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 پاسخدهی دولت به ملتمورد در  گزارشدهی و نظرخواهیفورمه   

 9911 مالی سالبابِت 

   :اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادثمعلومات در مورد تشکیل 

 :ادارهمعرفی مختصر 
در چوکات تشکککککککولتتی دورت امالور  اغکککککککتمی ا یااغکککککککتا  ماحلث ل اا  مرا   اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

ها و اموااات مرتبط ب  مدلرلت حوادث در غطح کشور بوده ک  هماهاگ کااده، تاظلم کااده و بغلج کااده تمامی  عارلت
ا غکککالر االادها  تطبل  ها، رهامودها و اغکککااد تقالای مرتبط ب  مدلرلت حوادث بها، مقررهاالت طرح و ترتلب پارلغکککی

 .کااده و ذلربط هموار، الااد شده اغت
بغت  ۸۱۲بغت در مرکز و  ۵۷۱بغت از امل   ۳۴۴ا  دارد ک  غقف تشولتتی ال  اداره تشولتت  شرده: تشکیل

 گاا  کشور تقغلمات شده اغت. ۴۳ها  دل ر در واللت
 های کلیدیمسوولیت

آمادگی و واکاش غرل  در برابر حوادث، ب  ماظور کاهش تالدلدات و غطح آغلب الااد و ااوشاف لک اظام مؤثر االت 
 ها  کللد  ال  اداره اغت.از مغوورلت ها، شااخت خطرات و رغلدگی عاال و اضطرار  ب  متضررل  حوادثپذلر 

 اهداف  
 مدلرلت حوادث در غطح ملی؛ -1

دهی ب  موق  از بشر  و تغرل  رواد غلغتم پاغخکاهش اثرات ااگوار حادث  از طرل  بغلج مااب  امداد عاال  -2

 حوادث؛

 شااخت خطرات و ارتقا  غطح آگاهی اامع  پلرامو  آ ؛ -3

( و SFDRRها  کاهش خطر در مطابقت ب  تعالدات بل  ارمللی غادا  )حصول اطملاا  و اظارت از تحق   عارلت -4

 (؛SDGsاهداف ااوشاف پالدار)

پاکی و از ملا  برداشت  خطرات ااشی از اافاار مال  و مالمات مافار  رهبر ، ااغاام و هماها ی امور مال 
 ااشده در کشور.

  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث -  9911سال مالی  بودجه

دو ملللواو اوصدو پاااهزارو هفتادوشش ا یاای  اودو لوصدو(  910,152,291 )مبلغبودجه عادی منظور شده:  -9
 می باشد.

 (91%بودجه عادی: )فیصدی مصرف  -0
ال  بودا  در اعمار امور غاختماای ک  از مولفلت ها   مصرف( 990,922,222) مبلغ  مقدار بودجه انکشافی:

و زماا لر  11وزارت شالرغاز  و اراضی و اداره واحد عمللاتی رلاغت امالور  ملباشد، ب  داللل تالدلدات کرواا
 بود  پروغ  تدارکاتی  ب  مصرف ارغلده اغت.

حاالت اضطرار در بخش ها  کمک ها  بشر  برا   12را از کود  ملللو  ا یاای 066ازدلک ب  ال  وزارت 
 متضررل  و آغلب دلده گا  ب  مصر ف رغاالده اغت.
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 :آناهمیت و  ی کلیدیدستاوردها
   ب  هزلا  ماموعی   واللات و محتت االالت معروض با خطر پروژه کوچک اضطرار  وقالو  در 51تطبل

 ملللو  ا یاای؛ 152
  کتل  غاگ در حال ریزش، در شش ااحل  شالر کابل؛ 9تخرلب 
 تدول ، ترتلب، چاپ و پخش اطلس خطرات حوادث ا یااغتا ؛ 
   مراکز تاارتی و رهالشی در شالر کابل؛ 9222 تااگ تلل و گاز و بلش از  050 غرو  آغلب پذلر 
   952,222 ها  بشر  ب  اقاط آغلب پذلر در هماها ی با ادارات مربوط برا   / ها  کمکااتقال محمور 

