
 ریاست روابط بین الملل 9911سال   گزارش
 

  اهداف برآورده شده وظیفوي:

ریاست روابط بین الملل به مثابه یکی از شعبات مهم اداره 

تالش ورزیده تا در  ملی آمادگی مبارزه با حوادث همواره 

خصوص امور کاری مربوط و در مطابقت به قانون، پالیسی، 

زه با حوادث تمامی استراتیژی و پالن ملی مدیریت مبار

فعالیت های مربوط خویش را تنظیم و تطبیق نماید. تامین 

ارتباطات با مراجع ملی، منطقوی و بین المللی یکی از 

وظایف اساسی این ریاست در جهت تقویت سیستم مدیریت حوادث 

در افغانستان محسوب میگردد که در تنظیم و تطبیق امور 

غانستان و در سطح مربوط به کاهش خطرات حوادث در اف

سارک ،  SAARCسازمان های منطقوی و بین المللی چون : 

و دفتر استراتیژی بین المللی کاهش خطرات   ECOایکو 

از طریق وزارت محترم امور خارجه   UNDRRحوادث ملل متحد 

اقدامات الزم و به موقع را انجام داده است که برعالوه 

 شده ذیالً تحریر است:فعالیت های متذکره امور یومیه انجام 

 انواع فعالیت ها

 ؛دربخش کمک های بالعوض

س مواد غذائی وغیر غذائی که از جانب قلم جن 11جلب وجذب  -1

سفارت کشورجمهوری خلق چین با هم آهنگی دفتر شورا امنیت 

ملی برای متضررین حوادث وبیجا شده گان والیات بدخشان، 

 عوض اهدا گردید.فامیل طور کمک بال 249تخار وکندز که برای 

قلم جنس مختلف النوع از قبیل کمپیوتر، پرنتر،  11دریافت  -9

به ریاست  IOMوسایل انترنت، میز وچوکی دفتر از جانب دفتر 

 آماده گی مبارزه باحوادث والیت پکتیا.

تن  13تن شکر،  13تن برنج،  113تن آرد،  333دریافت مقدار  -3

جوره  1333پد،  دانه گاز 13333تن صابون،  1روغن نباتی، 



عدد  133عدد عینک،  133جوره دستکش،  13333لباس محافظتی، 

جوره لباس اطفال از کشور دوست  13333ماشین تب سنج و 

 ازبیکستان.

 11133باب خیمه،  11133دریافت مواد غیر غذائی از قبیل )  -4

تخته  93333عدد سطل آب،  93333تخته کمپل،  13333باب ترپال، 

 93333عدد برس دندان،  93333عدد کریم دندان،  93333روی پاک، 

سیت لوازم آشپزخانه از کشور جمهوری خلق چین برای آسیب 

  والیات کشور. 34دیده گان حوادث طبیعی 

تن محصوالت مکرونی،  133، آردمتریک تن  1233دریافت مقادیر  -1

هزار قطی شیرغلیظ از کشور دوست  933هزار لیترروغن و  433

 .قزاقستان

تن گندم از کشور  1994تن برنج و 3299وجذب مقادیر  جلب -1

و بیجاه شده گان  جمهوری خلق چین برای متضررین مرض کرونا

 والیات کشور. 34

هماهنگی کامل برای جذب کمک های )تجهیزات( بشردوستانه   -7

فاهم نامه بین کشور قزاقستان که عنقریب بعداز امضا یک ت

 .ن آغاز خواهد شددو کشور انتقاالت آ

با جامعه  مواد عذائی و غیر غدائی مساعدتهماهنگی در خصوص  -9

که از طرف تاجران وهموطنان ما برای مردم های بی  مدنی

والیت کشور مساعدت گردیده  34بضاعت و متضررین حوادث در 

 است.

  ؛تفاهم نامه ها موافقت نامه ها و در بخش

کشور طی مراحل موافقت نامه میان اداره حوادث افغانستان و  -1

جمهوری آذربایجان بمنظور همکاری در حاالت اضطرار که قررار 

 است در آینده نزدیک به امضا رسد.

