردم برای آماده نمودن
آنها در برابر حاالت عاجل و اضطراری .کمپاین را میتوان با شش اصل اساسی برای بلند بردن آګاهی عامه به پیش
برد )۱( :هدف قراردادن تمام بخش های جامعه؛ ( )۲شناسایی انواع سیستم های تحویل دهی ،پیام ها و موقعیت هاییکه
برای رسیدګی به ګروه های مورد نظر بسیار مؤثر اند؛ ( )۳مدنظر ګرفتن نقش سودمند رسانه های جمعی تجارتی؛ ()۴
ترتیب رهنمودها برای ایجاد مراکز معلومات عامه و مسووالن ارتباط رسانه ها؛ ( )۵تضمین اینکه پیام های ارسال شده
با واقعیت های جامعه تطابق دارند؛ ( )۶استفاده از میکانیزم های ارتباطی مناسب ،تا که پیام به مردم برسد .بنابرین،
منحیث بخشی از ستراتیژی ارتباطات ،همکاری نهادهای مذهبی باید جلب ګردد .همچنان این کمپاین باید با سیستم ملی
اخطاردهی اولیه برای تضمین فهم عامه از سیستم اخطاردهی در سطح محل ،آمادګی در برابر حوادث و تدابیر تخلیوی
در سطح خانواده و مؤسسه ،ارتباط داده شود.
نهاد  /نهاد فعالیت های برنامه  /پروژه نمبر ۵
های مرکزی کمپاین ملی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث
ANDMA
ANDMA

 ۱.۵تشکیل یک ګروپ کاری آګاهی عامه برای همکاری با ANDMA
 ۲.۵ارزیابی وضعیت موجوده ضروریات آګاهی ګروپ های مورد نظر در ارتباط با
کاهش خطر حوادث
 ۳.۵دیزاین پالن بلند بردن آګاهی عامه
 ۴.۵مشوره/هماهنګی با شرکاء
 ۵.۵دیزاین مواد  IECبرای ارتقای آګاهی عامه
 ۶.۵ترجمه به لسان محلی
 ۷.۵ارائه برنامه آګاهی عامه
 ۸.۵ارزیابی و تفتیش

ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA

 ۳.۵دیزاین پالن بلند بردن آګاهی عامه (ادامه)
 ۴.۵مشوره/هماهنګی با شرکاء (ادامه)
 ۵.۵دیزاین مواد  IECبرای ارتقای آګاهی عامه (ادامه)
 ۶.۵ترجمه به لسان محلی (ادامه)

ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA

نوع

I

II

یاداشت :نوع اول فعالیت ها برای ازدیاد پوشش جغرافیایی و بهبود محصوالت با منابع اضافی قابل دسترس ادامه میابد.
مقصد ستراتیژیک  :۵بلند بردن قابلیت انعطاف پذیری جامعه با استفاده از ابزارکاهش دهنده فکتورهای زمینه ای
خطرات؛
 .۶ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث (مدت – ۲۰۱۱ :اواسط )۲۰۱۳
نفوس آسیب پذیر در قریجات مستعد به حوادث ،شدیدا ً نیازمند حمایت برای احیای مجدد از اثرات حوادث اند .درحالیکه
زیربناهای چون ساختمان های کنترول سیالب ها معموالً جزء کار برنامه های فواید عامه در دهات میباشد ،کاهش
خطر حوادث به یک مفهوم "کثیرالمخاطره ای" ممکن صرف یک نګرانی حاشیوی باشد؛ بطور مثال ،مصئونیت مقابل
ارتعاشات زلزلوی زمین و تشویش های هایدرولوژیک ممکن به شمولیت سایر معیارات طراحی منتهی شود.
مقصد این پروژه جریان سازی کاهش خطر حوادث در سطح جامعه از طریق برنامه ریزی و عرضه خدمات با استفاده
از روش انکشافی مبتنی بر جامعه میباشد .پروژه های واقعی تخفیف حوادث (تطابق مقابل تغیرات اقلیمی) در قریجات
مجاور ولسوالی های انتخابی بر اساس ضرورت و بصورت مشترک با ادارات مربوطه دولتی و شوراهای انکشاف
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جامعه رو ی دست ګرفته شده است .در برنامه های موجوده و جاری دولتی ،که در  ANDSګنجانیده شده اند ،تخفیف
حوادث از طریق کاهش عوامل زمینه ساز خطرات ذکر شده است .پروژه در تالش ایجاد اصول کاهش خطر حوادث
در امور انکشافی و بازسازی در ساحاتیکه ګروه های جامعه و حکومت محلی در جستجوی راه حل ها و کار باهمی
اند ،میباشد.
برنامه ها و پروژه های سکتور تحفظ اجتماعی اساسا ً آسیب پذیری های اجتماعی و اقتصادی را توجیه میکنند .آسیب
پذیری محیطی از طریق برنامه مدیریت منابع طبیعی بصورت بالقوه کاهش میابد .غرس درختان در ساحات آسیب پذیر
از نظر محیطی (با  ،)NEPAاعمار دیوارهای محافظوی در سواحل دریا از طریق فعالیت های مزد در مقابل کار و
جابجاسازی خریطه های پر از ریګ برای کنترول مسیر/جریان دریاها مثال های درین زمینه اند .پروژه روشی را
برای ایجاد انعطاف پذیری در برابر حوادث و پیمایش اثرات حوادث از طریق ارتقای جنبه های مصئونیت بشری مانند
معیشت اقتصادی و تشکل سرمایه اجتماعی در پیش ګرفته است.
با آسیب پذیری فزیکی با استفاده از نورم های حساس در مقابل خطرات و معیارات دقیق در انتخاب موقعیت و اعمار
منازل و تعمیرات و یا ترمیمات/تغیر موقعیت آنها بعد از حادثه معامله صورت میګیرد .پروژه ها در تالش بلندبردن
تدریجی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث و ظرفیت سازی مردم با استفاده از میتود های اشتراکی سروی مثل
ارزیابی خطرات ،آسیب پذیری و ظرفیت ها ( ،)HVCAمیباشند .پروژه دارای عنصری برای تدویر کورس های
تربیوی مهارت سازی با میتود های عملی برای نجاران ،معماران ،دهقانان و سایر کسبه کاران میباشد.
این پروژه باید با سایر پروژه های  SNAPمثل کمپاین ملی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث برای معلومات،
تعلیمات و ارتباطات و سیستم اخطاردهی اولیه برای تدابیر آمادګی در برابر حوادث در سطح جامعه ارتباط داده شود.
نهاد/نهاد
مرکزی

های

فعالیت های برنامه  /پروژه نمبر ۶
ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث

نوع

 ۱.۶ایجاد ګروپ های کاری جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث تا با I ANDMA
ANDMA
همکار باشند
 ۲.۶تأسس مشارکت ها با ادارات و انجوهای همکار
ANDMA
 ANDMAو  ۳.۶شناسایی معیارات برای شناسایی محالت امتحانی ()PILOT
وزارت احیاء و
انکشاف دهات و
وزارت زراعت،
و
آبیاری
مالداری
 ۴.۶انتخاب جوامع
-do ۵.۶ایجاد میان شوراهای انکشافی ()VDCs, CDCs and DDCs
ANDMA
 ANDMAو  ۶.۶اجرای سروی با استفاده از تکنیک های اشتراکی مانند HVCA
وزارت احیاء و
انکشاف دهات
 ۷.۶انکشاف و/یا تطابق میتودولوژی برای ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث
ANDMA
 ۸.۶آموزش مربیان از سطح جامعه و حکومت محلی
ANDMA
 ANDMAو  ۹.۶آزمایش امتحانی میتودولوژی ها در سه جامعه
وزارت احیاء و
انکشاف دهات
 ۱۰.۶اجرای ارزیابی مطالعات امتحانی
ANDMA

II

 ۶.۵ایجاد میان شوراهای انکشافی (( )VDCs, CDCs and DDCsادامه)
ANDMA
 ANDMAو  ۶.۶اجرای سروی با استفاده از تکنیک های اشتراکی مانند ( HVCAادامه)
وزارت احیاء و
انکشاف دهات

III
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 ۷.۶انکشاف و/یا تطابق میتودولوژی برای ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث
ANDMA
 ۸.۶آموزش مربیان از سطح جامعه و حکومت محلی (ادامه)
ANDMA
 ANDMAو  ۹.۶آزمایش امتحانی میتودولوژی ها در سه جامعه (ادامه)
وزارت احیاء و
انکشاف دهات
 ۱۰.۶اجرای ارزیابی مطالعات امتحانی
ANDMA
یاداشت :نوع اول فعالیت ها با درنظرداشت تعهدات موجوده و فعالیت های جاری اجرأ ګردیده درحالیکه فعالیت های
نوع دوم به منابع اضافی قابل دسترس ضرورت داشته و با منابع جدید تداوم میابد ،زیرا همکاری میان ،ANDMA
وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری رشد مینماید.
مقصد ستراتیژیک  :۶ارتقای ظرفیت های آمادګی در برابر حوادث در سطوح مختلف حکومت.
 .۷آمادګی برای پاسخ مؤثر مقابل حوادث (مدت)۲۰۱۵ – ۲۰۱۱ :
این پروژه ،اګرچه از برنامه ملی ظرفیت سازی در مورد کاهش خطر حوادث جدا است ،عنصر متممه در عرصه
آمادګی برای پاسخ در برابر حوادث میباشد .این پروژه با عناصر بسیار مهم پاسخ در برابر اثرات خطرات شامل
صدور اخطارهای به موقع و مؤثر و تخلیه مؤقت مردم و دارایی هایشان از ساحات معروض به تهدید در تعامل میباشد.
ازینرو ،عناصر عمده آن عبارت اند از )۱( :برنامه ریزی احتمالی ،طرزالعمل های ستندرد عملیاتی (بشمول استفاده از
پرسونل نظامی و ملکی ،هماهنګ ساختن عملیات های مشترک امدادرسانی و پاسخ به وضعیت اضطراری) و آمادګی
برای پاسخ به حادثه مثل تخلیه ساحات معروض به خطر و قراردادهای  standbyبرای عرضه خدمات اساسی و
تدارکات؛ ( )۲میکانیزم های پاسخ دهی مثل طرزالعمل های تخلیه ساحات معروض به خطر و سرپناه ،تیم های جستجو
و نجات ( ،) SARتیم های ارزیابی ضروریات ،فعال ساختن سیستم های عاجل نجات ،مراکز پذیرش و سرپناه برای
بیجاشدګان؛ ( )۳مشق و تمرینات؛ ( )۴پاسخ به واقعات عاجل صحی فرا مرزی (مثل انفلونزای مرغی و )SARS؛ و
( )۵منابع مالی و سایر منابع برای عملیات های پاسخ به حوادث عاجل.
شاخص عمده این پروژه عبارت از کاهش تلفات بوده ،که ثابت کننده فعال بودن یک میکانیزم مناسب پاسخ دهی به
حوادث میباش د .کارمندان و داوطلبان عرصه مدیریت واقعات عاجل در قسمت پخش اخطاریه ها ،همکاری در عملیات
تخلیوی ،اجرای فعالیت های پاسخ دهی به حوادث (مثل جستجو و نجات و کمک های اولیه) ،اجرای ارزیابی
ضروریات و تنظیم توزیع مواد امدادی و خدمات ،آموزش دیده اند .بنابرین ،پاسخ دهندګان در برابر واقعات عاجل مثل
تیم های  ،SARکارمندان صحی و طبی ،داوطلبان و نظامیان از جمله ګروه های کلیدی مورد نظر میباشند.
فعالیت های برنامه  /پروژه نمبر ۷
نهاد  /نهاد های
آمادګی برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
مرکزی
 ۱.۷تشکیل یک ګروپ کاری برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
ANDMA
ANDMA

