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  پیشگفتار   

اداره عالی تفتیش منحیث عالی ترین نهاد بازرسی کننده در کشور، از طریق اجرای بازرسی های مختلف       

اداره امور مالی شفاف و حسابده را از طریق حسابرسی ترویج می نماید،اداره عالی با جدیت، روند حکومتداری و 

تفتیش منحیث عضو سازمان بین المللی )انتوسای( همواره تالش می نماید که در تمام بازرسی ها به شمول 

بین  ( بدین طرف توسط اداره عالی تفتیش اجراء گردیده است، از معیارات1392تفتیش عملکردکه از سال)

 .المللی در تطبیق تفتیش عملکرد وسایر تفتیش ها استفاده و در مطابقت به آن بازرسی ها را انجام دهد

شیوه های سنتی تفتیش شامل تفتیش امور مالی، تفتیش رعایت قوانین و مقــررات بوده، این شیوه ها       

ملکرد نیز در این میان از جایگاه اهمیت خود را حفظ کرده و شیوه های جدید بازرسی، به شمول تفتیش ع

مهمی برخوردار گردیده است. زیرا دولت به طور وسیع روی پروژه ها و برنامه ها سرمایه گذاری مینماید، از 

این رو مهم است تا مؤثریت برنامه های حکومت ارزیابی گردد.تفتیش عملکرد یکی ازبیرون داده های عرصه 

ود معطوف ساخته است، هرچند پیشبرد تفتیش عملکرد هان رابخبازرسی است که توجه همه کشورهای ج

 .مستلزم تطبیق قانون درتمام سطوح کشوربوده وشرایط خاصی را الزم دارد

پروژه ها و برنامه های مربوط به دولت باید بصورت اقتصادی، مـؤثر و مفید اجراء و مدیریت گـردد. تفتیش      

ی کفایتی و ضایعات در بسیاری از قضایا نبوده و از اینرو در سرتاسر رعایت قوانین ومقررات قادر به کشف ب

 .بدایشتر به تفتیش عملکرد اختصاص میجهان منابع ب

تفتیش عملکرد عبارت از ارزیابـی و بازرسی مستقالنۀ مـؤثریت، مفیدیت و اقتصادیت فعـالیت های یک      

ربوط به تفتیش اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت بوده و تفتیش عملکرد م  .مـــرجع، برنامه یا سازمان میباشد

 :موارد ذیل را در بر می گیرد

تفتیش اقتصادی، به حد اقل رسانیدن هزینه پرداخت ) قیمت نازل و مناسب ( و انجام فعالیت های اداری  -الف

 .مطابق به اصول و قواعد سالم اداری و پالیسی های مدیریتی

و دستیابی به اهداف و مقاصد تعین شده و استفاده مؤثر از منابع انسانی و  تفتیش استفاده مؤثر، تحقق -ب 

مالی، به شمول سیستم های معلوماتی، ترتیبات نظارتی و اجرائی و طرزالعمل هایی که مرجع جهت اصالح 

 .اشتباهات خود اتخاذ کرده است
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راأت در ارتباط با دستیابی و اجتفتیش مفیدیت، استفاده اعظمی و حد اکثر از منابع مالی و انسانی  -ج 

 .به اهداف مرجـع تحت بازرسی و تفتیش تأثیرات مستقیم در مقـایسه به تأثیرات پیش بینی شده

رای تفتیش عملکرد که یک امر بسا ارزنده تلقی نابر ضرورت وصالحیت وظیفوی دراجاداره عالی تفتیش ب

دروزارت دولت درامور رسیدگی با حوادث بمنظورتشخیص میگردد، تصمیم اتخاذ نمود تا پـروسه تفتیش را 

وشناسایی خالء ها ونواقص واظهارنظریات اصالحی درفعالیتها وعملکردهای نهاد متذکره تطبیق وگزارش آنرا 

 .جهت رفع نواقص وکاستی ها بمرجع مربوطه ارایه نماید
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 :اصطالحات
 

SMDM                وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 

PDMCs  کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث 

DDMCs             کمیته های رسیدگی به حوادث به سطح ولسوالی 

ARCS  هالل احمر افغانی جمعیت  

PEFM  عامه صارفمدیریت امور مالی و م  

NEF                      اضطراری ملیوجوه  
PERC               کمیته والیتی پاسخ دهی در حاالت اضطرار 

SENDIA چارچوب سازمان ملل متحد به منظور کاهش خطرات حوادث 
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 فشرده نتایج گزارش وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

 مقدمه

بدون شک افغانستان یک کشور کوهستانی بوده و ساکنین آن پیوسته در معرض حوادث طبعیی و 

گی و جلوگیری از وقوع بشردوستانه در همچو حاالت، آماده غیر طبعیی قرار میگیرند. کمک رسانی 

راه حکومت افغانستان است. خوشبختانه نهادهای متعددی در ادث، یکی از چالش های اساسی فراه حو

ثریت فعالیت های این می باشند، اما چگونگی نتایج و مؤ مینه حاالت اضطرار هرچند مصروف کار و پیکارز

 نهاد ها در فرایند کمک رسانی بموقع برای متضررین، سوالیست که کمتر پاسخ مثبت می یابد. 