طی مراحل موافقت نامه میران اداره حروادث جمهروری اسرالمی  -9

افغانستان با کشرور هرای قزاقسرتان و قرغیزسررتان بمنظرور 



عضویت در مرکز حاالت اضطرار که در آینده نزدیرک بره امضرا 

 رسد.

 هراحل موافقتنامه میان اداره حوادث افغانسرتان وادارطی م -3

حوادث جمهوری اسالمی پاکستان در مرورد مردیریت بحرران کره 

 قرار است در آینده نزدیک به امضا رسد.

طی مراحل امضا موافقت نامه میان اداره حروادث افغانسرتان   -4

 با سازمان دفاع ملکی کشور سویس.

سسه محتررم ورلرد ویرژن امضا تفاهم نامه میان اداره با مو -1

پیرامون اعمار سرپنا برای مادران آسیب دیده وفرزندان شان 

در قریه جات شادی بره و اسحاق سلیمان ولسوالی انجیل والیت 

 هرات .

امضا تفاهم نامه میان این اداره با موسسره محتررم کمیتره  -1

ناروی برای افغانستان در رابطه به پروگرام توانمند سرازی 

افغانستان درقسمت محیط زیست ومصونیت غرذائی  جوامع روستای

امرار معشیت پایدار ومقاوم در برار حوادث خطرات حوادث در 

 والیات بدخشان، تخار و غزنی.

امضا تفاهم نامه میان این اداره و موسسه محترم ای پری ای  -7

در مورد پاسخ دهی به متاثر شده گران ناشری از خشکسرالی و 

 .یات هرات، کندهار و بادغیسبیجاه شده گان داخلی در وال

امضا تفاهم نامه میان اداره با موسسه محترم ورلد ویژن در  -9

مورد اجرای پروژه امنیت غرذائی بررای مرادران واطفرال در 

 ولسوالی های کرخ و انجیل.

طی مراحل امضا تفاهم نامه میان اداره و موسسه محتررم سری  -2

 رسید.دبیلو اس ای که در اینده نزدیک به امضا خواهد 

 ؛وتنظیم سفرها دربخش ارتباطات

تنظرریم مالقررات هررای سررطح رهبررری اداره بررا رهبررری موسسررات ملرری  .1

 وبین المللی در تاالر کنفرانس های این اداره.

تنظرریم و ترردویر جلسررات مقامررات رهبررری اداره و سررازمان هررای  .2

بررین المللرری غرررض همرراهنگی و همکرراری هررای مررالی و تخنیکرری شرران بررا 

 مور رسیدگی به حوادث از طریق ویدیو کنفرانس ها.وزارت دولت در ا

طرری مراحررل اسررناد سررفر هررای کارمنرردان اداره برره کشررورهای  .3

خارجی جهت اشتراک شران در سریمینار هرا، کنفررانس هرا، تریننر  هرا و 

ورکشرراه هررای در خررارش از کشررور از طریررق مراجررع مربوطرره و وزارت 

 محترم امور خارجه.



مورد تعقیرب  برقراری ارتباطرات برا همکراران .4 بین المللری در 

ظیم محرل بودوبراش و  وقت و زمان، سرهولت هرای سرفر، اخرذ ویرزه ، تن

 تکت برای کارمندان اداره ادارات زیربط از طریق کشور میزبان.

با توجه با شریوع ویرروس کرونرا در سراسرر جهران برنامره هرای  .1

آموزشرری ارتقرراف ظرفیررت از قبیررل ورکشرراپها، سررمینارها و کررورس هررای 

مطرابق بره حمرل  9393زشی در خارش از کشور بعرد از مراه مرارا سرال آمو

الرری اکنررون برره ایررن اداره مواصررلت نورزیررده امررا بعضرری  1322سررال 

کنفرررانس هررا و جلسررات مهررم و ضررروری از طریررق انترنیررت و ویرردیو 

 کنفرانسها با سطح رهبری اداره تدویر و تنظیم گردیده است.

