
امارت اسالمى افغانستان
وزارت دولت در امور رسیدگى به حوادث

ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 نامه
مدیریت حوادث

هفته

حوت 1401الى 2025

 دیدار وزیر دولت در امور رسیدگى به حوادث با رییس
عمومى دفتر مجادله بر ضد گرسنگى در افغانستان

 محترم الحاج مال محمد عباس آخند، وزیر دولت در امور
سمیع محترم  با  کارش  دفتر  در  حوادث،  به   رسیدگى 
در بر ضد گرسنگى  دفتر مجادله  رییس عمومى   گاسفى، 
متضرران، به  رسیدگى  روى  و  نموده  دیدار   افغانستان 
 نیازمندان و ضروریات و خواست هاى این وزارت صحبت

نمودند

 د ملک سل�ن خیریه بنسټ نن ورځ 500 بورۍ اوړه

بدخشان د  کڅوړې  خوراکي   500 او  کیلویي   40 

ته وزارت  دغه  پار  په  وېش  د  ته  ځپلو  زلزله   والیت 

وسپارلې

د رسه  پېښو  والیت  پکتیا  د  موسسې  نړیوالې  کډوالۍ   د 

 مبارزې ریاست رسه په همغږي، د یاد والیت اړوند 100

 سېالب ځپلو کورنیو ته چې کورونه یې د وروستیو سېالبونو

له امله په بشپړ ډول ویجاړ شوي و

 ادامه در صفحه2
...

والیت بدخشان  د  بنسټ؛  خیریه  سل�ن  ملک   د 

 500 زلزله ځپلو لپاره د دغه وزارت رسه خوراکي

مرستې وکړې

 سېالب ځپلو کورنیو ته په پکتیا والیت کې نغدي او 

غیرخوراکي مرستې ووېشل شوې
100

andma.gov.af 0202104926@afghanistanndma

شماره سوم

 ادامه در صفحه2...

 ادامه در صفحه3

...

 سمینار ملى دستاورد پروژه هاى  کاهش دهى خطرات
حوادث تدویر شد

 محترم الحاج مال محمد عباس آخند، وزیر دولت در امور سیدگى
خطرات کاهش  پروژه هاى  دستاورد   ملى  سیمنار  در  حوادث،   به 
 حوادث و ارتقاى ظرفیت در بخش مدیریت حوادث که از سوى
 موسسه               برگزار شده بود، اشتراك کرده گفت: نظر به
تا است  نیازجدى  طبیعى،  حوادث  برابر  در  کشور   آسیب پذیرى 

برنامه  هاى وقایوى در اولویت کارى قرار گیرد
محیط دانشکده  استادان  انجو ها،  نماینده گان  که  برنامه  این   در 
اشتراك حوادث  مدیریت  دانشجویان  و  کابل  دانشگاه   زیست 

داشتند

.

CWSA

...
 ادامه در صفحه2



هفته نامه مدیریت حوادث

حوت

سمینار ملی دستاورد پروژه های  کاهش دهی خطرات حوادث تدویر شد

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود که این وزارت یک اداره کمک رسان برای قرش آسیب

 پذیر و نادار کشور بوده و برای جلوگیری از حوادث هم از طریق بخش های تخنیکی خود کار می

 کند

 وی پروژه های وقایوی را در جلوگیری و کاهش خطرات حوادث موثر دانسته و بیان کرد که وقایه

 بهرت از معالجه است و ما با تطبیق برنامه های وقایوی می توانیم از جان، مال و حیوانات محافظت

کنیم

مال محمد عباس آخند، همچنان از موسسه مذکور جهت تطبیق پروژه های وقایوی سپاس گذاری �ود

 در بخش دیگر این برنامه، محمد رشیف هاشمی، �اینده موسسه  ،              در مورد پروژه فاز 2

داوود پروفیسور محمد  پروژه،  تجارب  بردن ظرفیت کاهش خطرات حوادث و رشیک ساخ»   باال 

      شیرازد، استاد دانشگاه کابل، مجیب الرحمن احمدزی، از موسسه              در باره درافت پالیسی