 ۲.۷ارزیابی ظرفیت ها برای پاسخ در برابر حوادث و احیای مجدد بخصوص تیم های
خوشه ای ( )Clusterو نیازمندی های آموزشی کارمندان ذیربط

،ANDMA
وزارت احیاء و
انکشاف دهات،
وزارت زراعت،
و
آبیاری
مالداری
-doANDMA
ANDMA
ANDMA

 ۳.۷انکشاف پالن کاری
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 ۴.۷اولویت بندی عناصر پالن کاری
 ۵.۷دیزاین مادیول های آموزشی
 ۶.۷تدویر کورس های آموزشی و/یا تمرینات (دوامدار)
 ۷.۷تفتیش و ارزیابی تدابیر آمادکی در برابر حوادث (دوامدار)

نوع
I

ANDMA

 ۲.۷ارزیابی ظرفیت ها برای پاسخ در برابر حوادث و احیای مجدد بخصوص تیم های II
خوشه ای ( )Clusterو نیازمندی های آموزشی کارمندان ذیربط (دوامدار)

ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA

 ۶.۷تدویر کورس های آموزشی و/یا تمرینات (دوامدار)
 ۷.۷تفتیش و ارزیابی تدابیر آمادکی در برابر حوادث (دوامدار)
 ۸.۷انکشاف پالن های احتمالی برای خطرات خاص
 ۹.۷تازه نګهداشتن ذخایر در صورت ضرورت (دوامدار)
 ۱۲.۷ارسال بازجواب به برنامه ( NDRRCBدوامدار)

ANDMA

 ۲.۷ارزیابی ظرفیت ها برای پاسخ در برابر حوادث و احیای مجدد بخصوص تیم های III
خوشه ای ( )Clusterو نیازمندی های آموزشی کارمندان ذیربط (دوامدار)

ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
،ANDMA
وزارت صحت
ANDMA
ANDMA

 ۶.۷تدویر کورس های آموزشی و/یا تمرینات (دوامدار)
 ۷.۷تفتیش و ارزیابی تدابیر آمادکی در برابر حوادث (دوامدار)
 ۸.۷انکشاف پالن های احتمالی برای خطرات خاص
 ۹.۷تازه نګهداشتن ذخایر در صورت ضرورت (دوامدار)
 ۱۰.۷تقویه سیستم سرویالنس عاجل صحی
 ۱۱.۷تنظیم تیم های تفتیش تعمیرات بعد از وقوع حادثه
 ۱۲.۷ارسال بازجواب به برنامه ( NDRRCBدوامدار)

یاداشت :نوع اول و دوم فعالیت ها بصورت پیشرونده با ګذشت زمان و با کسب تجارب ،با استفاده از منابع اضافی قابل
دسترس و منابع جدید دوام میابد.
جدول  :۶تقسیم اوقات برنامه ها/پروژه ها/فعالیت های پالن عملیاتی ستراتیژیک ملی افغانستان برای کاهش خطر
حوادث۲۰۱۵ - ۲۰۱۱ ،
 ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵برنامه/پروژه/فعالیت
 .۱برنامه ملی ارتقای ظرفیت در مورد کاهش خطر حوادث
 ۱.۱مرور پالیسی ها ،مقرره ها و میکانیزم های سازمانی که به ارتباط
مدیریت حوادث موجود اند
 ۲.۱مرور و تجدید طرزالعمل موجوده انجمن ملی کاهش خطر حوادث تا
بیشتر همه شمول و غیرمتمایل به مرکز ( )decentralizedشود
 ۳.۱ارزیابی ضروریات آموزشی
 ۴.۱طرح مادیول های آموزشی
 ۵.۱برګذار نمودن آموزش برای مربیان در مورد کاهش خطر حوادث
 ۶.۱برګذار نمودن فعالیت های آموزشی برای شرکای کلیدی
.1
 .۲ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی
 ۱.۲ارزیابی ضروریات معلوماتی و استفاده کنندګان بالقوه و نیازمندی ها
برای ایجاد سیستم
 ۲.۲اجرای فهرست نمودن مواد ،تجهیزات و منابع ،که برای پاسخ به
حوادث و امداد رسانی بسیج شده میتواند
 ۳.۲انکشاف یک سیستم ملی مدیریت معلومات برای کاهش خطر حوادث
()NDRRIMS
 ۴.۲اجرای تفتیش و ارزیابی
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 .۳برنامه تحقیق و ارزیابی
 ۱.۳جمع آوری و به قلم آوردن تجارب خوب
 ۲.۳اجرای سروی پیشرفته در مورد کاهش خطر حوادث در افغانستان
 ۳.۳انکشاف ارزیابی سیستماتیک برای ترکیب تفتیش HFA (HFA
 )Monitorو سروی نظریاتی از خط مقدم ( Views from the
)Frontline
 ۴.۳اجندای تازه تحقیق
 ۵.۳اجرای مطالعات ()studies
 ۶.۳ارزیابی برنامه ها  /پروژه ها از نقطه نظر اجرای پروژه ،حسابدهی و
سایر معیارات ذیربط
 .۴سیستم ملی اخطاردهی اولیه
 ۱.۴ارزیابی سیستم های موجوده اخطاردهی در نقاط مختلف کشور
 ۲.۴جمع آوری و به رشته قلم دراوردن تجارب محلی و بومی در موارد
اخطاردهی حوادث ،که مفیدیت خود را ثابت کرده اند (ادامه)
 ۳.۴تعمیم سیستم اخطاردهی اولیه حوادث در فعالیت های مدیریت حوادث
مبتنی بر جامعه
 ۴.۴جمع آوری  /ترتیب نقشه های اساسی و نقشه های خطرات ( base
( )maps and hazard mapsادامه)
 ۵.۴ارتقای ظرفیت های تفتیش خطرات و پیشګویی اوضاع جوی
 ۶.۴آموزش افراد مسلکی در مورد تفتیش و پیش بینی خطرات
 ۷.۴اجرای  HVCAدر ولسوالی های انتخابی از طریق همکاری های
مشترک در پیوستګی با CBEWS
 .۵کمپاین ملی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث
 ۱.۵تشکیل یک ګروپ کاری آګاهی عامه برای همکاری با ANDMA
 ۲.۵ارزیابی وضعیت موجوده ضروریات آګاهی ګروپ های مورد نظر در
ارتباط با کاهش خطر حوادث
 ۳.۵دیزاین پالن بلند بردن آګاهی عامه
 ۴.۵مشوره/هماهنګی با شرکاء
 ۵.۵دیزاین مواد  IECبرای ارتقای آګاهی عامه
 ۶.۵ترجمه به لسان محلی
 ۷.۵ارائه برنامه آګاهی عامه
 ۸.۵ارزیابی و تفتیش
 .۶ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث
 ۱.۶ایجاد ګروپ های کاری جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث تا با
 ANDMAهمکار باشند
 ۲.۶تأسس مشارکت ها با ادارات و انجوهای همکار
 ۳.۶شناسایی معیارات برای شناسایی محالت امتحانی ()PILOT
 ۴.۶انتخاب جوامع
 ۵.۶ایجاد میان شوراهای انکشافی ()VDCs, CDCs and DDCs
 ۶.۶اجرای سروی با استفاده از تکنیک های اشتراکی مانند HVCA
 ۷.۶انکشاف و/یا تطابق میتودولوژی برای ایجاد جوامع انعطاف پذیر در
برابر حوادث
 ۸.۶آموزش مربیان از سطح جامعه و حکومت محلی
 ۹.۶آزمایش امتحانی میتودولوژی ها در سه جامعه
 ۱۰.۶اجرای ارزیابی مطالعات امتحانی
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 .۷آمادګی برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
 ۱.۷تشکیل یک ګروپ کاری برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
 ۲.۷ارزیابی ظرفیت ها برای پاسخ در برابر حوادث و احیای مجدد
بخصوص تیم های خوشه ای ( )Clusterو نیازمندی های آموزشی
کارمندان ذیربط
 ۳.۷انکشاف پالن کاری
 ۴.۷اولویت بندی عناصر پالن کاری
 ۵.۷دیزاین مادیول های آموزشی
 ۶.۷تدویر کورس های آموزشی و/یا تمرینات (دوامدار)
 ۷.۷تفتیش و ارزیابی تدابیر آمادکی در برابر حوادث (دوامدار)
 ۸.۷انکشاف پالن های احتمالی برای خطرات خاص
 ۹.۷تازه نګهداشتن ذخایر در صورت ضرورت (دوامدار)
 ۱۰.۷تقویه سیستم سرویالنس عاجل صحی
 ۱۱.۷تنظیم تیم های تفتیش تعمیرات بعد از وقوع حادثه
 ۱۲.۷ارسال بازجواب به برنامه ( NDRRCBدوامدار)

خالصه
هفت برنامه/پروژه برای حصول دو هدف ارتباط ستراتیژی های کاهش خطر حوادث ،پروسه های تطابق با تغیرات
اقلیمی و نمونه های انکشاف غیرآسیب پذیر ،و به حداقل رساندن زیان های ناشی از حوادث طبیعی و اثرات تغیرات
اقلیمی ،طرح شده اند .عملکرد های ستراتیژیک توسط  HFAدر یک زمینه ابتکار های صلح و انکشاف ،که از قبل در
حال پیشرفت اند ،رهنمونی میشود .فعالیت های شامل هر یک از برنامه ها/پروژه ها چنانکه در جدول  ۶به تصویر
کشیده شده است با ګذشت زمان هماهنګ شده میتوانند؛ بعضی از فعالیت ها از قبل در ستراتیژی های  ANDSشامل
شده اند .نهاد های مرکزی ،که فعالیت های متذکره را انجام داده میتوانند نیز در توافق با ادارات مسوولی که توسط
 ANDSشناسایی شده اند ،میباشند .ارتباط میان برنامه ها/پروژه های  SNAPو عملکرد ها/فعالیت های پالیسی که
توسط  ANDSشناسایی شده اند در ضمیمه د توضیح شده اند.
فعالیت های شامل برنامه ها/پروژه ها ممکن بدین ترتیب تصنیف شوند )۱( :قابل اجرأ با منابع دست داشته (دسته اول)؛
( )۲نیاز به منابع اضافی قابل دسترس (دسته دوم)؛ و ( )۳ضرورت به منابع جدید و شمولیت قیمت های معامله
( )transactionمربوط به تنظیمات سازمانی (دسته سوم) .عالوه بر این ،براساس مشوره های که صورت ګرفته است،
این برنامه ها/پروژه ها را میتوان به ترتیب ذیل اولویت بندی نمود:
اولویت اول:
شماره اول – برنامه ملی ظرفیت سازی کاهش خطر حوادث
شماره پنجم – کمپاین ملی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث
شماره هفتم – آمادګی برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
اولویت دوم:
شماره دوم – ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی
شماره سوم – برنامه تحقیق و ارزیابی
شماره چهارم – سیستم اخطاردهی اولیه در سطح ملی
اولویت سوم:
شماره ششم :ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث
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نوع اول یا فعالیت های فورا ً قابل اجرأ تحت برنامه ها/پروژه های دارای اولویت اول و نهاد های مرکزی ذیربط شان
ذیالً تشریح شده اند .اکثریت این فعالیت ها از قبل تحت پوشش  ANDSو/یا جزء الینفک تعهدات ادارات دولتی میباشد.
باید تذکر داد ،که ارتقای آګاهی در بین مردم عادی افغانستان در مورد آمادګی در برابر حوادث یکی از نتایج چند بعدی
برنامه حقوق بشر و مسوولیت های مدنی ،برنامه های دارای اولویت ملی ( )NPPsچنانچه در پالن اولویت بندی و
تطبیق  ANDSاواسط  ۲۰۱۰الی اواسط  ۲۰۱۳آورده شده است ،میباشد45.بعضی فعالیت های موازی این  NPPرا
میتوان با هر یکی از سه برنامه/پروژه این دسته انجام داد .با تعمیم کاهش خطر حوادث در  NPPتشریک مساعی قابل
مالحظه ایرا میتوان کسب کرد و این در صورتی است ،که ظرفیت همکاران را برای جریان سازی کاهش خطر
حوادث در پالن ها و امور یومیه شان بلند برد.
جدول  .۷فعالیت های فورا ً قابل اجرأ (نوع اول) تحت برنامه ها/پروژه های دارای اولویت اول SNAP
نهاد  /نهاد
های مرکزی
،ANDMA
ریاست مستقل
های
ارګان
محلی
،ANDMA
ریاست مستقل
ارګان های محلی
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA
،ANDMA
وزارت احیاء و
انکشاف دهات،
وزارت زراعت،
و
آبیاری