 ر صاحب.اخذ پاسپورت سیاسی برای محترم وزی .1

اخذ پاسپورت سیاسری و مخصروص بررای محتررم معراون صراحب مرالی  .7

 و اداری و اخذ پاسپورت مخصوص برای فامیل شان.

تنظرریم دو برنامرره آنالیررن از طرررف مرکررز مرردیریت حرروادث سررارک در  .9

مورد ارتقاف ظرفیت آمرادگی و پاسررخگویی کره در برابرر واقعرات کرونرا 

ترردویر گردیررده  9393نرروامبر  4و حرروادث ناشرری از آب و هرروا بترراریخ 

تررن از کارمنرردان بخررش هررای مرررتبط مررروبط ایررن  93بررود کرره مجموعرر  

 اداره و سایر ادارات دولتی دیگر اشتراک ورزیده اند.

برره اسرراس هرردایت مقررام محترررم معاونیررت اول ریاسررت جمهرروری اسررالمی  .2

افغانستان مطالبره اسرناد پرروژه ارتقراف ظرفیرت کره از طررف سرازمان 

 ن در چندین والیت تدویر گردیده بود.غذائی جها

تنظرریم جلسرره مقررام رهبررری اداره بررا نماینررده سررازمان ملررل  .13

 9393نرروامبر  91متحررد در خصرروص کمررک هررای بشررر دوسررتانه برره ترراریخ 

 پیرامون تطبیق پالن زمستانی.

تررامین ارتباطررات بررا مراجررع خررارجی در خصرروص جلسررات مقامررات  .11

سطح رهبری اداره و تنظیم برنامره هرای مربرو ط بره مردیریت حروادث در 

 مرکز و والیات.

تکثیررر مکاتیررب مطالبرره فعالیررت هررای انجررام شررده و پررالن هررای  .19

آینررده در قبررال مرردیریت حرروادث در افغانسررتان بررر اسرراس درخواسررت 

 مدیریت حوادث سارک از طریق وزارت محترم امور خارجه.

بررا  UN-SPIDERهمکرراری در قسررمت تنظرریم جلسرره آنالیررن اداره  .13

دولررت در امررور رسرریدگی برره حرروادث و وزارت زراعررت و آبیرراری، وزارت 



اداره مسرررتقل محررریط زیسرررت، وزارت مخررراربرات و تکنرررالوژی، اداره 

بطرور  9391جنروری سرال  91احصائیه و وزارت شرهر سرازی کره بره تراریخ 

 آنالین تدویر گردید.

معرفرری احمررد تمرریم عظیمرری بررا وزارت امررور خارجرره منحیرر  نماینررده  .14

ر حلسررات آب، صررلح و امنیررت کرره بطررور آنالیررن از طرررف ایررن اداره د

 وزارت خارجه برگزار میگردد.

جلسرره موسسررات ملرری و بررین المللرری در داخررل و خررارش  33اشررتراک در  .11

 از کشور.

ترردویر برنامرره هررای آموزشرری در داخررل کشررور برره سررطح والیررات برره  .11

 همکاری و هماهنگی موسسات ملی و بین الملل.

ملری و برین المللری در بخرش کراهش خطررات  بسیج فعالیت های موسسرات .17

 حوادث برای متضررین حوادث در سطح کشور.

تطبیق پروژه هرای کراهش دهری از طریرق موسسرات ملری و برین المللری  .19

 در سطح کشور.

ارتقرراف ظرفیررت مررردم محررل از طریررق برنامرره هررای آموزشرری کرره برره  .12

ح الت همکاری موسسات ملی و برین المللری راه انردازی گردیرده اسرت در م

 دور دست و قریه جات والیات.