 قابل ذکر است که موسسه مذکور با ح±یت وزارت خارجه کشور جاپان، پروژه کاهش خطرات حوادث را در سه والیت، ننگرهار، لغ±ن و کابل به هدف بلند بردن ظرفیت کاهش خطرات

حوادث و تقویت توانای های مردم جامعه، سازمان های مرتبط، استادان و دانشجویان در این بخش یا تطبیق کرده و یا هم در حال تطبیق می باشد

CWSA
ANDMA

CWSA

د ملک سل�ن خیریه بنسټ؛ د بدخشان والیت 500 زلزله ځپلو لپاره د دغه وزارت رسه خوراکي مرستې وکړې

 د مرسته شویو توکو د تسلیمۍ په پروګرام کې محرتم مولوي شمس الدین حقیار، پېښو ته د

 رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د نړیوالو اړیکو رییس ووېل: دغه وزارت د مرستندویه

 هېوادونو، د ملګرو ملتونو دفرتونو او خیریه بنسټونو څخه د بدخشان والیت زلزله ځپلو

 لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه، چې د ملک سل�ن خیریه بنسټ د غوښتنې رسه سم نن ورځ

د 500 کورنیو لپاره خوراکي مرستې وکړې

د چې  وې  شاملې  کڅوړې  خوراکي  او  اوړه  کې،  مرستو  دغو  په  چې  کړه  زیاته   نوموړي 

 بدخشان والیت زلزله ځپلو لپاره په شفاف ډول د یاد والیت پېښو رسه د مبارزې دولتي

کمېټې او رسنیو په شتون کې وېشل کېږي

 د یادونې وړ ده چې دغه وزارت د موسسو او نورو دولتي ادارو رسه په همکاري لومړنۍ

مرستې د هېواد په کچه وېشيل او د وېش لړۍ دوام لري

دیدار وزیر دولت در امور رسیدگى به حوادث با رییس عمومى دفتر مجادله بر ضد گرسنگى در افغانستان

 در این دیدار وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که این وزارت یک ارگان

 غیر سیاسی است و برای مستحقان و مترضران کمک می کند وی با اشاره به مشکالت

 باشندگان ولسوالی واخان بدخشان، بیان داشت که اولویت ما رسیدگی به نیازمندان در

امکانات زندگی خوب برخوردار از هیچگونه   دور دست ترین نقاط کشور است که 

نیستند

 در همین حال رییس عمومی یونیسف گفت که من تازه در این سمت گ±شته شدم و

 تالش میکنم تا بیشرت در خدمت مردم افغانستان باشم و اضافه �ود در کنار این که ما

 لیست والیت های در اولیت ش± را گرفته و مطابق آن کمک رسانی خواهیم کرد نیاز

است تا یک تیم تخنیکی مشرتک از دو نهاد جهت نیاز سنجی ها تشکیل گردد

نهاد این  اقدامات  و  ها  کمک  درمورد  سازمان  این  مرکز  زون  بخش  رییس   همچنان 

 معلومات داده و گفت که یونیسف برای زلزله زگان والیت های خوست و پکتیکا و

 مترضران ناشی از سیالب در والیت های مختلف کمک های چشمگیری انجام داده

است



هفته نامه مدیریت حوادث

حوت

جلسه ه�هنگی ریاست آماده گی مبارزه با حوادث والیت کابل با Àاینده گان مؤسسات

 جلسه ه±هنگی موسسات امداد رسان، تحت ریاست مولوی محمد

با کابل  والیت  حوادث  با  مبارزه  آماده گی  رئیس  حقانی،   سلیم 

�اینده گان اوچا،  مرکزی  زون  رئیس  الزک،  گلوریه  خانم   اشرتاک 

مؤسسات،                                     دایر گردید

 در این جلسه، نخست آقای حقانی پیرامون ساحات و محالت آسیب

این ریاست نیازمندی و مشکالت   پذیر در مربوطات والیت کابل، 

معلومات ارائه �وده و خواهان همکاری مؤسسات در زمینه شد

نحوه کمک مورد  در  یک  مذکور هر  موسسات  �اینده گان   سپس، 

 رسانی برای مترضرین حوادث، کاهش خطرات حوادث و چگونگی

 همکاری در مورد رفع نیازمندی های این ریاست بحث و تبادل نظر

�ودند

 و در اخیر، �اینده گان مؤسسات متذکره در بخش کمک رسانی برای
 مترضرین و نیازمندان بدون در نظرداشت مالحظات سیاسی و