 لوصدوپاااه خااواده؛
   امللی ک  ماازل شا  بر اثر حوادث کتً  99,222بازمااده شالدا و  522ت  ماروح،  122مغاعدت اقد  ب 

 و لا قغماً تخرلب گردلده بود؛
   املل متضرر ااشی از حوادث؛   992,222شامل مواد غذالی و غلر غذالی برا  توزل  کمک ها  بشر  
   در هفتاد ودو   املل بلااشده داخلی و متضررل  حوادث 902,222تالل ، تدارک و توزل  غذا  طبخ شده برا

 ؛غاعت اول حادث 
   واللت؛ 05کللومتر راه مواصتتی مغدود شده از اثر بر بار  در  9,222پاک کار 
   آموزگار ب  هدف مصؤالت مواتب در غ  واللت؛ 500برگزار  مااور آموزشی زرزر  ب 
   کللومتر مرب  از واود مال  و مالمات مافار ااشده؛  59پاک غاز 
 ا  صد هزار ت ،122222 براام  ها  آگاهی از خطرات مال  در غاحات معروض ب  خطربرا   تدولر / 
  ت ؛ 5222واللت برا   5آگاهی در برابر خطرات بر ووچ در  وتدولر ورکشاپ آموزشی مصئوالت مواتب 
  املل؛ از کشورها  قزاقغتا ، چل  و ازبوغتا ؛  55,222 اذب مغاعدت ها  بشر  برا  
   واللت آغلب دلده در  95 واللت کشور ب  ولژه 05غفر رغمی تلم ها  تخالوی تحت اظر رهبر  وزارت ب

 050 برابر غلتب ها  آای، راه ااداز   عارلت ها  اغتاو وااات توغط پرغوال ال  وزارت و توزل  مبلغ
 واللت؛ 95ملللو  ا یاای ب  ماازل تخرلب کلی و قغمی با در اظر داشت ضرلب قابل اغتطاعت در 

 تالل  مغتاد ولدلولی غلتب ها  خوال  غابل ؛ 
  عارلت ها.پوشش مطبوعاتی  

 :مطابق سند بودجه پروژه های انکشافی

o تعملر مرکز ملی مدلرلت حوادث در کمپلس ادار  داررما ؛ 
 واللت کشور. 4تعملرات مدلرلت حوادث 

 :تقنینیپالیسی و در بخش های  مهمدستآوردهای 

 تدول  و تادلد پت  رغلدگی ب  حوادث زمغتاای ب  اغاس زو  باد ؛ 
  پارلغی و طرزارعمل ها  امور ماری و ادار  تالل ، ترتلب و االالی شده ک  ماتج ب  تاظلم بالتر امور ماری گردلده

 اغت؛ 
 تدول  پت  اغتراتلژلک پاج غار ؛ 
 طرح و تطبل  پت  ها   صلی و پت  ب  اغاس اتالج؛ 
 . طرح و تدول  مغوده اذب رضاکار 

 

 



 

 

 

 

3 

 

 مي جمهوریتد افغانستان اسال
 استراتیژیک ریاست جمهوریاداره ارتباطات عامه و 

Islamic Republic of Afghanistan 
Office of Public and Strategic Affairs of the President 

 مرکز اطالعات و رسانه های حکومت

 
 

 ژه های انکشافی باالی زندگی مردم:طبیق پروت حوادث ومدیریت تاثیرات اقتصادی و اجتماعی 

 تقولت غلغتم همآها ی مدلرلت حوادث و االادلا  غاز  غلغتم پاغخدهی زود ها ام؛ 
 تغرل  رواد پروغ  ها  کمک رغاای و کاهش خطر ک  ماتج ب  کاهش خغارات اقتصاد  شده اغت؛ 
  تقولت غلغتم دالمی ارتباطات؛ 
 معروض ب  خطر؛ ر   خطر پذلر  در محتت 
 .مدلرلت موثر حوادث غبب شده اغت تا ملزا  تلفات و خغارات کاهش قابل متحظ  داشت  باشد 
  

 

 تاثیر باالی عواید کشور:

 هزلا  ها  گزاف از بودا  ملی؛ الوگلر  ازپرداخت 
 الوگلر  از تخرلب ماازل، اراضی و زلربااها؛ 
  آمادگی، تغرل  رواد پاغخ دهی و تقولت غلغتم هماها ی غبب شااخت خطر، کاهش خطر، بغلج مااب ، اتخاذ

 کاهش تلفات و خغارات اقتصاد  گردلده اغت.