 

 بخش هماهنگی و فعالیت های موسسات غیر دولتی:

  هماهنگی و دایرر نمرودن جلسره جهررت معرفری رئریس جدیرد موسسره محترررم

IMMAP  .تحت ریاست وزیر صاحب 

  مشرراهده و رهنمررای تکثیررر گزارشررات و فعالیررت هررای موسسرره همکررار برره

 الیت فعالیت داشتند.بخش های مربوط  اداره که در سطح چهار و

  دایررر نمررودن جلسرره گررروه مشررترک سررازمان هررای ملرری و بررین المللرری

UN/NGOs .تحت ریاست محترم محمد قاسم حیدری معین پالن و پالیسی 

  معرفی روسراف اداره مرکرزی و والیتری در برنامره آموزشری کره از طریرق

 .CWSA موسسات همکار در خارش از کشور راه اندازی گردیده است

 یررب و تنظرریم گررزارش توحیرردی از فعالیررت هررای موسسررات برره زبرران ترت

 انگلیسی  و ارسال آن به مشاوریت مقام وزارت.



  هماهنگی و دایر نمودن ورکشراه سره روزه و چنرد مرحلره ای بره همکراری

 در یکی از گیست هوس های شهر کابل.  IMMAP مالی موسسه محترم

 پروان:والیت 

امیرل متضررر از طررف موسسره ف  941توزیع مسراعدت نقردی بررای  .1

DRC   بیسررت و دو هررزار افغررانی جمعررًا  99333برره هررر فامیررل مبلرر

 نو میلیون و دو صدو هژده هزار افغانی.  2919333مبل  

فامیررل متضررررین ناشرری از سرریالب   1333برررای  DACAARمؤسسرره  .9

 عدد کیت صحی. 1برای هر فامیل  

د کیررت عررد 1فامیررل آن برررای هرکرردام  750برررای  IOMموسسرره  .3

تخترره  3عرردد کیررت صررحی،  1عرردد کیررت چرررای سررولری،  1آشررپزخانه، 

براب  1فامیرل بره هرکردام  931عردد شرلتر کیرت و بررای  1کمپل و 

 431تختره ترپرال، بررای  1تختره کمپرل و 3کیت آشرپزخانه، 1خیمه، 

 باب خیمه. 1فامیل به هر کدام 

کیلررو  933ر بررای هررر کردام فامیررل متضرر 972بررای  WFPمؤسسره  .4

کیلررو آرد  7پاکررت مررواد سرروفتغذی،  13عرردد بسررکویت،  99آرد، 

 کیلو نمک توزیع گردیده است. 9سویا و 

 :والیت کاپیسا

فامیل متضررین ناشی از سیالب در ولسوالی های  311برای  IOMمؤسسه  .1

 3حصه اول و دوم کوهستان، کوهبندها، نجراب ومرکز برای هرر فامیرل 

عددچرای سولر توزیع  1کیت سرپناه و  1کیت آشپزخانه،  1مپل، تخته ک

 گردیده است.

 9کیلرو دال،  91کیلوی، 41بوری آرد  4فامیل  311برای  WFPمؤسسه   .9

کیلررو  1.1کیلررو موادتغررذی و 17پاکررت بیسررکویت،  91کیلررو نمررک، 

 موادسویابین توزیع گردیده است.
 

 :والیت کابل

  مؤسسهIOM  عردد  1سرروبی بررای هرکردام  فامیرل متضررر 19بررای

عردد کیرت سررپناه و  1عردد سرولر،  1تختره کمپرل،  1کیت فامیلی، 

فامیرل کرره منرازل شرران کرالً تخریررب گردیررده  91از آن جملره برررای 

 باب خیمه توزیع گردیده است. 1برای هر کدام 

  مؤسسهDRC  فامیرل متضرررین ولسروالی سرروبی بررای هرر  19برای

 پول نقد توزیع گردیده است. افغانی 99.333کدام مبل  

 3فامیرل متضرررین بره هرکردام  949بررای  IOMموسسره  :والیت لووگر

کیرت سرولر  1کیرت عاجرل سررپناه،  1کیرت آشرپزخان،  1تخته کمپل، 

فامیررل کرره منررازل شرران کررد تخریررب گردیررده بررود  19و صررف برررای 

براب خیمره توزیرع گردیرده  1برعالوه مواد فروق نیرز بره هرکردام 

 است.