ثریت کمک مؤبا توجه به اهمیت امور رسیدگی با حوادث، اداره عالی تفتیش تصمیم اتخاذ نمود تا 

بین المللی مدیریت  معیارهای قوانین، در روشنائی، های بشردوستانه و پاسخدهی به حاالت اضطرار را

 ها و لوایح ملی، مورد بازرسی قرار دهد.  طرزالعمل  ،(  ISSAI ،5100 – 5999)  حوادث

کنر،  بدخشان،، تخار، رت نامبرده را در والیاتوزا 1394و  1393این بازرسی فعالیت های سالهای 

ثریت سیستم تمرکز بیشتر بازرسی روی چگونگی مؤتحت پوشش قرار داده است،  پروان، ننگرهار و پنجشیر

 کمک های بشردوستانه و پاسخدهی در حاالت اضطراری می باشد. 

  فشرده یافته های تفتیش 

دولت در امور  که از سوی وزارت یرهنمودسروی و ارزیابی بر اساس که  تیم تفتیش دریافت نمود

 یتثرؤمعدم سبب توزیع نادرست و  این امر ،صورت نگرفته است، ایجاد شده است رسیدگی با حوادث

تخصیص نادرست  منجر به  افزون بر آن سروی و ارزیابی غیر دقیق گردیده است.  ،بشر دوستانهکمک های 

کمک  در توزیع بی نظمی(، یو جنس ی)نقد بشر دوستانهکمک های جریان غیر منظم   ووجوه اضطرار 

به مشاهده  والیات پنجشیر و پروان، کار ساحوی در ندر جریا. برای متضررین حوادث گردیده است ها

 وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثو  کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث میان هنگیآهم که رسید

  .ضعیف میباشدخیلی 

  ی تفتیشفشرده سفارش ها

درست مدیریت  وجوه اضطراری بصورتو  بشر دوستانهکمک های جهت حصول اطمینان از اینکه 

 وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، رسیدگی صورت گیرد متضررین حوادث به ثرؤبه گونه مو  گردد

ایجاد  بیشتر را ظرفیت ها ،های ساحوی والیات و کمیته های رسیده گی به حاالت اضطرار باید در ریاست

 سروی و ارزیابی بصورت فوری اجرایرهنمود های سروی در هنگام قادر به تطبیق وزارت مذکور تا  نماید

گردد، همچنان همآهنگی منظم در حاالت اضطرار میان ادارات ذیربط در حوادث یک اصل اساسی  ثرؤو م

ی فعالیت های هنگآهمو ایجاد می باشد، وزارت محترم در جهت تقویت هر چه بیشتر سیستم همآهنگی 

 والیتی پاسخ دهی در حاالت اضطرار های کمیته ،میته های والیتی رسیدگی به حوادثکیان اضطراری م

 روی دست گیرد. اقدامات کافی را ، وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثو 
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 بخش اول
 

 معلومات راجع به تفتیش
 

 انتخاب موضوع تفتیش 1.1

قانون تفتیش، اداره عالی تفتیش صالحیت ( 5) قانون اساسی و ماده ( 98و  75، 50) بر اساس ماده

ریت برنامه ها و ثؤتفتیش عملکرد را جهت بررسی و گزارش دهی در مورد اقتصادیت، مفیدیت و م یاجرا

و حساسیت موجود از جانب مردم عام  مشخص این التزام ورده نمودنآد. از اینرو جهت برمراجع دولتی دار

رسیدگی با تفتیش عملکرد  ،اداره عالی تفتیش ظف بازرسیؤت مأهی ،در جهت رسیده گی به حوادث

وستانه و پاسخ اضطراری می باالی سیستم کمک های بشرد و تمرکز اساسی این تفتیشاجراء را  حوادث

 .  باشد

 حدود تفتیش 1.2

حدود تفتیش عملکرد شامل بررسی مؤثریت سیستم کمک های بشر دوستانه و پاسخ دهی در حاالت 

زلزله در حوادث  مستحق در جریان مصدومیناضطرار بخصوص توزیع عادالنه کمک های بشر دوستانه به 

 برجوالیت بدخشان در  در لغزش زمین ، 1394برج عقرب ر و کنر در والیات تخار، بدخشان، ننگرها

جهت  . افزون برآنباشد می 1394حمل برف کوچ ها در والیات پنجشیر و پروان در ماه ، 1395سرطان 

دریافت مؤثریت امورات اداری در مطابقت با اصول و فعالیت های درست اداری و پالیسی های مدیریت را 

دث مرتبط با دست آورد عملکرد وزارت دولت در امور رسیدگی با حواارزیابی از در بر میگیرد. همچنان نیز 

، صورت های هدفمند وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث و کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث

. و اینکه تا چه مقیاس تأثیرات واقعی در مقایسه با تأثیرات منتظرۀ برنامه های پاسخ دهی در گرفته است