 

 اقدامات مهم و اساسی جهت مبارزه با فساد اداری:

 .طرزارعمل توزل  کمک ها بازا ر  و اقش امالادگا  مردم در پروغ  غرو  و توزل  روش  گردلده اغت 
 ها و طرزارعمل ها اقدام گردلده اغت. در بازا ر  و اصتح غلغتم 
 .غلغتم اظارت در تطبل  پروژه ها و براام  ها تقولت گردلده اغت 
 .ورم ها  ثبت دارائی روغا و کارمادا  عاری رتب  ترتلب وارزلابی گردلده اغت  
 .اصتح در امور قلد و ام  ااااس و تااللزات، تاظلم بالتر تحوللخاا  ها 

 

 :آینده برای ملی آمادگی مبارزه با حوادثاداره های برنامه 

 خدماتعواید و ارائه افزایش ، اداری اشتغال زایی، مبارزه با فساد
  کتل  غاگ در محتت  92پروژه ادلد و ااتقاری تحولماتی، محا ظتی و پاک کار  غللبرها و تخرلب  09 تطبل

  مغووای  مواا  با خطر ؛
  حوادث در مشارکت با اعضا  کملغلو  عاری دورتی مبارزه با حوادث و االاد تدولر اورل  کافرااس ملی مدلرلت

 ها  اکادملک؛
 تطبل  شش مااور در مورد پاغخ دهی زود ها ام وقوع حوادث؛ 
  لوالزار غرپااه دو اتاق  برا  آااالو  ماازل شا  ب  صورت کلی تخرلب گردد؛/   9222اعمار 
 اارتی و تاا الا  تلل و گاز در شالرها  کابل، اتل آباد، هرات، تطبل  مرحل  غوم غرو  آغلب پذلر  مرکز ت

  بلخ و کادهار؛
  تااللز و عال ا الداشت  مراکز عمللات اضطرار  در مرکز و واللات و پخش دلتا و معلومات مربوط ب  آب و هوا

  .در غطح واللات و ورغواری ها
 وزارت ها  غوتور  وااوشا ی الااد و ااوشاف دلتابلس بل  اروزارتی تخرلبات وخغارات  با. 
   امللی ک  ماازل شا  ااشی از حوادث کتً و  99,222 بازمااده شالدا و 522ماروح،  0222مغاعدت اقد  ب 

 .قغماً تخرلب مل ردد
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   ( پااصدو هشتاد 592,222)کمک مواد غذالی و غلرغذالی و عرض   خدمات صحی  در حل  بروز حادث  ب
   حوادث؛هزار  املل متضرر از 

  لوصد هزار  املل از بلااشدگا  داخلی و متضررل  حوادث اری  (922,222) تالل  و تدارک غذا  طبخ شده برا
 غاعت اول حادث ؛ ۲۷

 ( لوصدوهشتاد ملللو  ا یاای از کود اضطرار  ب  کملت  ها  واللات ب  حغاب ا یااغتا  بااک و لا  186ااتقال )
 ااتقال آ  از طرل  مغتو لت ها؛

  بوس گبلو ؛ 5,222  ااتقال و اکمال کمک ها  بشر  در ذخالر واللات و تالل 
  کللومتر مرب  غاحات ملوث با مال  و مالمات مافار ااشده؛ 12 پاکغاز 
 ،تالل  پت  اغتراتلژلک پاج غار  و مرور اغتادرد ها  ملی مال  پاکی 
 ل  پاکی و ااوشاف غلغتم تلفوای رغلدگی ب الااد غلغتم آاتل  دغترغی ب  معلومات مرتبط ب   عارلت ها  ما 

 (،Call Centerشوالات وحوادث )
   ششصد هزار ت .122222راه ااداز  براام  ها  آگاهی دهی از خطرات حوادث ومال  برا / 
  همآها ی، ااغاام و مدلرلت حادث  از طرل   اعزام تلم ها  ارزلابی غرل  و تلم ها  غرو  تخالوی ب  محتت