برنامه  /پروژه /فعالیت ها
شماره  -۱برنامه ارتقای ظرفیت کاهش خطر حوادث در سطح ملی
 ۱.۱مرور پالیسی ها ،قوانین و میکانیزم های موجوده در ارتباط با مدیریت حوادث

 ۲.۱مرور و بازنګری طرزالعمل موجوده انجمن ملی کاهش خطر حوادث تا بیشتر همه شمول و
غیر متمایل به مرکز ( )decentralizedګردد
شماره  – ۵کمپاین آګاهی کاهش خطر حوادث به سطح ملی
 ۱.۵تشکیل یک ګروپ کاری آګاهی عامه برای همکاری با ANDMA
 ۲.۵ارزیابی وضعیت فعلی نیازمندی های آګاهی ګروپ های مورد نظر در مورد کاهش خطر
حوادث
 ۳.۵دیزاین پالن بلند بردن آګاهی عامه
 ۴.۵مشوره/هماهنګی با شرکاء
 ۵.۵دیزاین مواد  IECبرای بهبود آګاهی عامه
 ۶.۵ترجمه به لسان های محلی
 ۷.۵ارائه برنامه آګاهی عامه
 ۸.۵ارزیابی و تفتیش
شماره  – ۷آمادګی برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
 ۱.۷تشکیل یک ګروپ کاری مؤثر پاسخ در برابر حوادث
 ۲.۷ارزیابی ظرفیت ها برای پاسخ در برابر حوادث و احیای مجدد بخصوص تیم های خوشه ای
( )Clusterو ضروریات آموزشی کارمندان مربوطه
 ۳.۷انکشاف پالن کاری

 45نتیجه متوقعه عنصر بلند بردن سطح آګاهی برنامه (به قیمت  ۱۷۰میلیون دالر امریکایی) عبارت از طرح یک پالن
عملیاتی جامع تعلیمات مدنی و حقوق بشر برای برنامه های حقوق بشر و تعلیمات مدنی به مدت شش ماه و ارتقای
بیشتر سطح آګاهی در حداقل  ۵والیت در مورد حقوق بشر ،برنامه ریزی  pro-poorانکشافی ،جندر ،انتخابات،
حاکمیت قانون ،آمادګی در برابر حوادث ،صلح ،مصالحه ،امنیت ،انکشاف محلی ،کلتور ،محیط زیست وغیره میباشد.
(دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان – پالن اولویت بندی و تطبیق اواسط  ۲۰۱۰الی
اواسط  ،۲۰۱۳جلد اول ،کنفرانس بین المللی کابل در مورد افغانستان ۲۰ ،جوالی .)۲۰۱۰
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مالداری
-doANDMA
ANDMA
ANDMA

 ۴.۷اولویت بندی عناصر پالن کاری
 ۵.۷دیزاین مادیول های آموزشی
 ۶.۷تدویر کورس های آموزشی و  /یا تمرینات (دوامدار)
 ۷.۷تفتیش و ارزیابی تدابیر آمادګی در برابر حوادث (دوامدار)

فعالیت های نوع دوم ،که به منابع اضافی قابل دسترس ضرورت دارند ،ذیالً لست شده اند .درحالیکه برنامه ها/پروژه
های دارای اولویت اول در حال پیشرفت اند ،فعالیت های لست شده برنامه ها/پروژه های شماره  ۴ ، ۳ ، ۲و  ۶ممکن
اجرأ ګردند .ظرفیت برای ادامه این پروژه ها به برنامه  NDRRCBDراجع میګردد.
جدول  .8فعالیت های که به منابع اضافی قابل دسترس (نوع دوم) تحت برنامه ها/پروژه های  SNAPضرورت دارند:
نهاد یا نهاد برنامه/پروژه/فعالیت
های مرکزی
شماره  – ۱برنامه ارتقای ظرفیت در مورد کاهش خطر حوادث در سطح ملی
 ۳.۱ارزیابی نیازمندیهای آموزشی
ANDMA
ANDMA
 ۴.۱دیزاین مادیول های آموزشی
 ۵.۱اجرای آموزش برای مربیان در مورد کاهش خطر حوادث
ANDMA
 ۶.۱اجرای فعالیت های آموزشی برای شرکای کلیدی
ANDMA
شماره  – ۲ابتکار مدیریت معلومات کاهش خطر حوادث در سطح ملی
 ۱.۲ارزیابی ضروریات معلوماتی استفاده کنندګان بالقوه و نیازمندی ها برای ایجاد سیستم
ANDMA
 ۲.۲اجرای فهرست مواد ،تجهیزات و منابعی که میتوان آنرا برای پاسخ در برابر حوادث و امداد
،ANDMA
وزارت احیاء رسانی بسیج نمود
انکشاف
و
دهات ،وزارت
زراعت،
و
آبیاری
مالداری
شماره  – ۳برنامه تحقیق و ارزیابی
 ۲.۳اجرای سروی پیشرفته کاهش خطر حوادث در افغانستان
ANDMA
 ۳.۳طرح ارزیابی سیستماتیک برای ترکیب تفتیش  HFAو نظریاتی از خط مقدم
ANMDA
شماره  – ۴سیستم اخطاردهی اولیه در سطح ملی
 ۱.۴ارزیابی سیستم های موجوده اخطاردهی در برابر حوادث در نقاط مختلف کشور
ANDMA
 ۲.۴به رشته قلم دراوردن تجارب محلی و بومی اخطاردهی در برابر حوادث ،که مفیدیت آن ثابت
ANDMA
شده است (ادامه)
 ۳.۴تعمیم سیستم اخطاردهی اولیه در فعالیت های مدیریت حوادث مبتنی بر جامعه
،ANDMA
وزارت احیاء
انکشاف
و
دهات
 ۴.۴ترتیب فهرست نقشه های اساسی و نقشه های خطرات
،ANDMA
وزارت احیاء
انکشاف
و
دهات ،وزارت
زراعت،
و
آبیاری
و
مالداری
ریاست مستقل
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های