 مام حوادث فوق الذکر تفاوت نموده است.حاالت اضطرار و برنامه توزیع کمک های بشر دوستانه در ت

/   3 /4 از تاریخمعیاد اجرای این تفتیش ، داره عالی تفتیشبر اساس صالحیت نامه صادره از طرف  ا

. این تفتیش یک تعداد محدودیت ها را در رابطه به مدارک و گردیده است اجرأ 4/7/1395الی   1395

مرجع تحت تفتیش اسناد کافی را بنابر عدم موجودیت اسناد  مستند سازی همراه داشته است . از آنجایکه

میته درست در وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث ارائه ننموده اند, چون اکثر اطالعات دقیق نزد ک

و مدیریت های رسیدگی به حوادث به سطح ولسوالی در والیات میباشد.  های والیتی رسیدگی به حوادث

رسی دو بازدید ساحوی را انجام داد، اما باز هم اسناد کافی در جریان دورۀ تفتیش با آنکه تیم مؤظف باز
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ضطرار در والیات از سوی کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث و کمیته والیتی پاسخ دهی در حاالت ا

 . داده نشده استقرار  در دسترس

 تیشاهداف تف 1.3

سیستم رسیده گی  ،ثر آنؤاست به گونه م یا وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث توانستهآ .1

 ؟به حاالت اضطرار و توزیع کمک های بشر دوستانه را مدیریت و هماهنگی نماید یا خیر

ها و پاسخ دهی در حاالت اضطرار کمک ثرانه ؤمتوزیع  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثآیا  .2

 ؟هنگی میکندآهم را

  سوال تفتیش

 ؟می باشد یا خیر ثرؤم وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثمیکانیزیم ارزیابی خطر 

  تفتیشسوال 

تطبیق  بشر دوستانهکمک های برای توزیع  بصورت مؤثروجود داشته, و   ها و پالیسی مقررات ،آیا قوانین 

 د؟نمیشو

 تفتیش رمعیا 1.4

بررسی مداوم و پایدار بخصوص در ساحات با خطر بلند و آسیب پذیر  باید از سوی وزارت دولت در 

امور رسیدگی با حوادث و تمام وزارت های مربوطه جهت شناسایی تمام اجتماعات و ساحات آسیب پذیر 

  گیرد.ت بر اساس رهنمود بررسی خطر وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث و بهترین شیوه ها صور

ارزیابی خطر باید قسمی از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث و سائر وزارت های مربوط صورت 

و تأثیرات تلفات و خسارات بر اساس رهنمود ارزیابی  شناسائیساحات و اجتماعات آسیب پذیر  گیرد تا

 .  یابدخطر وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی کاهش 

 مل های مؤثر باید برای توزیع کمک های بشردوستانه وضع گردد. طرزالع

سیستم و یا میکانیزم مؤثر و مفید برای تمام موارد پاسخ دهی در حاالت اضطرار در وزارت  همچنان الزم تا

دولت در امور رسیدگی با حوادث و تمام وزارت های مربوط جهت پاسخ دهی سریع به تمام ساحات متضرر 

 باشد. وجود داشته 
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 میتودولوژی تفتیش 1.5

میتودولوژی تفتیش در تفتیش عملکرد عبارت از بررسی پالیسی ها و طرزالعمل های وزارت دولت در 

امور رسیدگی با حوادث و واحد های دومی و سومی وزارت متذکره، ارزیابی عملکرد بر اساس معیارات بین 

در مورد یافته های تفتیش میباشد تا تصویر کُلی المللی، مصاحبه با افراد مسئوول و اخذ نظریات آنها 

 د. مورد ارزیابی قرار گیرسیستم فعلی در وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث 

از شیوه های متفاوت جهت جمع آوری اطالعات )دیتا( چون بررسی دوسیه ها در تمام ساحات تحت حدود 

سوالنامه با مسئوولین مختلف در وزارت دولت تفتیش، بررسی مجدد خطرات جهت تطبیق، مصاحبه ها و 

در امور رسیدگی با حوادث، تحلیل کیفی اینکه چگونه با ساحات آسیب پذیر در پاسخ دهی در حاالت 

اضطرار و کمک های حاالت اضطرار برخورد میشود، بررسی اسناد و بررسی کار های انجام شده از سوی 

زارت های مربوط، مصاحبه های حضوری با کارمندان با وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث و و

یکه در پالن های دصالحیت مراکز رسیدگی با حوادث، آمرین و کارمندان گروپ های خدماتی و با افرا

 .   گردیده استاضطراری سهم گرفته بودند، استفاده 

برج عقرب ر و کنر در زلزله در والیات تخار، بدخشان، ننگرهااین تفتیش فعالیت های که در حوادث 

برف کوچ ها در والیات پنجشیر و پروان ، 1395برج سرطان والیت بدخشان در  در لغزش زمین ، 1394

داد و تمرکز اساسی آن باالی  والیات یاد  صورت گرفته است، را تحت پوشش قرار 1394حمل  در ماه 

شده می باشد . 
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 بخش دوم
 

 در حاالت اضطرار یبشر دوستانه و پاسخ ده یکمک ها  ستمیس

 

 در افغانستان طبعیی پیشینه حوادث   2.1

شدیداً سرد و تابستان نسبتاً  اقلیم آن خشک و دارای زمستان  ،یست محاط به خشکهفغانستان کشورا       

تأثیرات ناگواری را از خود  ،خصوصیات ویرانگر طبیعت در این سرزمین بطور معمول و همیشگی گرم می باشد.