 همکاری در زمینه رفع نیازمندی های این ریاست در بخش های

مختلف اعالم آماده گی �وده و وعده همکاری سپردند

DRC ,IOM و ARWEO

 وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با غرس نهال در

 صحن این وزارت بیان �ود، که نهال شانی برای شادابی

 محیط زیست یک امر مهم و رضوری بوده و نیاز است تا

 همه با هم در این راستا تالش به خرچ دهیم. همچنان

 وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث در ادامه گفت،

کاهش برای  جنگالت،  حفظ  و  شانی  نهال  رسسبزی،   که 

 خطرات حوادث بسیار مهم بوده و در این راستا باید تالش

های جدی صورت بگییرد

اشرتاک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در برنامه نهال شانی این وزارت به پیشواز بهار

موسسې نړیوالې  کډوالۍ  مبارزې (IOM) د  د  پېښو رسه  والیت  پکتیا   د 

 ریاست رسه په همغږي، د یاد والیت اړوند 100 سېالب ځپلو کورنیو ته چې

له و،  ویجاړ شوي  ډول  بشپړ  په  امله  له  وروستیو سېالبونو  د  یې   کورونه 

رسوې وروسته یاد شمېر کورنیو ته نغدي او غیرخوراکي مرستې ووېشلې

او د امریکایي ډالر، 3 تختې کمپلې   200 ته   له دغو مرستو هرې کورنۍ 

البسې یو کېټ ووېشل شول

100سېالب ځپلو کورنیو ته په پکتیا والیت کې نغدي او غیرخوراکي مرستې ووېشل شوې 



هفته نامه مدیریت حوادث

 مساعدت نقدی و مواد غیر غذایی برای 289 خانواده مستحق و بی بضاعت در والیت بغالن

1400خانواده آسیب پذیر و بی بضاعت در والیت غزنی مساعدت غذایی دریافت Àودند 

 مؤسسه آغاخان برای اسکان               در ه±هنگی و همکاری

289 برای  بغالن،  والیت  حوادث  با  مبارزه  آماده گی  ریاست   با 

 خانواده در ولسوالی پل حصار این والیت، پول نقد و مواد غیر

 غذایی توزیع �ود

4 17920 افغانی پول نقد،   درین مساعدت هر خانواده مبلغ 

 تخته کمپل، 9 جوره لباس زمستانی، جراب، بوت و شال زنانه و

مردانه دریافت �ودند

 مؤسسه هلتو تحت ح±یت مالی دفرت          و در ه±هنگی با

1400 برای  غزنی،  والیت  حوادث  با  مبارزه  آماده گی   ریاست 

خانواده مترضر و بی بضاعت، مواد غذایی مساعدت �ود

 در این مساعدت برای هر خانواده، 50 کیلو آرد، 5 لیرت روغن، 6

کیلو دال و یک پاکت �ک توزیع شد

WFP

(AKAH)

توزیع مساعدت غذایى براى 2150 خانواده آسیب پذیر و بى بضاعت در والیت غزنى

 مؤسسه هلتو تحت ح±یت مالی سازمان غذایی جهان          در

با حوادث والیت مبارزه  آماده گی  ریاست  با  و همکاری   ه±هنگی 

 غزنی، 2150 خانواده را در ولسوالی واغظ آن والیت، تحت پوشش

کمک های غذایی قرار داد

 در این مساعدت برای هر خانواده، 50کیلو آرد، 5لیرت روغن، 6کیلو

  دال و یک پاکت �ک توزیع شد

( WFP)
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حوت

حوت

په کندهار والیت کې د میانکو چک ډیم جوړولو چارې په چټکۍ رسه روانې دي

448زیاÀنو کورنیو رسه په کونړ والیت کې د روغتیایي کېټونو مرستې تررسه شوې 

34زیاÀنو کورنیو په لغ�ن والیت کې خوراکي مرستې ترالسه کړې 

 د لغ±ن والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست د          موسسې