ارګان
محلی
 ۵.۴ارتقای ظرفیت های تفتیش خطرات و پیش ګویی اوضاع جوی
AMA
 ۶.۴آموزش کارمندان مسلکی در مورد تفتیش و پیشګویی خطرات
،ANDMA
وزارت احیاء
انکشاف
و
دهات ،وزارت
زراعت،
و
آبیاری
و
مالداری
ریاست مستقل
های
ارګان
محلی
شماره  – ۵کمپاین آګاهی کاهش خطر حوادث در سطح ملی
 ۳.۵دیزاین پالن بلند بردن آګاهی عامه (ادامه)
ANDMA
 ۴.۵مشوره/هماهنګی با شرکاء (ادامه)
ANDMA
 ۵.۵دیزاین مواد  IECبرای بهبود آګاهی عامه (ادامه)
ANDMA
 ۶.۵ترجمه به لسان های محلی (ادامه)
ANDMA
شماره  – ۶ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث
ANDMA
 ۵.۶ایجاد سازګاری میان شوراهای محلی ()VDCs, CDCs and DDCs
ANDMA
ً
 ۶.۶اجرای سروی با استفاده از تکنیک های اشتراکی مثال HVCA
،ANDMA
وزارت احیاء
انکشاف
و
دهات
 ۷.۶انکشاف و/یا تطابق میتودولوژی برای ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث
ANDMA
 ۸.۶آموزش مربیان از جامعه و حکومت محلی
ANDMA
 ۹.۶آزمایش امتحانی میتودولوژی ها در سه جامعه
،ANDMA
وزارت احیاء
انکشاف
و
دهات
 ۱۰.۶اجرای ارزیابی مطالعات امتحانی
ANDMA
شماره  – ۷آمادګی برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث
 ۲.۷ارزیابی ظرفیت های پاسخ در برابر حوادث و احیای مجدد بخصوص تیم های خوشه ای
ANDMA
( )Clusterو ضروریات آموزشی کارمندان مربوطه (دوامدار)
 ۶.۷اجرای کورس های آموزشی و  /یا تمرینات (دوامدار)
ANDMA
 ۷.۷تفتیش و آمادګی تدابیر آمادګی در برابر حوادث (دوامدار)
ANDMA
 ۸.۷ترتیب پالن های احتمالی برای خطرات خاص
ANDMA
 ۹.۷تازه نګهداشتن ذخایر درصورت ضرورت (دوامدار)
ANDMA
 ۱۲.۷ارسال بازجواب به برنامه (NDRRCBدوامدار)
ANDMA
فعالیت های باقیمانده ایکه در دو جدول قبلی لست نشده اند با دریافت منابع جدید در زمینه  SNAPو  ANDSاجرأ شده
میتوانند.
مقاصد شش ګانه ایکه با هفت برنامه و فعالیت های  ،SNAPکه روی کاهش خطر حوادث تمرکز دارند ،احاطه شده
اند ،با روند تحکیم صلح وانکشاف پایا ،تدابیر تحفظ اجتماعی و شمولیت پذیری برای حمایت از ابتکارات متعددی که
تحت  ANDSروی دست ګرفته شده اند ،چوکات کاری همکاری های انکشافی سازمان ملل ( )UNDAFوغیره در
ارتباط میباشند .اینها همه بصورت مثبت و عملی به تحکیم اصل "جامعه صلح آمیز" در افغانستان کمک خواهند کرد.
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یکتعداد فرصت ها برای افغانستان توسط  Incheon REMAPدر ساحات مثل بلند بردن آگاهی  ،مدیریت دانش ،
هشدار بموقع  ،سیستم های معلوماتی حوادث ،و تشکیل  DRRبسطح ولسوالی و والیتی .این همه وسایل اند که
افغانستان زا قادر میسازد تا برای حوادث اماده و از خسارات حوادث جلوگیری کند یا انرا به حداقل برساند.
 .۵مسایل تطبیقی
پیش شرط ها :تطبیق  SNAPبستګی به سیستم و تعامالت اداری دولت افغانستان دارد .از آنجاییکه تعداد زیاد ادارات
حمایت کننده خارجی چوکات کاری همکاری های انکشافی را ارائه نموده اند ،قضاوت کلی به سیاست و رهبری افغان
ها برمیګردد .بنابرین ،الزم است ،تا مسوولیت ها از قبل تعین شده ،و منابع ضروری و عملکرد ها بصورت مطلق
مدنظر ګرفته شوند .با پذیرفتن  SNAPاز جانب دولت افغانستان ،انجمن ملی کاهش خطر حوادث به ویژه نهاد های
مرکزی که توسط  ANDMAرهبری میشوند ،مکلف است تا برای حضور در پروسه مشورتی UNDAF/CCA
تالش نماید .انجمن ملی کاهش خطر حوادث با سکرتریت  ANDMAاساسا ً در راستای شمولیت کاهش خطر حوادث
( )DRRدر پروسه  UNDAF/CCAهمکاری نموده  46،تا اهداف انکشافی هزاره ای و سایر کنوانسیون های بین
المللی بدست آیند ،که همه و همه بسوی دیدګاه (آرمان) کشور جهت یافته اند .ارزیابی کاهش خطر حوادث از طریق
جمع آوری ارقام و معلومات مربوط به خطرات و عواقب ناشی از آن؛ عوامل زمینه ساز آسیب پذیری؛ و اثرات
مربوطه با عوامل آن ،در زمینه ستراتیژی های انکشافی در مدت زمان دوره بعدی برنامه ریزی در  CCAشامل شده
است .بدین ملحوظ ،اجرای  SNAPباید منحیث جزء متممه پروسه برنامه ریزی افغانستان مطابق به زمان بندی های
ذیل تضمین ګردد.
شکل سیزدهم .زمان بندی پالن ها در افغانستان در برابر  HFAو SNAP
سال
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یاداشت –  :ANDSستراتیژی ملی انکشافی افغانستان (دیدګاه برای سال )۲۰۲۰؛  :CPAPپالن عملیاتی برنامه
کشوری؛  :HFAچوکات کاری هایوګو برای عمل؛  :NEPASPپالن ستراتیژیک اداره ملی حفاظت محیط زیست؛
 :SNAPپالن عملیاتی ستراتیژیک ملی؛  :UNDAFچوکات کاری همکاری های انکشافی سازمان ملل متحد
اساس حقوقی برای کاهش خطر حوادث :الزم است تا اصول شامل در  HFAدر قانون ګنجانیده شوند .کشور از ده
سال است ،که به کمک تمویل کنندګان در حال بازسازی است ،اما هنوز هم نیاز است ،تا روی آمادګی در برابر حوادث
از نظر حقوقی کار صورت ګیرد .پاسخ به حوادث عمدتا ً به همکاری کارمندان داخلی و منابع و ذخایر موجوده صورت
ګرفته است .در صورت حوادث فاجعه انګیز ،حاالت اضطراری مغلق ،هجمه ای از خطرات و حوادث شدید جوی،
ضرورت است تا کمک های بیشتری بشکل تیم های  ،SARوسایل ،تدارکات ،تیم های طبی ،کارکنان امداد رسان و
سایر نیازمندی های لوژیستیکی به کشور وارد شده بتواند .بنا ً بازنګری پیشنویس قانون مدیریت حوادث برای مسایل
ذیربط مفید است.
تشریک مساعی با پالن ملی انکشافی ،پالن سکتوری و ماستر پالن (شکل  :)۱۳از طریق  ،SNAPاجندای کاهش
خطر حوادث بصورت پیشرونده بسوی هدف "یک افغانستان مصئون و بیشتر انعطاف پذیر" حرکت خواهد کرد.
ازینرو SNAP ،بخوبی و هماهنګ با  ANDSو سایر پالن های مملکت تطبیق میشود .این طرزالعمل )(No-regrets
را اتخاذ میکند برای بهینه سازی تفارب  DRRو  ، CCAو برای تسلسل و همآهنگی آن با پالن ها و برنامه های
 46ضمیمه  – ۵اسناد ستراتیژی کاهش فقر ،ترتیب چوکات کاری همکاری های انکشافی سازمان ملل متحد ،در
 ،UNISDRجهان در عمل ،سازمان ملل متحد ،ژنیو ،ص۱۶۱ - ۱۵۷ .
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کشور تالش میکند .طول عمر  ANDSاز سال  ۲۰۰۸الی  ۲۰۱۳میباشد SNAP .سه مرحله دارد :مرحله اول،
 ۲۰۱۱الی ۲۰۱۲؛ مرحله دوم ۲۰۱۲ ،الی اواسط ۲۰۱۳؛ و مرحله سوم ،اواسط  ۲۰۱۳الی  .۲۰۱۵در وقت ترتیب
پیشنهاد یا پروپوزل های مفصل باید موافقه نهادهای همکار روی فعالیت های فوری ،که باید تحت پروژه ها و برنامه
های مختلف اجرأ ګردد در همان وهله نخست اخذ ګردد .سیګنال های دوره بعد از  ،۲۰۱۳آغاز کار یک ستراتیژی ملی
انکشافی جدید را برای  ۵سال آینده نشان داده و  SNAPممکن تخصیص منابع ثابت و قابل اعتماد را برای ابتکارات
کاهش خطر حوادث جهت محافظت افغان ها و دارایی هایشان تعهد کند .ګفته میشود ،که تالش های شعورانه و سنجیده
شده برای جریان سازی کاهش خطر حوادث در جریان دو سال اول قابل مالحظه بوده است .وزارتخانه های ذیربط با
وظایف مرتبط به کاهش خطر حوادث در جستجوی رهنمایی های بالقوه در سند  SNAPبوده تا در حصول اهداف طی
سال های آینده الی تکمیل دوره  ۵ساله کمک کنند .به این ترتیب ،اساس برنامه ها در برګیرنده مفهوم اداره همکار یا
معاون برای استفاده مؤثر منابعی ،که با سهم ګیری اساسی همکاران به ویژه  ANDMAاز قبل تخصیص یافته است،
میباشد .زمانیکه ارتباط میان  PMUNAسازمان ملل و سیستم مدیریت معلومات  /تفتیش و ارزیابی  ANDSایجاد شد،
الزم است تا پروسه  ANDSتوسط  HFAو ( VFLسروی نظریاتی از خط مقدم) معلومات بدست آرد.
میکانیزم های همکاری رسمی و غیررسمی :فعالیت های ظرفیت سازی در وزارتخانه های ذیربط ،ادارات مختلفه
دولتی و نهاد های حکومت محلی صورت میګیرد .کاهش خطر حوادث منحیث بخش مهمی از جریان عمومی فعالیت
های دولت ،روی سکتورهای تحفظ اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی تمرکز کرده و از میان مشکالت متعدد موجود در
مقابل فعالیت های انکشافی و امداد رسانی بخصوص در عرصه محو فقر و حتی تحکیم صلح راه خود را باز میکند.
نقش های متبارز انجمن ملی کاهش خطر حوادث عبارت اند از :بودن منبع مرکزی برای تبادله معلومات و مسوول
میکانیزم بازجواب .این به مفهوم تدویر جلسات منظم ،ګروپ های کاری برای برنامه ها/پروژه های دارای اولویت
 SNAPو شریک ساختن معلومات با عموم جوانب میباشد .روش مداخله خوشه ای ( )clusterمیکانیزم دیګریست ،که
در آن وزارتخانه های ذیربط فعاالنه سهم ګرفته میتوانند .اسنادی چون تفاهم نامه ها و قرارداد ها میتوانند شمولیت
پروسه کاهش خطر حوادث را بصورت جدی در پالن های کاری مؤسسات و ادارات همکار ارتقأ میبخشد.
سایر میکانیزم های رسمی شامل کمیته ها ،کورس های تربیوی مشترک (چنانچه توسط برنامه ملی ارتقای ظرفیت ها
پیشنهاد شده است) ،ایجاد بست ها یا ګروه های ارتباطی ( ،)liaisonتبدیلی کارمندان میان دو اداره ،ارسال نقل راپورها
به رؤسای سایر ادارات و مؤسسات ذیربط ،استفاده از فورمه واحد راپوردهی توسط دو یا بیشتر ادارات همکار و
خالقیت ها (مالی ،تشویقی ،مسلکی) بوده ،که کار در پروژه های مشترک را تشویق مینماید.
میکانیزم های غیررسمی شکل به عاریت دادن منابع را بخود میګیرد؛ مثالً واګذاری کارمندان و وسایط نقلیه توسط یک
اداره به اداره دیګر بصورت غیررسمی ،استفاده از سیستم های غیررسمی معلومات توسط تصمیم ګیرندګان ،تشویق
ارتباطات غیررسمی میان کارمندان اداره (از طریق صحبت های خصوصی میان افراد ،سمینار های غیرمنظم) ،داشتن
دفتر اداره همکار در عین موقعیت ،جلسات دوره ای تصمیم ګیرندګان بصورت غیررسمی ،اشتراک کارمندان ،استفاده
از نوع حمایوی مدیریت توسط اداره و بکاربرد ستراتیژی مبتنی بر معامله/مذاکره با سایر فعاالن بجای اتکا روی قواعد
موجوده.
سکرتریت انجمن ملی کاهش خطر حوادث ANDMA :نقش سکرتریت کمیسیون ملی را به عهده دارد .منحیث اداره
مرکزی برای کاهش خطر حوادث ،نقش سکرتریت انجمن ملی کاهش خطر حوادث را بصورت قانونی ANDMA
عهده دار شده است .واحد مسلکی پیشنهاد شده در تشکیل  ANDMAبرای تسهیل هماهنګی میان همکاران در عرصه
های مختلف مدیریت خطرات حوادث ممکن بصورت یک بخش سازمان یافته  ANDMAپنداشته شود .با مدنظر
ګرفتن معاشات ،فضای دفتر و وسایل مورد نیاز ،فرصت های تمویل باید محتاطانه مطالعه شوند؛ همچنان ،میکانیزم
های رسمی همکاری مانند ایجاد بست های ارتباطی (افراد/نهادهای مرکزی کاهش خطر حوادث) با ادارات کلیدی و/یا
داشتن کارمندان ادارات همکار ،که  ANDMAرا پشتیبانی نموده است ،ممکن جستجو ګردد.
میکانیزم های امداد رسانی و منابع مالی :منابع مالی برای تمویل برنامه و پروژه ها در کشور متشکل از بودیجه ملی
و بودیجه بیرونی میباشد .بودیجه ملی با حمایت مستقیم بودیجوی و یا از طریق وجوه امانتی ،که برای مقاصد خاص
جمع شده اند ،پرداخت میشود .لین های مصارف کاهش خطر حوادث در چندین سکتور  ANDSدریافت شده ،ولی
عمدتا ً سکتور تحفظ اجتماعی چنین مصارفی را در خود دارد .تعمیم  DRRدر پروژه ها و پالن های انکشافی و نیز در
امور یومیه نشانه ای از توجه به مدیریت خطرات میباشد .مدیریت خطرات یک روش دقیق بسوی مدیریت
برنامه/پروژه میباشد؛ این روش خطر ات را در تصمیم ګیری ها برای سرمایه ګذاری و توجیه خطرات عملیاتی مانند
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انقطاع عملیاتی ،خسارات به محیط زیست ،اثرات منفی اجتماعی و خسارات ناشی از آتش سوزی و خطرات طبیعی ،به
حداقل میرساند .برای کاهش صدمات و ضایعات بالقوه ایکه با تطبیق پروسه مدیریت خطرات واقع خواهد شد ،جلو
شک و تردید در برنامه ها/پروژه ها با ارزیابی و تحلیل خطرات ،تطبیق ستراتیژی ها و فعالیت های خاص برای
کنترول ،کاهش و انتقال خطرات ،ګرفته خواهد شد.
زمانیکه بودیجه بصورت واضح به کاهش خطر حوادث تخصیص میابد ،باید کمک های تمویل کنندګان مختلف را
مطابق به آن تنظیم نمود SNAP .میتواند کمک ها را به مقاصد دیګری ،که واقعا ً ضرورت به آن محسوس است و یا
میتواند بدیل حساس در مقابل خطرات را برای جلوګیری از زیان ها بوجود آرد ،جهت دوباره دهد .با تفتیش و ارزیابی
مناسب تمام برنامه ها/پروژه های  SNAPمیتوان مؤثریت کمک ها را دانست.
امنیت :تجارب ساحوی از یک محل تا محل دیګر و نیز زمان به زمان قابل تحول است .بنا ً مسئله امنیت مطرح میشود.
ناامنی (جنګ ،خشونت) ،که معموالً از آن منحیث تهدیدی برای فعالیت های کاهش خطر حوادث ذکر میګردد ،و
بصورت عمومی به محالت شناسایی شده ای راجع میګردد ،به مشکل پیش بینی شده میتواند .فقر و حکومتداری ضعیف
ممکن دالیلی برای ناامنی باشند ،زیرا مردم به ګروه های مسلح و اربکی ها میپیوندند .بخشی از راه حل را میتوان در
محو فقر و حکومتداری خوب سراغ ګرفت .اینها به معنی توانمندسازی و ارتقای معیشت میباشند .شورای انکشافی
جامعه منحیث روشی برای مدیریت حوادث و بازسازی جامعه دیده شده است .با بهبود روابط در داخل اجتماع ،شورای
انکشافی جامعه نیز در تخفیف اثرات جنګ و حمایت از پروسه ګذار از بازسازی بسوی انکشاف سهم میګیرد .با ازدیاد
در عاید مردم و فرصت ها برای بهتر زیستن ،شرایط ممکن بهبود یابد.
4۷
یک برنامه مقید در
متمم بودن فعالیت های کاهش خطر حوادث :پیشنویس  ۲۰۱۰ NDMPدر فصل NDRRP
چوکات زمانی را ،که به حصول اهداف  HFAمساعدت میورزد ،پیشنهاد مینماید .با قبول سال  ۲۰۱۰منحیث سال
قاعده ( )baseبرای ارزیابی ظرفیت ها در سطح ملی  ،شش عنصر اساسی برنامه و ادارات عمده مسوول آن عبارت
اند از )۱( :رسمی/سازمانی شدن و جریان سازی  ANDM/NDMC -؛ ( )۲مکاتب مصئون – وزارت معارف؛ ()۳
مصئونیت شفاخانه ها – وزارت صحت عامه؛ ( )۴شهرهای انعطاف پذیر در برابر حوادث – وزارت انکشاف شهری؛
( )۵اخطاردهی اولیه – وزارت اطالعات و کلتور؛ و ( )۶آمادګی برای پاسخ مؤثر در برابر حوادث – .ANDMA
عناصر  ۳ ، ۲و  ۴به وضوح در برنامه ها و پروژه های  SNAPشناسایی نشده ،اما بقیه با سند مذکور سازګاری
دارند.