شمال، شمال شرق و پایتخت کشور )کابل( اراضی در افغانستان به ویژه ساحات (  %63 )  اً بجا می گذارد، حدود

نیز درین سرزمین مدهش کی بوده و امکان وقوع زلزله های جیولوژی اطراف آن شدیداً معروض با خطرات و

  می باشد. متصور

طی سه دهه  پیوسته،بوقوع ن در افغانستا سارات زیان بار ترین حوادثاز لحاظ میزان تلفات، جروحات و خ

باعث حادثات  ن یازده هزار انسان تلف و هزارها  منزل تخریب وداده که  در نتیجه آرخ له زلز( 28) اخیر حدود

 ارات جانبی هنگفت را در قبال داشته است. دلخراش لغزش زمین که خود تلفات و خس

که پیوسته باعث وقوع  ،رات اقلیمی )هایدرومترولوژیکی( معروض به خطربودهیافغانستان در مقابل عوامل تغی

نتایج آن  ،ناشی ازسرازیر شدن سیالب ها، برف کوچ ها و تداوم خشک سالی ها گردیده است ادث ناگوارحو

 .همه ساله بطور متکرر مردمان این سر زمین را متضرر و آسیب میرساند

حوادث احتمالی  ،می کند ءمساحت کشور را احتوا( %63) اوضاع وخیم زمستان سرد و لغزش برفکوچ که تقریباً

               بیشتر از هطی ده سال اخیر کشور از خشک سالی های درازمدت رنج برده ک اری را با خود دارد.بی شم

نارمل در هر سه سال  کشور متأثر ساخته است، بطور ان را بخصوص در مناطق جنوب و شرقانس( میلیون 6)

خشک سالی در افغانستان تکرار می شود. در حالیکه در سایر کشورهای جهان این معضله با  یکبار پدیدهء

 گذشت هر ده سال مشاهده شده است.

اتفاقات معمولی دیگر در کشور مانند آفات زراعتی، هجوم ملخ ها، طوفان های ریگی، شیوع امراض مهلک و 

 انسان را در افغانستان متأثر گردانیده است.( ون میلی 7.5 ) بدینسو بیشتر از 1980کشنده از اوایل سال 

ات و خسارات هنگفت و برخوردهای داخلی و انتحاری منجر به بی جاشدگان داخلی، تلفتحمیلی جنگ ها 

ثیرات ناگواری را از خود بجاگذاشته است. در افغانستان افراد بی جاشده ناشی از جنگ و حوادث گردیده و تأ

 نفوس مجموعی این کشور را تشکیل میدهد و از جانبی هم موجودیت(  %10 )شتر ازطبیعی، فقر و بیکاری بی

میزان فقر، تراکم نفوس در شهرهای بزرگ، بیسوادی و عدم دسترس به تسهیالت زیربنایی عوامل  (44% )

 چند برابر ساخته است. را دیگریست که میزان آسیب پذیری مردمان این کشور را مخصوصاً در سطح محالت 
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 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادثمعرفی مختصر  2.2

 مند خساره ملیارد شصت حدوددر  جهان سطح در طبیعی حوادث اثر از که 1970 – 1960فاجعه دهه       

تصمیم اتخاذ (  2816)  شماره نامه فیصله طی متحد ملل عمومی اسامبله در ،جاگذاشت بر کشته ملیون سه و

 .ایجاد گرددادارات مرتبط در تمامی کشور های عضو  همچو گردیده تا

( مورخ 2625فرمان شماره ) به مطابق ،مبارزه باحوادث آمادگی اداره ملی فیصله نامهء فوق، مبتنی بر

 ،رائیوی در حین وقوع حادثهدر چوکات صدارت عظمی منحیث یک اداره پاسخ گو و اج ،دولت وقت 2/2/1351

در سطح ملی ایجاد و به  ،یسیب دیده گان ناشی از حوادث طبیعآمتضررین و  در عرصه رسیدگی بهاً مخصوص

 غاز نمود.آفعالیت 

در حین وقوع حوادث ناگوار طبیعی مدیریت  اًصرف ،رکز کشورتنظیم و انسجام تمامی امور محوله اداره از م

کاهشدهی به خطرات  ،انکشافی ،تطبیق و تحقق برنامه های احیائی و در سایر مراحل مختلف حادثه .میگردید

 مادگی های پیشگیرانه و احیاء مجدد ) برگشت به حاالت قبل از حادثه( سازمان دهی ومدیریت نمی گردید.آ ،