 حادث  توغط کملت  ها  واللتی مبارزه با حوادث؛وقوع 
 /براام  ها  آگاهی دهی؛  9واللت و تطبل   05 کللومتر غرک از واود برف در 1522پاک کار  حدود 
 پلام کللد  مدلرلت حوادث از طرل  رغاا  ها  تصولر  و شاوائی؛ 02تورلد و پخش 
 طرار و چاپ ماتت   صلاام  و اشاع  و پخش طرح و پخش بروشور ها، طرزارعمل ها  رهامود  حاالت اض

                                                   پلامالا  حوادث طبلعی  از طرل  بللبورد ها؛
  تدول  پارلغی برا  خطرات غلل و خشوغاری و اعمار چالار غاختما  ها ر در واللات غرپل، ارزگا ، دالواد  و

 ریما ؛
 وزارت دورت در امور رغلدگی ب  حوادث در غاح  کمپلوس ادار  داراالما ؛ آغاز کار اعمار تعملر 
  ، اعمار غاختما  ده تعملر ادار  واحد ها  واللتی مدلرلت حوادث در باملا ، بدخشا ، کادهار، روگر، غما ا

 کادز، پروا ، کاپلغا،  ارلاب و کار؛
   ت داخل  و ااتقال بغت ها  کارکاا  اضطرار  وزار –طرح ادغام رلاغت عمومی رغلدگی ب  حوادث و اطفائل

 غالر وزارت ها و ادارات غوتور  ب  ال  وزارت؛
   الااد ظر لت ها  تطبلقی در راغتا  اغتراتلژ  کاهش خطرات در ا یااغتا  در غطح ملی و واللتی از طرل

 آموزش و  راهم آور  تااللزات؛
 ت آ  از اموااات ادارات بل  ارمللی هموار ب  هدف رغلدگی تدارک بلغت  عراده واغط  اقلل  اوع هاللوس لا درلا 

 ب  حوادث ب  محتت حادث .
 

 ها:چالش مشکالت و

o کمبود تشولل و تااللزات در غطح واللات؛ 
o ( عدم شمورلت مدلرلت حوادث در براام  ها  دارا  اورولتNPPs؛) 
o .غطح اازل غرمال  گزار  در  عارلت ها  کاهش خطر 
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 پیشنهادی: های حلراه 

o  ،آغاز کار عملی پروژه ها  ااوشا ی توغط وزارت محترم شالرغاز  و اراضی و شرکت واحد عمللاتی ااوشا ی
امور غاختماای  مورد توا  قرار گلرد و 9022 ااتقال و شمورلت پروژه غاختماای ادلد ماظور شده برا  غال

 تعملرات متذکره  توغط االاد ها  تطبل  کااده آغاز گرد؛
o -    طرح اام  مدلرلت حوادث در ا یااغتا  و طرح تشولتتی ادلد پلشاالاد شده االائی و ماظور گردلده تا ازل  طرل

معضل کمبود تشولتت ر   گردلده و مدلرلت حوادث در ا یااغتا  ب  غمت و غو  مدلرلت هم  اااب  و مدر  
 حرکت امالد.

o ور طب  ضرورت از اااب وزارت ها  اقتصاد و مارل  تمولل پروژه ها  کاهش دهی خطرات و تطاللرمال  در کش
با اغتفاده از بودا  اختلار  و توا  تمولل کاادگا  بل  ارمللی با اغتفاده از بودا  خارای مبذول ومعطوف گرداالده 

 شود.
o ولت مورد حمالت قرارداد  مدلرلت حوادث از رحاظ غلاغی و اقتصاد  از اااب دورت و دوار ها  بل  ارمللی و اور

 داد  ب  کاهش دهی خطرات در غطح پارلغی و اغتراتلژ  ملی و شمورلت آ  در براام  ها  دارا  اورولت.
o .تااللز و تمولل بخش ها  تخالوی )وقال  و کاهش خطر، مرکز اضطرار، اغتاو و ااات و ااوشاف غلغتم ارتباطات 

 