فعالیت های عناصر متذکره عموما ً دارای این شاخص ها اند :بلندبردن سطح آګاهی ،ارزیابی مصئونیت و پیاده نمودن
فعالیت های مصئون ساختمانی در عمل .به این فعالیت ها اساسا ً در فعالیت های پروژه های  SNAPمثل برنامه ارتقای
ظرفیت ها به سطح ملی (شماره  ،)۱سیستم ملی اخطاردهی اولیه (شماره  ،)۴برنامه ملی آګاهی در مورد کاهش خطر
حوادث (شماره  ،)۵و ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث (شماره  )۷تلویحا ً اشاره شده است.
اکنون NDMP/UNDP ،فعالیت های را برای ارتقای آګاهی و آمادګی در برابر حوادث در بین معلمان و اطفال
مکاتب به پیش میبرد .در صورت مؤفقیت ،این فعالیت ها به اهداف بزرګتری چون اعمار مکاتب بصورت مصئون ،که
محصول متوقعه عنصر دوم میباشد ،منتهی خواهد شد .ازینرو توصیه میشود ،که انکشاف بعدی و فعالیت های پروژوی
متکی به سخت افزار باید در آینده با برنامه مناسب ( SNAPمثل برنامه ملی آګاهی در مورد کاهش خطر حوادث برای
اولی و ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث برای آخری) ،زمانیکه به اولویت بلندتر برسد ،اجرأ شود .برنامه
ارتقای ظرفیت ها در مورد کاهش خطر حوادث به سطح ملی کارمندان وزارتخانه های سکتوری و مأموران کاهش
خطر حوادث را در زمینه حساس میسازد .پختګی (یا آمادګی) برای برداشتن ګامی بسوی فعالیت های ساختمانی تمام
عیار مربوط به عوامل نامعلوم بستګی داشته ،که ممکن سبب مؤفقیت یا ناکامی این تالش ها شوند .به عباره دیګر،
دست آورد کلی یا قابل مالحظه در ظرف ده سال ( )۲۰۲۰ – ۲۰۱۰چنانچه در  NDRRPفرض شده ،تا اندازه ای
خوشبینانه است ،که ممکن عملی نباشد ،بخصوص زمانیکه عناصر ضروری برای آغاز این مرحله موجود نباشند.
برنامه ها و پروژه های  SNAPباید معیاراتی را که یک کشور ایده آل (دلخواه) برای فعالیت های مصئون ساختمانی
داشته باشد ،در خود بګنجاند .تدوین مقرره ملی برای فعالیت های ساختمانی از جمله توقعات است ،به هر حال تطبیق و
بدرد بخور ساختن آن برای انواع مختلف تعمیرات و برای استفاده های متفاوت موضوع دیګریست .جنبه برجسته

4۷

 ،۲۰۱۰ ،NDMP/UNDPص۱۹ .
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کمپاین های جهانی کاهش حوادث UNISDR4۸عبارت از اثرات اجتماعی آینده ترویج کلتور مصئونیت و انعطاف
پذیری در برابر حوادث در اذهان جوان مانند شاګردان و کارشناسان (مثل معلمان و داکتران) میباشد.
 .۶راهی بسوی آینده
 SNAPمنحیث ابزاری برای کاهش خطر حوادث در بسیاری کشورهای جهان ایجاد شده است SNAP4۹.در
افغانستان متفاوت است ،زیرا این پروسه یک روش پایین به باال را نشان میدهد ،که قبالً در کار مشترک انجوها و
مؤسسات جامعه مدنی با حکومت و مؤسسات بین المللی در براه انداختن انجمن ملی کاهش خطر حوادث دیده نشده
است.
به نظر میرسد ،که شرکاء برای محافظت در برابر حوادث حساس شده اند؛ هرچند افغانستان ،که در حال بازسازی بعد
از جنګ است ،یک جامعه ای با کلتور های متعدد باقیمانده ،که در هر زمانی به تمرد رفته میتواند ،و یک ترکیبی از
پالن ها و برنامه های قوی و انتخابی ستراتیژیک را با اهداف عمومی ،که باهم پیوست اند تا اینکه از هم جدا باشند،
پیشکش میکند .محیط زیست و زمین های زراعتی ،که تغیرات قابل مالحظه را در جریان سه دهه ګذشته از سبب
مداخالت بشر متحمل شده اند ،شرایط سخت و چالش های فراراه انکشاف را بوجود میاورد.
در سه دهه اخیر افغان ها مصائب و عقب مانی های فراوانی را متحمل شده اند .از سال  ۲۰۰۱بدینسو ،دولت افغانستان
با حمایت جامعه جهانی تالش نموده است ،تا زندګی مردان ،زنان و اطفال این سرزمین را به روند عادی برګردانده و
از طریق بهبود معیشت پایا ،خدمات صحی قابل اعتماد ،دسترسی یکسان به تعلیم و تربیه ،بهبود وضعیت زنان و تهیه
سای ر نیازمندی های اساسی چون سرپناه ،آب صحی و حفظ الصحه در بازسازی جامعه و نهاد های آن معاونت نماید.
دست آوردهای پروسه بازسازی و احیای مجدد در جریان سال های اخیر باید حراست ګردند.
درحالیکه حفاظت از اتباع مسوولیت دولت است ،اما دولت به تنهایی نمیتواند زیان ها و اثرات منفی ناشی از خطرات
طبیعی را جلوګیری نماید .قسمی که قانون اساسی افغانستان بیان میدارد ،وظیفه هر افغان است تا فعاالنه در وقت وقوع
حوادث اشتراک نماید .به هرحال ،دروس آموخته شده از داخل و بیرون کشور بر عاقالنه بودن برنامه ریزی قبل از
حادثه ،آمادګی در برابر حادثه و تخفیف آن تأکید میکند.
برنامه ها و پروژه های  SNAPبا هدف حصول اهداف انکشافی هزاره ای سازګار اند .درحالیکه کاهش خطر حوادث
بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با تمام اهداف انکشافی هزاره ای در ارتباط است SNAP ،بطور ویژه ،در دراز مدت در
حصول تداوم محیط زیست (هدف  ۷انکشافی هزاره ای) و محو فقر شدید ،ګرسنګی و عدم مصئونیت غذایی (هدف ۵
انکشافی هزاره ای) مساعدت میورزد .از طریق اینها ،کاهش خطر حوادث در سطوح مختلف به همبستګی محلی و ملی
کمک مینماید ،زیرا با تهدیدات متوجه محیط زیست بصورت ثابت و ستراتیژیک مجادله صورت ګرفته ،که منتج به
 UNISDR 4۸منحیث یک اداره جهانی دادخواهی ،روی یک موضوع از طریق برنامه ها ،پروژه ها و ابتکارات بلند
بردند سطح آګاهی یا ارتقای ظرفیت ها از  ۱۲اکتوبر ( ۲۰۰۶روز جهانی کاهش حوادث) تمرکز نموده است .موضوع
 UNISDRبرای کاهش حوادث در سطح جهان برای  ۲۰۱۱ – ۲۰۱۰عبارت از "ایجاد شهرهای انعطاف پذیر در
برابر حوادث میباشد .موضوعات در جریان چند سال ګذشته عبارت بودند از "آموزش" در سال ،۲۰۰۵ -۲۰۰۴
"کاهش خطر حوادث در مکاتب شروع میشود" (یا "مکاتب مصئون") در سال  ۲۰۰۷ – ۲۰۰۶و "شفاخانه های
مصئون از حوادث" (یا "شفاخانه های مصئونتر") در سال  UNISDR .۲۰۰۹ – ۲۰۰۸آسیا و پاسیفیک یک پروسه
دادخواهی جاری بنام "کمپاین یک میلیون مکتب و شفاخانه مصئون" داشته ،که از حد بلند بردن سطح آګاهی ګذشته و
اطفال ،معلمان ،والدین ،داکتران طب ،تکنیشن ها ،مسووالن اداری ،حکومت و مردم را بسوی اجراأت میبرد .مرحله
اول عبارت از تعهد به این ابتکار جهانی بوده ،که هدف آن ایجاد تقاضا برای تضمین مکاتب و شفاخانه ها از حوادث
میباشد .طوریکه راپور داده شده است ،تعداد قابل مالحظه تجارب خوب ازین کمپاین آموخته شده است .رهنمود های
مفید برای کمک به همکارانیکه تعهد و حمایت شانرا از اهداف کمپاین ابراز نموده اند ،وسیعا ً به دسترس قرارداده شده
اند .فعالیت های ابتکاری و اجراأت خوب برای جایزه با اعتبار " -UNساساکاوا برای کاهش حوادث" نامزد شده اند.
همه تشویق شده اند تا دست آوردهایشان را در روند راپوردهی ملی تطبیق  HFAبه ثبت برسانند .با تمرکز روی
موضوع ،همکاران اشتراک کننده در پروسه توسط  UNISDRاز طریق براه اندازی دیالوګ های پالیسیو ورکشاپ ها
و سایر رویدادها در سطح جهانی و منطقوی ،عرضه معلومات و دانش و فرصت های آموزشی حمایت شده میتوانند.
 4۹کمبودیا ،اندونیزیا ،مالدیو ،تایلند و وانوتو از جمله کشورهای که  SNAPرا پذیرفته و تکمیل کرده اند.
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کاهش زیان ها میګردد .این روند ،فعاالن انکشافی و خیریه را ګردهم آورده تا با اتکاء روی قوت ها و فرصت های
خوشبینانه ایکه برای همه مساعد شده ،فعالیت های را ،که بصورت بالقوه باعث تشریک مساعی میشود ،به عهده
بګیرند/تعقیب نمایند.
 SNAPبا طول عمر  ۵ساله اهداف ستراتیژیک را طرح ریزی کرده ،که در بدست آوردن آرمان "یک افغانستان
مصئون و بیشتر انعطاف پذیر" در سازګاری با اهداف  HFAو اولویت های کاری برای  ۲۰۰۵الی  ۲۰۱۵کمک
خواهد کرد ANDS .یک ستراتیژی  ۵ساله بوده و تا سال ( ۲۰۱۳در همین سال پالن عملیاتی برنامه کشوری –
 – CPAPو  UNDAFنیز خاتمه میابند) ادامه دارد .این سال ( )۲۰۱۳حیثیت نقطه وسطی در چوکات زمانی SNAP
را دارد .توقع برده میتوانیم ،که فعالیت های دور بعدی برنامه ریزی سکتور تحفظ محیط زیست را بشکل قویتر با
درنظر داشت مشکالت و استثناأت پروسه کاهش خطر حوادث پالن نمود .پروسه تعمیم کاهش خطر حوادث در
ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان ( CPAP ،)ANDSو  UNDAFبرای بسیج منابع مالی از تمویل کنندګان دارای
اهمیت خاص میباشد .با داشتن  ANDMAمنحیث سکرتریت ،انجمن ملی کاهش خطر حوادث روی ارتباطات قوی با
شرکای مختلف از طریق جروبحث ها و شریک ساختن معلومات متکی است.
روش مداخله خوشه ای ( )clusterبا شبکه احیای مجدد مقدم منحیث یک میکانیزم اضافی تا حد ممکن ضرورت به
پیګیری با ادارات کلیدی که بصورت صمیمی با ګروه های کمک های بشردوستانه و مؤسسات امداد رسان بین المللی
کار میک نند ،دارد .این روش موازی با انجمن ملی کاهش خطر حوادث در ارتقای ظرفیت ها کمک مینماید ،زیرا خالها
بصورت مداوم ارزیابی شده و راه حل ها در شیوه ګروهی کار استفاده میشوند.
در مغایرت با تجارب قبلی ،مفکوره های پروژه های کاهش خطر حوادث ازین بیشتر روی تمویل کنندګان اتکا نداشته،
بلکه در عوض از خود مؤسسات همکار در داخل افغانستان جمع آوری خواهد شد .ترکیبی از هر دو نوع فعالیت ها در
حال ظهور میباشد .نتایج مطالعات در بیش از هفت سال اخیر با پروسه اشتراکی  SNAPمورد تأیید قرار ګرفته است.
در پروسه  SNAPبخصوص از جاییکه اساسات موضوع در اجندای اولویت های مهم داخل شده ،همګرایی بدست آمده
است.
ارتباط میان کاهش خطر حوادث و تالش های تحکیم صلح نیروی نهفته ای برای ملت سازی است .با داشتن این ذهنیت،
باید به ارتقای ظرفیت های سازمانی در سطح ملی و والیتی اقدام ګردد ،زیرا مردم از صدمات محافظت شده ،به پروسه
تشویق و با آمادګی در برابر حوادث مجهز شده ،و نیز پشتیبانی الزم را از حکومت و شرکای آن بدست میاورند.
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مأخذ
خدمات مدیریت معلومات افغانستان ( ،۲۰۰۵ ،)AIMSساحات سیالب خیز در سطح ملی
اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان ،مجله خاص در مورد تجلیل از روز جهانی کاهش خطر حوادث ،کابل
اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان ،سی دبلیو ایس و نتورک جهانی نهادهای جامعه مدنی برا کاهش حوادث،۲۰۰۹ ،
نظریاتی از خط مقدم – راپور کشوری :افغانستان (می )۱۹
علیم ،عبدالکبیر و سید شریف شوبیر ،خشک سالی و مصائب بشر در افغانستان ،در ورکشاپ  SAARCدر مورد
خشک سالی :مدیریت حوادث در آسیای جنوبی ۹ – ۸ ،آګست ،کابل ،انجمن آسیای جنوبی برای همکاری های منطقوی
و  ،ANDMAص۴۹ – ۴۴ .
اسم مستعار ،وضعیت مدیریت حوادث در افغانستان
)www.duryognivaran.org/documents/Afghanistan.pdf