پذیر در تمامی حات اداره نوین کارهای خستگی نابا ایجاد دولت موقت و انتقالی در افغانستان در خصوص اصال

 یرات قابل وصف و چشم گیر در بخش اصالح اداره در کشور گردید.سطوح و سکتور ها عملی و منجر به تغی

سیب پذیری و آطح تحقیقات و مطالعات دقیق ارزیابی از س ،در نظر داشت موجودیت دالیل متعددمنجمله با 

تا در  ،ی انکشاف و تدوین نمودپالیسی و استراتیژی اداره را طور ،جه بر اینکه چگونه بتوان تشکیالتخطر و تو

 تمامی مراحل مختلف حادثه قابل تطبیق و تحقق باشد.

اداره   ،هنگی وزارت ها و ادارات ذیربط و دفاتر ملل متحد در افغانستانآدر هم 1383سال  به همین منظور در

مواقع حاالت عاجل و اضطراری )حین حادثه( مسئولیت پاسخگوئی  در مادگی مبارزه باحوادث که صرفاًآملی 

پالیسی و   ،پالن ملیمادگی مبارزه باحوادث( آفعالیت مینمود و با تغییر نام به ) اداره ملی  ،ده داشترا به عه

مطابق به استقامت های کاری جدید که برای اداره تعریف  ،استراتیژی جدید طرح و  به منثه اجرا قرار داده شد

می فعالیت های مرتبط به مدیریت حوادث هنگ کننده تماآمادگی مبارزه با حوادث نقش همآاداره ملی  ،گردید

پروگرام های ملی کاهش و رسیدگی  ،و در قسمت طرح پالیسی ها ،گرفته را در مراحل مختلف حادثه به عهده

ارتقاء  ،تشخیص نیازمندی ها ،سیب پذیری هاآشناسائی  و ارزیابی خطر ،طرزالعملها ،رهنمودها ،ثبه حواد

النشاءکمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث را درهماهنگی کامل اامور دردارگهی از خطرات و انسجام آ ،ظرفیت

 سسات ملل متحد( تعقیب و به پیش میبرد.موادارات  و -  مراجع ذیدخل ) وزارتها
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بخاطر رسیدگی  ،بر اساس تغییر نقشی که به عهده اش محول شد 1383قابل تذکر است که این اداره در سال 

در برگیرنده  کارمند( 170زون باداشتن ) (7) در سطوح ) دفاتر ساحوی اداره( ایجاد نمایندگی ها عجالتاً ،بهتر

، زون مرکز  و زون شرق در چوکات یک زون جنوب ،زون جنوب غرب ،زون غرب ،شرق زون شمال ل،زون شما

 اداره مستقل فعال ساخته شد.

زمان طوالنی منحیث یک اداره مستقل در چوکات تشکیالتی سیس تا مدت اْاین اداره از بدوت ،اینکه قابل تذکر

ت داشته و گاهی هم حسب ضرورت ولزوم ومطابق به تقاضای شرایط منحیث یک واحدکاری یدولت ج . ا .ا فعال

( کارو فعالیت نموده 1383 - 1380در چوکات تشکیالتی  اداره امور وداراالنشای شورای وزیران طی سالهای  )

 است .

 1388به اساس رشد تدریجی روند تشکیالتی اداره و بر حسب ضرورت دفاتر ساحوی این اداره در سال  خرهباال

مقام عالی ریاست دولت جمهوری  16/11/1388مورخ ( 399) بتاسی از فیصله کمیته اضطرار و حکم شماره

که الحال  ،شاف نمودبست کارکنان دائمی انک( 329) با داشتن ( والیت کشور34در سطح ) ،اسالمی افغانستان

 .می باشدفعال  ،با داشتن تشکیالت ابتدائی والیات کشور( 34) ن درآدفاتر ساحوی 

 وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادثخالصه استراتیژی  2.3

حوادث در افغانستان که در آن آفات طبیعی مانند زلزله، لغزش زمین، آتشفشان ها، لغزش ریگ و سیالب 

تأثیرات جانبی یا  ،وردآرد و تخریبات وسیع را به میان میو غیره زیاد صورت میگی ها و طوفان های ریگی

باعث خسارات دوامدار در بخش زیادی از این کشور میگردد.  ،اجتماعی آفات تدریجی مانند خشک سالی

یع ات منفی بسیار وسمکانات ضعیف در کشور دارای تأثیربر ات یکی دیگری از حقایق است که بنازمستان سخ

فقیر و آسیب پذیر جامعه از جمله  فامیل هایمیباشد. حقیقت آشکار این است که حوادث اضطراری باالی 

نماید. در پهلوی این حوادث طبیعی آفات و حوادث  زنان، کودکان، معیوبین و سالمندان تأثیرات بیشتر وارد می

 نمی باشد. تان نیز در این مورد استثنا انسافغ که ز اعمال خصمانه انسان ها می باشدنیز وجود دارد که ناشی ا