عردد کیرت  1مؤسسره یونیسرف بررای فامیرل هرای متضررر  :یت پتتیاوال

تخترره کمپررل توزیررع گردیررده  1بشررکه آب و  1عرردد سررطل،  1فررامیلی، 

 است

کیررت  1فامیررل برره هرکرردام  2برررای  IOMمؤسسرره  والیووت لامووان:

عردد چررای سرولری توزیرع  9شرلتر کیرت،  1تخته ترپرال،  3فامیلی، 

 نموده است.

 

  مؤسسررهIRC  هررزار  19.333میررل برره هرکرردام مبلرر  فا 13برررای

 افغانی پول نقد توزیع نموده است 

  مؤسسررهWFP  13کیلررو آرد،  433فامیررل برره هررر کرردام  31برررای 

کیلرو نمرک توزیرع گردیرده اسرت کره  4لیترر روغرن و  31کیلو عدس، 

بره و  چنین فعالیرت را در ولسروالی بررادیخ نیرز انجرام داده اسرت

لتمراب محتررم وزیرر صراحب نیرز همین ترتریرب در خصروص سرفرهای جال

گزارش فعالیت هررای موسسرات در سرطح والیرات هررات، غرور، برادغیس، 

پکتیکررا، پکتیررا و خوسررت نیررز اجررراآت الزم صررورت گرفترره اسررت کرره 

 قبال به تمام شعبات ارسال گردیده است.

  گانره والیرت غررض تطبیرق  34ارسال متحدالمال ها به ریاسرت هرای

 تطبیق آن در سطح والیات. پروژه های موسسات همکار و

  بره  1322تهیه، تریتب و ارسال گرزارش فعالیرت هرای سرال مرالی

 آمریت نشرات جهت نشر آن در فصل نامه اداره.

  تهیرره، ترتیررب و ارسررال گزارشررات پررن  سررال اخیررر از فعالیررت

هررا و کارکردهررای موسسررات در بجوابیرره اسررتعالم مفتشررین ادارات 

 سکتوری جهت اجراآت و آگاهی.

 یرره، ترتیررب و ارسررال جرردول پررروژه هررای موسسررات همکررار از ته

 سطح والیات به ریاست جمهوری اسالمی کشور

  تهیرره، ترتیررب و ارسررال شررش قطعرره مکترروب جهررت تطبیررق پررروژه

 های موسسات همکار و مساعدت به متضررین حوادث، به والیات.

  تهیه و ترتیرب جردول گرزارش دهری ریاسرت هرای آمرادگی مبرارزه

کارکردهررا و فعالیررت هررای موسسررات همکررار برره سررطح  بررا حرروادث از

والیررات و ارسررال آن از طریررق ایمیررل برره مسرر ولین مربوطرره طرری 

 متحدالمال رسمی.

  دریافت گزارشات فعالیرت هرای موسسرات ملری و برین المللری از سرطح

والیات در طری ربرع سروم سرال جراری، تهیره، ترتیرب، توحیرد و ارسرال آن 

 ض نشر و آگاهی.به بخش های مروبطه اداره غر

  تحریررر و ارسررال مکترروب معرفرری پررروژه موسسررهRRAA  برره ریاسررت

جهرت همکراری و 13/7/1322آمادگی مبارزه با حروادث والیرت غرور بره تراریخ 

 تطبیق آن در سطح والیت.



  تحریر و ارسال مکتروب معرفری پرروژه هرای موسسره محتررمNERDO  بره

ت همکرراری و تطبیررق جهرر 19/7/1322والیررت هررای تخررار و بدخشرران برره ترراریخ 

 در سطح والیات مربوطه.

  تنظرریم برنامرره توزیررع کمررک هررای بشررر دوسررتانه جمهرروری قزاقسررتان

هررزار فامیررل آسرریب دیررده ناشرری از حرروادث طبیعرری در شررهر  1333برررای 

در حضرور داشرت سرفیر جمهروری قزاقسرتان، والری  9/7/1322کابل بره تراریخ

 والیت کابل و رسانه ها 

 معرفرری پررروژه موسسرره محترررم  تحریررر و ارسررال مکترروبWMSSO  برره

 13/7/1322ریاسررت آمررادگی مبررارزه بررا حرروادث والیررت بامیرران برره ترراریخ 

 جهت همکاری و تطبیق آن در سطح والیت.