الینګار او  قرغې  الیشنګ،  په  یاد والیت  د  په همغږي،   رسه 

 ولسوالیو او مرکز کې 34 کورنیو ته چې د وروستیو بارانونو

 او طبیعي پېښو له امله زیا�نې شوې وې، له رسوې وروسته

خوراکي مرستې ووېشلې

 له دغو مرستو هرې کورنۍ 100 کیلو اوړه، 10 کیلو غوړي،

12 کیلو دال، 21 پاکټه بسکېټ او 1 کیلو مالګه ترالسه کړل

IDS

 د کونړ والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست د                  موسسې

 رسه په همغږي، د یاد والیت اړوند 448 کورنیو ته چې د وروستیو

رسوې له  وې،  شوي  زیا�نې  امله  له  زلزلې  او  سېالبونو   بارانونو، 

وروسته روغتیایي کېټونه ووېشل

 په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته هایجن کېټ او له یادې جملې

څخه 68 کورنیو ته د اوبو تصفیې فلټرونه او 4 چوکۍ ووېشل شوې

DACAAR

 د کندهار والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست او د          موسسې

 تر منځ په همغږي، د یاد والیت په نېش ولسوالۍ کې د میانکو

 چک ډیم چارې په چټکۍ رسه پر روانې دي. د دغه چک ډیم په

6000 کورنۍ اوبه ترالسه کړي او د یاد چک  جوړېدو رسه به 

 ډیم چارې تر دا مهال 90 سلنه بشپړې شوي او پاتې کار به یې

 په نږدې راتلونکې کې بشپړ يش

 د یادونې وړ ده چې د دغه چک ډیم کار له پیل رسه 69 کاریګرو

 ته د کار زمینه برابره شوې او هر کاریګر د ورځې 400 نغدي

افغانۍ ورکول کېږي

DRC 
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 په ننګرهار والیت کې 352 کورنیو غیرخوراکي مرستې ترالسه کړې

په میدان وردګ والیت کې 303 زیاÀنو کورنیو رسه د 4 میلیونه او 81 زره نغدو افغانیو مرستې تررسه شوې

 د ماشومانو د ساتنې موسسې د ننګرهار والیت پېښو رسه د مبارزې

 ریاست رسه په همغږي، د یاد والیت اړوند 352 کورنیو ته له رسوې

وروسته غیرخوراکي مرستې ووېشلې

 له دغو مرستو هرې کورنۍ ته 9 تختې کمپلې، نارینه او ښځینه څادر

 او پټو، 4 جوړه جورابې، 2 جوړه بوټان، 4 جوړه دریيش، دیګ بخار، 6

کاسې، چاۍ جوش، د ګاز ډبه او 1 سولري څراغ ووېشل شول

 د        موسسې د میدان وردګ والیت پېښو رسه د مبارزې ریاست رسه

 په همغږي، د یاد والیت په سیدآباد ولسوالۍ کې 303 زیا�نو کورنیو

 ته چې کورونه یې د تېرو جګړو له امله په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ

شوي و، له رسوې وروسته یاد شمېر کورنیو ته نغدي مرستې ووېشلې

نغدي  39000 تر  نه   11000 له  ته  کورنۍ  هرې  مرستو  دغو   له 

افغانۍ ووېشل شوې

PIN

حوت :پیام ما
 هموطنان عزیز! با غرس یک نهال ، باعث تولید اکسیجن برای نفس کشیدن، رس سبز شدن ماحول، مانع

. دربرابرحوادث طبیعی ومحافظ جان واموال خویش گردید
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