عوامل آسیب آنچه برای افغانستان از نظر استراتیژیک اهمیت قاطع دارد، تمرکز مساعی در جهت تشخیص 

ظرفیت ها برای آمادگی، کاهش و جلوگیری از خطرات حوادث از طریق ایجاد  ایجاد، پذیری در مقابل حوادث

به  ،ی توام با طرح پالیسی همه جانبه در جهت رسیدن به هدفینطقه ظرفیت ها در سطوح ملی، محلی و م

 تقلیل آسیب پذیری و خطر است.منظور 

استراتیژی این  ،. بنابر اینمی باشداداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث یکی از ادارات کلیدی درین استراتیژی 

، ارت ها مربوطه، ادارات ذیربطاداره بصورت مشترک بوده که نقش کمیسیون ملی آمادگی مبارزه باحوادث، وز

والیات، مردم و همچنان جوامع بین المللی را روشن میسازد. زیرا آنها بمنظور ایجاد ظرفیت های مؤثر در جهت 

 نمایند. م کار و فعالیت مییکجا با ه ،کاهش خطرات حوادث در داخل افغانستان
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 اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادثخالصه مأموریت 

 .کاهش تأثیرات منفی حوادث و امور اضطراری .1

 .کاهش خطرات حوادث ناگوار .2

 .کاهش آسیب پذیری مردم افغانستان در مقابل حوادث .3

 .نیل به مصئونیت و امنیت جانی و مالی مردم کشور .4

هنگی با اداره ملی آمادگی آارگان ذیربط وظایف خویش را در همکه در قسمت مأموریت هر  ،قابل تذکر است

 نمایند. در حین بروز حادثه اجراآت می ،مبارزه باحوادث

 اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادثخالصه دیدگاه 

مه آسیب پذیرند به ویژه آنهایی که بیش از هه ب ،ایجاد یک محیط مصئون  و امن برای تمام مردم افغانستان

 غرض نیل به انکشاف پایدار اجتماعی و اقتصادی برای همه ملت افغانستان.

 اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادثاهداف  

  فعالیت های اضطراری. وکاهش حوادث ناگوار 

 کاهش خطرات.  

 .کاهش آسیب پذیری مردم در برابر حوادث 

 .نیل به مصئونیت و امنیت جانی 

 دثه در حد ممکن.جلوگیری از حا 

 .ایجاد یک محیط مصئون و امن برای مردم افغانستان بویژه آنانیکه بیش از حد آسیب پذیراند 

 .توانمند سازی محالت در برابر حوادث 

  به.پیامدهای ناشی از حوادث غیر مترقآگاهی از خطرات و 

 .هشدار دهی قبلی در مورد حادثات قریب الوقوع 

 

   وجوه اضطراری ملی 2.4

وقوع حوادث احتمالی هر لحظه در و مواجه هستند  حوادث طبیعی که با  تهدید ساحاتحمایت دولت به 

 موجودیت و گسترش منابع پولی میباشد. مشروط بر دسترسی،ساحات مذکور متصور می باشد، 

 ءایفااضطراری وجوه  تخصیص  از طریق ،حمایت والیاتبرای   در افغانستان حکومت ملی وظیفه کلیدی را 

چنانکه  ،استفاده نمودوالیات گی به حوادث طبیعی در برای رسید را میتوان طراری ملیوجوه اض . نماید می

مالی   توانمندی کافی ،ریاست های ساحوی مبارزه با حوادث و کمیته های والیتی رسیده گی به حاالت اضطرار
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ت اضطراری حاالوقوع رسیدگی نمایند. در صورت  تا با استفاده از منابع خود شان به حوادث ،در اختیار ندارند

، چنین حمایت ها باید بصورت فوری در دسترس شان قرار که همزمان در چندین والیت اتفاق میافتد، ملی

 تا بتوانند پاسخ فوری را آغاز نمایند.  ،گیرد

از منابع بین المللی برای جوامع متضرر از حوادث،  بشر دوستانهنستان بسیاری از کمک ها درحال حاضر در افغا

را در بخش کمک های اولیه  ظرفیت مالی خویش تامدت افغانستان ضرورت دارد ال تمویل میگردد. در طویل

 دهد. به خرچ ،گی برای خطرمادبرای کاهش خطر و آ را و تالش ها ،بهبود بخشد

را برای  ی ملیربیعی نیز گفته میشود( وجوه اضطراکمیسیون ملی )که کمیسیون ملی رسیدگی  با حوادث ط

ثر وجوه ؤم برای استفادهرهنمود ها  در دسترس دارد.، دثوقوع حوا در حاالت بحرانی و اضطراری و ،ادهاستف

 .وجود دارد تا مطابق آن عمل صورت گیرد به شکل درست و مناسب  مصرف وجوهو  طراریاض

 ،باشد وزارت دولت در امور رسیدگی  با حوادث طبیعی می مهمیک بخش اساسی و بسا کمیسیون ملی   

معاون دوم  در رأس این کمیسیون محترم .را به عهده داردوجوه نظارت و کنترول از استفاده  ،وظیفه تهیه که