در

سال

۲۰۰۹

(قابل

اسم مستعار ،پالیسی تخفیف حوادث طبیعی در افغانستان( ۲۰۰۶ ،قابل
)http://iisee.kenken.go.jp/net/seismic_design_code/afghanistan/afghanistan.pdf

دسترس

در

دسترس

در

بانک انکشافی آسیایی ۲۰۰۲ ،افغانستان :ارزیابی جامع ضروریات تعلیم و تربیه ،ضمیمه  ،۳مانیال.
بانک انکشاف آسیایی ،۲۰۰۲ ،ظرفیت سازی مدیریت و آمادګی در برابر حوادث ( TA;AFG
 )3875راپور نهایی همکاری های تخنیکی ،مانیال.
عظیمی ،علی ۲۰۰۷ ،ارزیابی محیطی برای برنامه بانک انکشاف آسیایی در افغانستان( ،فبروری) ،بانک انکشاف
آسیایی ،مانیال.
بیکر" ۲۰۱۰ ،Aryn ،کمک های حیاتی" ،Time ،ص ۲۵( ۴۶ .اکتوبر)
بیکر ،جاک Charles Ehrhart ،و دیوید ستون ۲۰۰۸ ،مسایل داغ – پیشبینی ها و عملکرد ها ،مروری بر مهاجرت
های اجباری (موضوع :تغیرات اقلیمی و مهاجرت) ،شماره  ،۳۱مرکز مطالعات پناهندګان
بانزیت ،امیلی ۲۰۰۷ ،et al ،ارتباط دادن امداد ،بازسازی و انکشاف در افغانستان با بهبود مؤثریت کمک ها :مؤفقیت
ها و چالش های مهمی که در پیشرو قرار دارند ،ګروپ  ،Urgenceبازسازی و انکشاف ( )URDو کمیسیون اروپا
 ،Battacharyaکمال ۲۰۱۰ ،et al ،اثرات خشک سالی و ظرفیت های بالقوه برای تخفیف آن در افغانستان جنوبی و
غربی ،خشک سالی و مصائب بشر در افغانستان ،در ورکشاپ  SAARCدر مورد خشک سالی :مدیریت خطرات
حوادث در آسیای جنوبی ۸ ،الی  ۹آګست ،کابل ،انجمن آسیای جنوبی برای همکاری های منطقوی و  ،ANDMAص.
۴۳ – ۲۷
کاس ،فرانسیس ،یوکو هاګیوارا و دیوید جنسن ۲۰۰۵ ،افغانستان در حاشیه حوادث ،جریده محیط زیست و فقر (03-
) ،2005ص۱۶ .
فیسی ،سیپریان ۲۰۰۹ ،نظریه های جهانی در مورد انکشاف مبتنی بر جامعه ،بانک جهانی/بخش انکشاف اجتماعی
(پیشکش پاورپاینت) ،واشنګتن دی سی
چهارمین کنفرانس وزرای اسیائی درمورد کاهش خطر حوادث ..۲۰۱۰ ،پالن کاری برای "طرح منطقوی انچیون در
مورد  DRRاز طریق  CCAدر اسیا و پاسفیک" ( ، )Incheon REMAPسانگدو  ،جمهوری کوریا۲۸-۲۵ ،
اکتوبر .۲۰۱۰
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حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۱۰ ،ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان – پالن اولویت بندی و تطبیق اواسط
 ۲۰۱۰الی اواسط  ،۲۰۱۳جلد یک ،کنفرانس بین المللی کابل در مورد افغانستان ۲۰ ،جوالی ۲۰۱۰
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۰۹ ،ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان – اولین راپور ساالنه ۱۳۸۷
( :)۲۰۰۹/۲۰۰۸ایجاد یک تغیر :ګذار از برنامه ریزی بسوی اجراء ،بخش اول
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۰۹ ،ارزیابی خودی ضروریات ظرفیتی در سطح ملی برای مدیریت جهانی
محیط زیست ) (NCSAو برنامه عملیاتی ملی تطابق در برابر تغیرات اقلیمی ) :(NAPAراپور مشترک نهایی،
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ،نایروبی
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۰۸ ،محیط زیست افغانستان ،اداره ملی حفاظت محیط زیست و برنامه محیط
زیست سازمان ملل
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،۲۰۰۸ ،،ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان ۲۰۱۳ – ۲۰۰۸
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۰۷ ،ارزیابی ملی آسیب پذیری و خطر حوادث  ،۲۰۰۸/۲۰۰۷وزارت احیاء و
انکشاف دهات و کمیسیون اروپا
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۰۴ ،قانون اساسی افغانستان
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ۲۰۰۳ ،پالن ملی مدیریت حوادث افغانستان ،بخش آمادګی در برابر حوادث
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان/بخش آمادګی در برابر حوادث،InWENT ،Federal Foreign Office ،
ماموریت همکاری سازمان مل در افغانستان ) ۲۰۰۴ ،(UNAMAپیشګیری و آمادګی در برابر حوادث به سطح ملی
در افغانستان
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان ،ماموریت همکاری سازمان مل در افغانستان ) ،(UNAMAو بانک انکشاف
آسیایی ۲۰۰۴ ،ستراتیژی پیشنهادی برای تقویه سازمانی در مدیریت خطر حوادث در افغانستان (مارچ )۲۶
ګپتا ،مانو ۲۰۱۰ ،پالن ملی مدیریت حوادث( ،ترتیب شده برای  ،)UNAMAبرنامه انکشافی سازمان ملل ،پروژه ملی
مدیریت حوادث (اکتوبر)
هاروی ،پاول ۲۰۰۹ ،بسوی حکومت بشردوستانه ،مختصری از پالیسی ( ۳۷ HPGسپتمبر) (قابل دسترس در
)www.odi.org.uk/hpg
فدراسیون بین المللی انجمن های صلیب سرخ و هالل احمر ۲۰۰۹ ،راپور ساالنه – افغانستان ،جنوری  – ۱دسمبر
( ۲۰۰۸ ،۳۱اپریل )۲۸
شبکه های معلوماتی حوزوی بین المللی ۲۰۰۹ ،کابل تکان های قوی زلزله را تجربه میکند (جنوری ( )۲۰قابل
دسترس در )http://www.irinnews.org
 ،Kuberanر ۲۰۰۵ ، .رهنمودها برای ترتیب پالن مدیریت حوادث برای وزارتخانه ها ( AETF-4015نوامبر)
مک تی جی ،کورنک ،ام پی ،کوپلن  ،تی بی  ،پلمر ایل ان  ،رضائی  ،ام تی  ،و ورستریتن  ،ای ایم ،۲۰۱۰ ،
موجودی آب در دریاهای کابل ،افغانستان  :فکت شیت سروی جیولوژیکی ایاالت متحده امریکا  ،۳۰۳۷-۲۰۱۰صفحه
( ،۴و همچنان در  http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3037/.نیز بدسترس قراردارد).
محمودی ،سلطان محمود ۲۰۰۸ ،مدیریت کامل منابع آب برای انکشاف دهات و تحفظ محیط زیست در افغانستان،
ژورنال .انکشاف در زراعت پایا 3:9-19
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مولینا بی ایف  ۲۰۰۹موجودی و نظارت روش اخیر توده های یخ افغانستان  ،خالصه تحقیق ژئیو فزیکی ،جلد ،۱۱
(http:/ meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/EGU2009-13939.pdf). EG2009-13939
ناکاګاوا .Y ،و  .۲۰۰۴ ،R. Shawسرمایه اجتماعی :یک رابطه فراموش شده به احیای مجدد از حوادث ،ژورنال بین
المللی حوادث و واقعات عاجل کتلوی۳۴ – ۵ :)۱( ۲۲ ،
اداره ملی حفاظت از محیط زیست ۲۰۰۸ ،محیط زیست افغانستان ،برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
رامسی ،امبر ۲۰۱۰ ،افغانستان – مدیریت حوادث و آمادګی در برابر واقعات عاجل ،مرکز امتزاج ملکی – نظامی،
شماره  ۱۰( ۱۰/۰۲آګست) (قابل دسترس در )www.cimicweb.org
ریتل هارست و ملوین ویبر" ۱۹۷۳ ،معماها در تیوری عمومی برنامه ریزی" علوم پالیسی ،جلد  ،۴ص۱۶۹ -۱۵۵ .
 ،RMSIبرنامه مدیریت خطر حوادث (بدون تاریخ) :راپور مختلط در مورد خطرات حوادث کشورهای ،SAR
UNISDR
صدیقی ،محمد قاسم ۲۰۰۹ ،وضعیت پالن های ملی آمادګی در برابر حوادث در افغانستان (فبروری)
شرما ،آنشو ۲۰۱۰ ،ارزیابی ملی ضروریات ظرفیتی و خالصه پالن انکشاف ظرفیت ها ،برنامه انکشافی سازمان ملل
(( )UNDPاکتوبر)
 ۲۰۰۷ ،Tearfundافغانستان :بلند بردن سطح آګاهی در مورد خطرات از طریق درامه های رادیویی ،در  UNDPو
 ،ISDRایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر خطر حوادث :اجرأات مؤفق و دروس آموخته شده ،سازمان ملل ،جینوا
بانک جهانی ۲۰۰۶ ،انکشاف مبتنی بر جامعه در زمینه کشور های جنګ زده :چالش ها و فرصت ها ،بخش انکشاف
اجتماعی/شبکه انکشاف محیطی و اجتماعی پایا ،واشنګتن دی سی
 ۲۰۰۹ ،Thier, J.A.معرفی :ساختن پل ها (بسوی آینده) ،در ) ،Their (ed.آینده افغانستان ،انستیتیوت صلح ایاالت
متحده
 Thow, Andrewو  ،۲۰۰۸ ،de Blois, Markتغیرات اقلیمی و آسیب پذیری بشری :ترسیم ګرایش ها و خطراتیکه
برای فعاالن امداد بشردوستانه به ظهور میرسند ،Maplecroft .ص۱۶۹ - ۱۵۵ .
سازمان ملل متحد ۲۰۰۹ ،پالن عملیاتی بشردوستانه ،کابل
سازمان ملل متحد ۲۰۰۸ ،ارتباط دادن کاهش خطر حوادث و کاهش فقر :اجرأات مؤفق و دروس آموخته شده ،جینوا
سازمان ملل متحد ۲۰۰۸ ،بسوی انعطاف پذیری ملی :اجرأات مؤفق انجمن ملی کاهش خطر حوادث ،جینوا
سازمان ملل متحد ۲۰۰۷ ،ایجاد جوامع انعطاف پذیر در برابر حوادث :اجرأات مؤفق انجمن ملی کاهش خطر حوادث،
جینوا
سازمان ملل متحد ۲۰۰۷ ،کلمات در عمل :رهنمودی برای تطبیق چوکات کاری هایوګو ،UNISDR ،جینوا
سازمان ملل متحد ۲۰۰۹ ،چوکات کاری انکشافی سازمان ملل متحد در حمایت از ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان
 ،۲۰۱۳ – ۲۰۱۰کابل
تیم کشوری سازمان ملل متحد ۲۰۱۰ ،چوکات کاری انکشافی سازمان ملل متحد در حمایت از ستراتیژی ملی انکشافی
افغانستان  ،۲۰۱۳ – ۲۰۱۰کابل
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برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( ۲۰۱۰ ،)UNDPپروژه ملی مدیریت حوادث ( )NDMPراپور ربع سوم پیشرفت
پروژه ۲۰۱۰
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( ۲۰۱۰ ،)UNDPپروژه ملی مدیریت حوادث ( )NDMPراپور ربع دوم پیشرفت
پروژه ۲۰۱۰
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( ۲۰۱۰ ،)UNDPپروژه ملی مدیریت حوادث ( )NDMPراپور ربع اول پیشرفت
پروژه ( ۲۰۱۰اپریل)
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( ۲۰۰۳ ،)UNEPارزیابی محیط زیست بعد از جنګ در افغانستان
ستراتیژی بین المللی سازمان ملل برای کاهش خطر حوادث ۲۰۰۹ترمینالوژی  UNISDRبرای کاهش خطر حوادث
دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنګی امور بشردوستانه ( ۲۰۰۶ ،)UNOCHAهماهنګی و ارزیابی حوادث سازمان
ملل متحد ( ،)UNDACراپور مأموریت – پاسخ به و آمادګی در برابر حوادث در جمهوری اسالمی افغانستان– ۱۶ ،
 ۳۰جوالی
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ضمیمه الف – لست اشتراک کنندګان ،ورکشاپ مشورتی رهبری در مورد چوکات عمل هایوګو و  ،SNAPهمایشی در سطح محلی ،هوتل انترکانتیننتل ،کابل ۲۲ ،نوامبر ۲۰۱۰