  تحریررر و ارسررال مکترروب و گررزارش سرراالنه ایررن ریاسررت برره ریاسررت

  91/2/1322محترم پالن و پالیسی به تاریخ 

 موسسرره محترررم  تحریررر و ارسررال مکترروب تطبیررق پررروژهDRC  در بخررش

تطهیر ماین و شرریک نمرودن موضروع آن از حیر  ارتبراط کراری بره ریاسرت 

 .29/2/1322انسجام ماین پاکی به تاریخ 

  تحریر و ارسال مکتروب متحردالمال بره والیرات غزنری، کابرل، میردان

برره ترراریخ  DRCوردک و پنجشرریر در مررورد تطبیررق پررروژه موسسرره محترررم 

33/2/1322. 

 رتیب و ارسال مکتوب تطبیرق پرروژه موسسره محتررم کنسررن بره تهیه ت

 .7/13/1322والیت بدخشان به تاریح 

  جدول توحیرد فعالیرت هرای موسسرات تهیه، ترتیرب، تحریرر و ارسرال 

بره بخرش هرای مروبطره  1322همکار در طری ربرع سروم و چهرار سرال مرالی 

 .2/13/1322ذریعه مکتوب مورخ 

 وژه موسسره محتررم تحریر و ارسال مکتروب تطبیرق پررDRC  بره ریاسرت

هررای محترررم مبررارزه بررا حرروادث والیررات هرررات، زابررل، میرردان وردک، 

پررروان، پنجشرریر، کاپیسررا، غزنرری، دایکنرردی، کنرردهار و کابررل ذریعرره 

 غرض اجراآت بعدی آن. 13/13/1322( مورخ 4127-4197متحدالمال شماره)

 تحریر و ارسال مکتروب تطبیرق پرروژه موسسره محتررم کنسررنCWW  بره

ریاسررت هررای محترررم مبررارزه بررا حرروادث والیررات کنرردز و بدخشرران ذریعرره 

 غرض اجراآت بعدی آن. 99/13/1322( مورخ 4431-4433مکتوب شماره)

 (1313تحریررر و ارسررال مکترروب حمررایتی برره ارتبرراط مکترروب شررماره-

بره ریاسرت هرای محتررم مبرارزه برا حروادث والیرات  91/1/1322( مورخ 1399

( مرررورخ 4171-4174کاپیسرررا ذریعررره مکتررروب شرررماره کابرررل، پرررروان و 

 .IOMغرض همکاری با دفتر محترم  97/13/1322

 تحریر و ارسرال مکتروب تطبیرق پرروژه موسسره محتررم دارتDAART  بره

ریاسررت هررای محترررم مبررارزه بررا حرروادث والیررات پررروان و کاپیسررا ذریعرره 

 .غرض اجراآت بعدی آن 99/13/1322( مورخ 4127-4121مکتوب شماره 



  تحریررر و ارسررال مکترروب غرررض مطالبرره گررزارش فعالیررت هررای موسسررات

کز  همکار که در بخش ماین پراکی و برنامره هرای آموزشری شران در سرطح مر

و والیات انجام فعالیت نمروده انرد از طریرق ریاسرت محتررم تطهیرر مراین 

 غرض اجراآت بعدی ان. 92/131322( مورخ 114ذریعه نامه شماره)

 وب تطبیررق پررروژه موسسرره محترررم دارتتحریررر و ارسررال مکتررDAART  برره

ریاسرررت هرررای محتررررم والیرررات پرررروان، فاریررراب و کاپیسرررا ذریعررره 

 غرض اجراآت بعدی آن. 9/11/1322( مورخ 4117-4114شماره)

 

 توقعات بر آورده شده مرتبط به اهداف کاری :