وزیر وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، وزیر وزارت شامل، و اعضای کمیسیون  قرار دارد ریاست جمهوری

 ،وصنایع تجارت ،عامه صحت آب،انرژی و بیاری،آو مالداری ،زراعت ،ملی دفاع داخله،امور  ،و انکشاف دهاتاحیاء 

اساس سفارشات وزارت دولت در امور  در مورد مصرف وجوه بر مذکور مخابرات و مالیه میباشد. کمیسیون

وزارت دولت در امور رسیدگی   ،طراریت اضحاالدر جریان نماید.  را اتخاذ می رسیدگی  با حوادث تصمیم نهائی

وری آگی به حوادث جمع والیتی رسید یاز کمیته هارا  احصائیه خسارات و تلفاتگزارش  ،طبیعیبا حوادث 

با حوادث  ور رسیدگی وزارت دولت در ام می باشد، هنگ کننده در سطح ملیآبه حیث سازمان عالی همو 

، به حوادث طبیعی بشر دوستانهه برای کمک ز واگذاری وجوسفارش و نظارت ادر بخش های  طبیعی عمدتاً

 طه )مربو والیاتبه   حمایت/کمک ها نماید. میو فعالیت های وقایوی کار کاهش  ،آمادگی ،وضیعت در بهبود

با کمک وزارت مالیه صورت مربوطه  بخش های ها/ وزارتاز سوی کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث( و 

 میگیرد. 

 های معقولیت تخصیص وجوه اضطراریمعیار 2.5

 تش سوزی،آ لغزش زمین، سیالب، ،خشکسالی ملی در حالت وقوع زلزله،اضطراری رهنمود های وجوه 

در  طبیعی هولناکیا هم حوادث  ید وآمیبوجود  شدیدهای  مستانکه از اثر ز خسارات ،برف کوچ، طوفان

 باشد.  می ءقابل اجرا ،رخ میدهد افغانستان

 را بخود توجه ملی حادثه وردد که میزان وجوه محلی بسنده نبوده میگ ءدر صورت اهدا اضطراری ملیوجوه 

 .جلب نماید

 : باشد می وجوه اضطراریشامل مصارف وری های ذیل کتگ 
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 عاجل استفاد میگردد.  بشر دوستانهکه برای کمک و تشریح موارد تدارک شده  تدارکات مواد ضروری 

 خسارات.  مندی، تلفات وازریابی سریع نیاز 

 ،اولیه طبی. های کمک و ، آشامیدنی، فراهم  نمودن سرپناه آب تهیه غذا  

  مجروحین حوادث.گی و ه بالعوض برای از دست دادن زندکمک های 

 گی. بشر دوستانه برای بهبود زنده کمک 

 گی به حوادثوالیتی رسید یتطبیق پالن فعالیت های کمیته ها. 

 سطح ملی و والیات به مدیریتی و ظرفیتتوانایی  باالبردن . 

  رسیده گی به حوادث.  گروپ های والیتی مردم عام وآموزش  و آگاهی 

 : که قرار ذیل تذکر بعمل آمده است تشکیل گردیده است ءاز دو جز طراری ملیوجوه اض

 بشر دوستانهکمک  برای فعالیت های مالیکه ملی برای حوداث و وجوه بهبودی  بشر دوستانه. کمک های الف

را  فیصد بودجه وجوه اضطراری ملی 80، استفاده شده و جوامع که از حوادث طبیعی متضرر میگرددو بهبود 

 تشکیل میدهد. 

با حوادث  بشمول تطبیق پالن رسیدگی برای تمویل پروژه هاخطر و آمادگی، که  وجوه ملی برای کاهش ب.

 نماید کاهش و یا هم از آن  جلوگیری میدر کشور وع  حوادث را که وق هایفعالیت  برای تمویل آنعده ملی و

طراری ملی را تشکیل وجوه اض فیصد  20 گی را مقابل حوادث احتمالی ممکن بلند میبرد. این وجوهو یا آماد

 میدهد. 

 از مصرف وجوه اضطراری  نظارتروند فشردهء  2.6

 کارمندان وزارت از سویبرنامه ئی  مالی و هم از لحاظ یی اعم دورهبه شکل  گیرنده وجوه اضطراری ملی

از تحقق اهداف گردد، همچنان  اطمینانتا حصول  طبیعی نظارت میگردد دولت در امور رسیدگی  با حوادث

نظارت شامل بررسی و از صحت و سقم وجوه اخذ شده و برآورده شدن اهداف اطمینان حاصل گردد، روند 

  ه می باشد. به برنامه ها و موضوعات اداری مربوط عملکرد وابستهمالی، عملکرد تحلیل 

 می باشد  تفتیششامل پالن  و روی داد های طبعیی یکه حوادث معلومات در رابطه به 2.7

 الف: زلزله

مناطق شرقی و شمال شرقی افغانستان  04/08/1394به تاریخ  یکترر ( درجه7.5قدرت )زمین لرزه یی به 