ایمیل

نمبر تیلفون

والیت

وظیفه

مؤسسه

اسم

janhekmatjoo@yahoo.com
Jafari.mrrd@yahoo.com

0799760308
07940509

وردک
پروان

رئیس
رئیس

MRRD
MRRD

جان محمد

Aminhaidari75@yahoo.com
Farid_tmc@yahoo.com

0795939909
0776363923
0797219915
0799533098
0799459913

پروان
فراه
کنر
کابل

رئیس
رئیس
رئیس

Jaqa.haidari@gmail.com
Sidiq-hassan@yahoo.com
aslam.sayas@yohoo.com
Karimi27@yahoo.com

m.naeem38@yahoo.com
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Andma.daikondi@yahoo.co

کابل

ارتباط خارجه
رئیس پالیسی
D.D
ارتباط خارجه
رئیس
کارشناس
AD

0799598037
0700237511
0799346782
0797416539
0700643804
0700083248
0799272337
079981885
0799482947
0797162472
0700613338
0775419988
079781814
0799335976
0799292923

کابل
فاریاب
لغمان
وردک
پکتیا
کنر
فاریاب
سمنګان
پکتیا
سمنګان

کارشناس
رئیس
رئیس
رئیس
رئیس
رئیس
رئیس
رئیس
رئیس

0700293506
0797539599

کابل
دایکندی

رئیس

انجینیر پادشاه ګل
انجینیر میر م .امین
ANDMA
داکتر فرید
MoPH
غالم علی
ANDMA
کمال الدین
ANDMA
جان آقا حیدری
ANDMA
انجینیر صدیق
ANDMA
اسلم سیاس
ANDMA
محمد احمد
ANDMA
الف .وهاب
ANDMA
سید روح هللا
ANDMA
سید ناصر
ANDMA
سید رسول
ANDMA
عبدالجلیل
ANDMA
استاد محمد نعیم نظری
ANDMA
سید فیض هللا سادات
ANDMA
سید علی شاه موسوی
ANDMA
محمد نادر
ARCS
الحاج عبدالوهاب
ANDMA
رجب علی یوسفی
ANDMA
عبدالهادی هادی
ANDMA
 Ministryفتح هللا وافی
of
Culture
and
information
رحیم هللا رحیمی
ANDMA
رضا صدیقی
ANDMA

شما
ره
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵

m
0796727375
0795471811
078313374
0799216480
07773126316 Andma.bamiyan@gmail.com
0799338608
0706341146
ghorandma@gmail.com
0797075430
Amen-wakil@yahoo.com
0700432601 Hameedmobaariz@yahoo.co
m
0799346312 Wakilahmad1388@gmail.co
m
0799445079

پنجشیر
بدخشان
نیمروز

رئیس
رئیس
کارمند

بامیان
بامیان
غور
غور
غور
هرات

رئیس خدمات تخنیکی
رئیس ارتباط داخله
رئیس
رئیس
رئیس

هرات

کارشناس

andma.jawzjan@gmail.com

obaid 1@gmail.com
andma.uorth@yahoo.com
89

Governor House

0700749292
0700665403
0799150931
0799591615
0700715658
0700015508
0799203584
0799605029
0799494149

تخار
زابل
وردک
لوګر
بغالن
بغالن
کندز
جوزجان
فاریاب

ANDMA
Dissemination
Governor House Admin
Labor
Assistant
ANDMA
رئیس
ANDMA
رئیس
ANDMA
رئیس
ANDMA
رئیس
ANDMA
رئیس
?
رئیس
MRRD
رئیس
ANDMA
Expert
ANDMA
رئیس

0700304919
0707262916
0700708529
0799770187

کندهار
هلمند
بلخ
بلخ

رئیس
رئیس
کارشناس بخش حوادث
رئیس

تخار

baghlan Andma@yahoo.com
naeen nawabi@yahoo.com

حمیدهللا بخشی
ANDMA
ثناءهللا
ANDMA
 Ministryاحمد فواد
of
Education
محمد علی نجفی
ANDMA
احمد رفعت
ANDMA
محمد عظیم نوریان
ANDMA
حمیدهللا داوود
ANDMA
محمد امین وکیل
MOWE
عبدالحمید مبارز
ANDMA

ANDMA
ANDMA
ANDMA
ANDMA

۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴

وکیل احمد بارک

۳۵

اسدهللا عبادی
محمد فرید ذکی

۳۶
۳۷

۳۸
عبدالرزاق زنده
۳۹
سمیع هللا ظفری
۴۰
نجیب هللا اکبری
۴۱
نور احمد شیرزی
۴۲
محمد نصیر بهزاد
۴۳
انجینیر نعیم نوابی
۴۴
انجینیر محمد قاسم
۴۵
رحمت
عزیزالرحمان ۴۶
انجینیر
ایماق
۴۷
محمد هاشم سدوزی
۴۸
انجینیر عبیدهللا
۴۹
سلطان عزیز اکرمی
۵۰
رحمت هللا

۵۱

میر آقا اعتبار

ANDMA

رئیس

کندز

0700550075

andmakz@yahoo.com
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91

شما
ره
۱

اسم

مؤسسه

وظیفه

نمبر تیلفون

ایمیل

عبدالغفور لطیفی

هماهنګ کننده برنامه

0700285991

alatifi@care.org

۲

عزیزهللا

Care
International
Tearfund

مسوول کاهش خطر حوادث

0797746619

dmt-kabul-dmo2@tearfund.org

بخش عاجل
مسوول بخش مدیریت حوادث
HP Officer
TCC manager

O799430907
0700231115
0799192305
0799759545
0706293506

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴

اسدهللا
داکتر نجیب هللا
داکتر عبدالجمیل
داکتر حفیظ هللا
 رحیم هللا رحیمیKabul
انجینیر حیات هللا
انجینیر حبیب
ریکیم
ذبیح
رابین ستیوارت
 خالد اعظمی.م
عبدالرحمان
عبدالجلیل بصیر
مونیکا ساندری
 عنایت.س
 عظیم نوریان.م
نورهللا ملنګ
پاتریک کرولی
حسیب
سید معروف
رحمانی
 ظاهر.داکتر م

MoD
CHA
CHA
MoPH
Gov
House
Academy
Afghnaid
Mo D
SC
IRC
Helvetas
ARCS
ARCS
MRRD
MoPW
ANDMA
UNOPS
Tear Fund
Oxfam Novib
IFRC
ADA
SAF

مسوول کاهش خطر حوادث
Emergency Cord,
HP Coordinator
DPD
مسوول مدیریت حوادث
CBDP Manager
Advisor SPD
انجینیر
مسوول روبط داخلی
P.M
AC
HPO
مدیر حوادث
مسوول کاهش خطر حوادث
CBDRM PM