با توجه به موارد فوق الذکر، چالش ها و مشکالت در سطوح مختلف    

ریاست روابط بین الملل اداره ملی آمادگی مبارزه  با آنهم

باحوادث در خصوص تطبیق فعالیت ها و استقامت های کاری خویش تا 

حدودی اهداف متوقعه مرتبط به وظایفش را برآورده نموده و تجارب 

حاصله از اجراات،  منجر به ایجاد مدیریت سالم ، شفافیت در کار 

 خواهد گردید.  و ارتقاف ظرفیت  بشری این ریاست

 دست آوردها و نتائج حاصل شده از اجراآت :

قرار تفصیالت فوق، ریاست روابط بین الملل با توجه به تعداد   

محدود کارمندان رسمی و در مطابقت به الیحه وظایف و استقامت های 

کاری خویش در خصوص تامین روابط و اجراات در قبال تصامیم به 

تراتیژی بین المللی کاهش خطرات ملل سطح بین المللی ) دفتر اس

متحد(، منطقوی ) سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا سارک ( و 

ملی ) کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث( در خصوص تحکیم و 

تقویت سیستم مدیریت حوادث در افغانستان و رسیدن به اهداف کاهش 

مللی ) کنفرانس خطرات حوادث در کشور در چهارچوب تعهدات بین ال

سندای ( وظایف و مس ولیت هایش را پی گیری و در مرحله اجراف 

 است: قرار داده

  جلب و جذب کمک های بالعوض نقدی وجنسی از کشورهای دوست، سازمان های

 ملی، بین المللی وموسسات غیر دولتی.

  هماهنگی پیشگیرانه و جوابگویی به وقت وزمان حوادث به همکاری

 المللیهمکاران بین 

 بهبودی و استحکام روابط با همکاران بین المللی و منطقوی 



  عقد موافقتنامه ها وتفاهم نامه ها با همکاری وزارت محترم امورخارجه

بین ملی و  کشور های متحابه مقیم کابل، سازمان های برای جلب همکاری

 المللی در خصوص مدیریت حوادث.

 ع بررین المللرری و تررامین ارتبرراط بررا موسسررات ملررل متحررد، جوامرر

 سازمانهای منطقوی تحکیم گردیده

  همرراهنگی پیشررگیرانه و جوابگررویی برره وقررت و زمرران حرروادث برره

 همکاری همکاران بین المللی.

  ارتقاف ظرفیت کارمنردان ایرن اداره از طریرق اعرزام شران بره کشرور

 های خارش جهت اشتراک در سیمینارها، کنفرانس ها و ورکشاه ها.

  روابط با همکاران بین المللی و منطقویبهبود و استحکام 

  همکرراری بررا ادارات ذیررربط و موسسررات ملرری و بررین المللرری در حرراالت

 اضطرار و فراهم آوری معلومات مورد نظر.

  تقویرره ظرفیررت هررای کرراری کارمنرردان ایررن اداره بررا اسررتفاده از

فرصررت هررای آموزشرری در خررارش از کشررور و ترردویر ورکشرراه هررا در داخررل 

 کشور.

  ت موجود :مشتال

   ،یکیییز مه  تییی  شییی یی  آیییکشی عییییو   یییا  آیییی م  یییی    ر  نییی، سییی ا ریییب  ییی،نا مر ییی  ش ینن تییی،   ییی ین،  ،   س ن، یییب  ییی

م شقییی،ر ی  ییییی ر،  نیییامی   ا ی، یییی ر یییی  ییی،  سشدییی ا نقیییا   ان یییز مه ا ن  ییی،   ییی،ه ،ی  ییی،    یییز   سییییی م    یییز 

 گ ایا.

 ط،ی س، ا ن   ،  خ، از.نس ا شی ف ی ایایشل سیی م    ز اتی ش، یی م شس، 

 موانع کاری :

 موجود نبود

 پیشنهادات :

  ی، یشف یا صشحیی ر،   ا   ط،سقی سب  ی ش  ر،       میح میی . 

 نواقص موجود در اجراآت انجام شده

  مشکالت مدیریت و ایجاد سیستم کاری به شیوه امروزی 

 نبود سیستم درست انترنت 

ریاست روابط بین الملل خدمت مقام  1322قرار شرح فوق گزار ش یک ساله 

 محترم ارسال است.

 با احترام 

 ریاست روابط بین الملل