0799103650
0793142559
0776542383
0700516454
0799359147
0774046808
0700157964
0700212946
0799758688
0775535128
0799338608
0700201126
0707879911
0700320648
0700039050
0799209873
0777342165

najibullaharia@yahoo.com
drjamil@cha.org

Habibyanoor.habib@gmail.com
zrahmati@savechildren.org
Robyn.stewart@theirc.org
Khalid.azami@helvetas.org
Abrk99@yahoo.com
Arcs_cbdp@yahoo.com
Monica.sandri@mrrd.gov.org

noorullam@UNOPS.org
Dmt-kandahar-ac@tearfund.org
Haseeb.hafed@oxfamnovib.nl
Saidmaroof.sadat@ifrc.org
Malik.rahmani@ada.org.af
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شما
ره
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

اسم
اسماعیل قاریزاده
هنا مونتانیر
هما کانجو
 مصطفی.م
شمس خلیلی
پیوس نوبی
کارلوس ګومر

۳۲
۳۳
۳۴

محمد علی
شکیال
انجینیر سیفی

۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

عبدالحلیم
 وهاب.م
تیمو کنوته
زهره امان
داکتر احمدزی
نصیر احمد پوپل
حیدر
 طاهر.انجینیر م
حامد خسروی
انجینیر یعقوب
داکتر تقدیر
. ف.انجینیر نور م
داکتر عبدهللا
MVDAC آندری
شیبا هرما
عزتمل

مؤسسه

وظیفه

نمبر تیلفون

ایمیل

SDC
مسوول ارشد برنامه
Oxfam
هماهنګ کننده صحت عامه
FOCUS
مسوول برنامه
NPO/RRAA
معاون برنامه
OCHA
هماهنګ کننده
OCHA
HA O
MEDAIR مسوول پروژه کاهش خطر
حوادث
CCA
مسوول برنامه
MoWA
کارمند
Metrological
and
Environment
Department
CoAR
رئیس اجراییوی
CoAR
مسوول کاهش خطر حوادث
GTZ
مشاور
STAR
هماهنګ کننده حوزوی
MoPH
مشاور
MRRD
رئیس
MRRD
مشاور
MoUD
مشاور
MAILA
سرپرست ریاست
CA
مسوول ارشد برنامه
WHO
مسوول مسلکی
NEPA
Director of EIA
ACTED
ME Officer
Norwigion council
Oxfam GB
مشاور حکومتداری
Journalist
تلویزیون شمشاد

0700231658
0700212653
0799345010
0774369075
0798990963
0793001122
0707082516

Ismail.qarizada@sdc.net
hmontaner@oxfam.org.uk
Huma.kanjo@focushumanitarian.org
Mustafa_afzali@hotmail.com
marwats@un.org
Ncube2@un.org
Drrbdk-afg@medair.org

0797162071
0700595546

m.vosuqi@gmail.com

0700242180
0796104014
0797584891
0786621911
0799304741
0799307109

Coar-kabul@yahoo.com
Coar-kabul@yahoo.com
Timo.knute@gmx.de
Stars_programme@stars.org.af
Hamid.ahmadzai@yahoo.com
Naseer.popal@mrrd.gov.af
Haider.gh@mrrd.gov.af
m.bruw@yahoo.com
Hamed.khusrawi@mail.gov.af
YRauf@christian-aid.org
taqdeera@afg.emro.who.int
Easd.dir@hotmail.com
Drabdullah171@yahoo.com
anmv@mfa.na
Sharma@oxfam.org.uk

0779495193
0706191319
0799205557
0799409996
0700021391

0773135986
94

۵۱
۵۲
۵۳

محمد اجمل کریمی
 داوود.م
جان اقا حیدری

ANDMA
Kabul University
ANDMA

مسئول ارتباط خارجه
بخش ارتباط خارجه

0700237511
0702043424
۰۷۹۹45۹۹۱۳

Karimi27@yahoo.com
m.dawoodshirzad@yahoo.com
Jnaqa.haidari@gmail.com
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ضمیمه ج – ورکشاپ کثیرالعضوی در مورد چوکات عمل هایوګو و  ۲۴ – ۲۳ ،SNAPنوامبر ۲۰۱۰
اعضای ګروپ های کاری

ګروپ کاری چهارم :کاهش آسیب پذیری
MRRD
ADA
CoAR
CHA
CHA
SAF
Tearfund
CARE
ACTD
SDC

پوپل
عبدالملک رحمانی
م .وهاب کوبکیوال
عبدالجمیل
نجیب هللا
ظاهر
عزیزهللا
الف .ګ .لطیفی
شینواری
اسماعیل

ګروپ کاری پنجم :آمادګی در برابر حوادث
UN-OCHA
IRC
Tearfund
Medair
WHO
Oxfam GB
Oxfam Novib
AfghanAid
Helvetas

پیوس نوبی
رابین ستیوارت
پاتریک کرولی
کارلوس ګومر
تقدیر
هنالین و .مونتانیر
محمد حسیب حافد
حبیب
م .خالد اعظمی

ګروپ کاری اول :حکومتداری
CWS-P/A
MRRD
MOUDA
MoWA
STARS
FOCUS
UNDP Afghanistan
MRRD

م .فاضل
مونیکا ساندری
م .ابراهیم
شکیال یوسف
زهره
هما
میوند
نصیر پوپل

ګروپ کاری دوم :ارزیابی خطرات و سیستم اخطاریه
اولیه
حامد خسروی
MAIL
سیف الرحمان
AMA
محمد داوود شیرزاد
Kabul University
 Academyحیات هللا امینی
of
Science
سید معروف سادات
IFRC
عبدالجلیل بصیری
ARCS
یعقوب
Christian Aid
نور م .ف.
NEPA
نورهللا ملنګ
UNOPS
ګروپ کاری سوم :مدیریت دانستنی ها
Save the Children
ANDMA
MoPH
MoPH
MoD
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ذبیح هللا رحمتی
عظیم نوریان
Hazsifullah Lahae
احمدزی
اسدهللا
Raffem

ضمیمه دال – ارتباط میان پالن عملیاتی ستراتیژیک ملی و ستراتیژی ملی انکشافی افغانستان
/

برنامه
عملکرد ها و فعالیت های پالیسی در سکتورها  /ارکان ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان
SNAP
حکومتداری سالم
تحفظ اجتماعی و پناهندګان
انکشاف اجتماعی و اقتصادی
 oتأسیس یک سیستم مؤثر آمادګی و  .۱برنامه ارتقای
(آمادګی در برابر حوادث)
زراعت و انکشاف مناطق روستایی
پاسخ در برابر حوادث (  ADNMA,ظرفیت ها
 oتمرکز خاص روی مسایل جنسیتی (جندر) در  oسازګار نمودن قوانین در جهت انعکاس واضح رول
)IDLG
رهبری کننده  ANDMAدر هماهنګ ساختن تالش
پالیسی ها و پالن ها و نیز در قسمت تطبیق آن
های ملی برای آمادګی و پاسخ در برابر حوادث و نیز
(وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری و وزارت
برای تطبیق برنامه ها و پروژه های کلیدی ( GoA,
احیا و انکشاف دهات)
)ANDMA
 oتأسیس یک شبکه هماهنګی انجوهای فعال در سکتور
کاهش خطر حوادث از طریق ایجاد دیپارتمنت انجوها
در ساختار )ANDMA( ANDMA
 oتأسیس دفاتر  ANDMAو مراکز عملیاتی آن
()ANDMA
 oتعمیم کاهش خطر حوادث در پالیسی ها و پالن های
ملی و تحت الملی – تمام وزارتخانه های ذیربط و
مسوول ( ANDMAو تمام وزارتخانه)
 oتأسیس و فعال ساختن یک سیستم برای کاهش،
آمادګی و پاسخ در برابر حوادث طبیعی و امراض
و اپیدیمی های حیوانی و نباتی (وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف
دهات)

(تحفظ اجتماعی)
 oتکمیل جمع آوری معلومات در مورد خطرات و آسیب
پذیری در سطح ملی و تحت الملی و نهایی ساختن تحلیل
خطر حوادث ()ANDMA

پروژه

 .۲ابتکار مدیریت
معلومات

(آمادګی در برابر حوادث)
 oانکشاف سیستم ارتباط حمایوی توسط مخابره کودان –
)ANDMA( Codan
آمادګی در برابر حوادث
تأسیس شبکه مشورتی اکادیمیک با اکادمی علوم ،فاکولته
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تحقیق
.۳
ارزیابی

و

انجینیری و پوهنتون پولی تخنیک برای طراحی پروژه
های پیشګیری و کاهش حوادث ()ANDMA
(آمادګی در برابر حوادث)
زراعت و انکشاف مناطق روستایی
 oتکمیل جمع آوری معلومات در مورد خطرات و آسیب
پذیری در سطح ملی و تحت الملی و نهایی ساختن تحلیل
 oتأسیس و حمایت از سیستم اخطاریه اولیه حوادث
خطر حوادث ()ANDMA
(وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری ،وزارت احیا
و انکشاف دهات و )IDLG

زراعت و انکشاف مناطق روستایی
 oتأسیس و فعال ساختن یک سیستم برای کاهش،
آمادګی و پاسخ در برابر حوادث طبیعی و امراض
و اپیدیمی های حیوانی و نباتی (وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف
دهات)

 oبهبود فعالیت های آګاهی عامه و بلند بردن آګاهی در
سطح ملی در مورد خطرات حوادث و آسیب پذیری ها
()ANDMA
تحفظ اجتماعی
 oانکشاف پروژه برای تأسیس برنامه بیمه مبتنی بر
جامعه ()MoL, SAMD, MoF
 oانکشاف پالیسی و معیارات برای حمایت از قربانیان
حوادث طبیعی (دفتر رئیس جمهور)ANDMA ،
 oانکشاف برنامه جدید فواید عامه (سرسبزی افغانستان)
در جهت حمایت از احیای مجدد جنګالت (وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری)
 oتأسیس امتحانی برنامه بیمه حاصالت حد اقل در دو
والیت ()MoF, MoL, SAMD

 .۴سیستم اخطاریه
اولیه

 .۵برنامه آګاهی
 .۶ساختن جوامع
()Communities

(آمادګی در برابر حوادث)
 oتأسیس سیستم پاسخ به حوادث عاجل در سطح جامعه
()ANDMA
 oتعمیم کاهش خطر حوادث در پالیسی ها و پالن های
ملی و تحت الملی – تمام وزارتخانه های ذیربط و
مسوول ( ANDMAو تمام وزارتخانه)
زراعت و انکشاف مناطق روستایی
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تحفظ اجتماعی
 oانکشاف یک رهنمود برای برنامه ریزی آمادګی و

 .۷آمادګی در برابر
حوادث

 oتأسیس و فعال ساختن یک سیستم برای کاهش،
آمادګی و پاسخ در برابر حوادث طبیعی و امراض
و اپیدیمی های حیوانی و نباتی (وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری و وزارت احیا و انکشاف
دهات)
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پاسخ در برابر حوادث ()ANDMA
 oانکشاف طرزالعمل های ستندرد عملیاتی ()SOPs
برای ارزیابی و پاسخ دهی سریع ،راپوردهی و بسیج
سریع کمک های بین المللی ( ANDMAو وزارتخانه
های ذیربط)
آمادګی در برابر حوادث
 oتأسیس مراکز عملیاتی عاجل ( )EOCsدر سطح
والیتی ( ANDMAو والیان)
 oتأسیس مراکز و تیم های پاسخ دهی به حوادث در
سطح حوزوی ()ANDMA
 oساختن  ۱۲ذخیره ګاه حوزوی برای کمک های امدادی
و تجهیزات ()ANDMA
 oمنظوری منظم پالن های ساالنه آمادګی و پاسخ در
برابر حوادث (حکومت افغانستان)
 oانکشاف و فعال ساختن پالن های مدیریت حوادث در
سطح والیات