 )ننگرهار, کنر, تخار و بدخشان( را تکان داد که باعث تلفات و خسارات ذیل گردید:

( 611(  باب منزل کامآل ویران و)215( تن زخمی، )39( تن کشته ، )18در والیت تخار در حدود ) .1

 .ه استباب منزل قسماً خساره مند گردید
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( باب منزل کامالً تخریب 3815( تن زخمی و در حدود ) 61( تن کشته، )9والیت بدخشان حدود )در  .2

 ( باب منزل قسماً تخریب گردیده است.3499و)

( باب منزل کامالً تخریب 516( تن زخمی، )111( تن کشته، )39در والیت ننگرهار در حدود) .3

 ( خانه قسمآ تخریب گردیده است.2886و)

 باب منزل کامالً تخریب (458) تن زخمی، (119) تن کشته، (24)در والیت کنر  زمین لرزهاین  از اثر .4

 .ده استمنزل قسماً تخریب گردی(  2709و )

 ب: لغزش کوه

 (52) ، تعداددر ساحه جیر باالی ولسوالی خواهان والیت بدخشان 05/02/1394کوه به تاریخ در اثر لغزش  

در اثر لغزش زمین ولسوالی باریک آب و به همین ترتیب تخریب گردید.  باب منزل (97تعداد ) تن کشته و

(  320تعداد )  باب منزل  کامالً تخریب و(  30) تن کشته،( 28) باعث 12/01/1393 بتاریخوالیت بدخشان 

 گردیده است. خساره مندقسماً باب منزل 

 ج: برف کوچ

بوقوع برف کوچ حوادث  پریان و حصه اول آبشار در مناطق بازارک، در والیت پنجشیر 1393برج حوت در 

تعداد  باب منزل کامالً تخریب و(  249 ) تن زخمی،(  23 ) تن کشته، (123) آن در حدود از اثرکه  پیوست

 گردیده است. خساره مندباب منزل قسماً ( 350)

 د: برف کوچ و سیالب ها

برف کوچ در ولسوالی سالنگ و سیلب های معتدد در ولسوالی سیاگرد و  1393حوت در والیت پروان در برج 

باب منزل قسماً تخریب ( 1039) باب منزل کامالً تخریب و( 477) در حدودشینواری رخ داده که در نتیجه 

 گردید.

 

 تلفات و خسارات ذیل به میان آمده است: در نتیجه حوادث فوق در مجموع
 

 مالحظات  منازل تخریب قسمی تخریب کلیمنازل  زخمی تلفات انسانی

293 755 5760 11414  
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 بخش سوم
 
 

 تفتیش یافته ها و سفارش های

 

 بررسی نیازمندیها   3.1

 ی بشردوستانهمستحق برای توزیع کمک هاشناسایی قربانیان مرحله اول در راستای  نیازمندیهابررسی 

برای  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثدر  نیازمندیهایک میکانیزم درست برای بررسی موجودیت است. 

تا در زمان مشخص فعالیت هایش را انجام داده و میزان خسارات و تلفات را در جریان  می نماید،مرجع کمک 

    ید. همچنان وجوه اضطراری بر اساس جمع آوری اطالعات دقیق در جریان اضطراری مدیریت نماحالت  اعالن

  .بلند میرود مندی در حال تغیر وبررسی نیاز

 پاسخ دهی حاالت اضطرارو عدم تطبیق سروی و ارزیابی در مرحله  پیشرفت بطی  3.2

جریان مرحله در  نظر به مالحظه اسناد،

حوادث  در پاسخ دهی در حاالت اضطرار

 بازرسی توسط هیئت موظف که ذیل

در والیات تخار، بدخشان،  زلزله ) ،گردید

 ،1394برج عقرب ننگرهار و کنر در 

 برج لغزش زمین در والیت بدخشان در 

کوچ دروالیت پنجشیر و  برف،۱۳۹۴ثور 

( ۱۳۹۳ حوتسیالب در والیت پروان در 

بر اساس بازدید ساحوی که از دو ساحه و 

 )والیات پنجشیر و پروان( انجام شد، هر

از ساحات برف کوچ سال  سروی  که چند

کمیته در والیت پنجشیر از سوی  1393

براه  های والیتی رسیدگی به حوادث

 اسخدهیپجریان  ولی در ه،انداخته شد

سروی ریاست ساحوی رسیده گی به حوادث والیت  از گزارشات های بشردوستانه اضطراری و توزیع کمک

و توزیع کمک ها در مطابقت با  . استاستفاده نشده  مساعدت ها منحیث یک وسیله برای توزیع ،پنجشیر

والیت پروان سروی را در  کمیته والیتی رسیدگی به حوادث با وجودیکه ،نگرفته استگزارش سروی صورت 

 خالصه یافته های تفتیش

I.  پاسخ پیشرفت بطی و عدم تطبیق سروی و ارزیابی در مرحله

 .دهی در حاالت اضطرار

II.  ارتباطات )مکالمات( نامنظم میان وزارت مبارزه با حاالت

 . اضطرار و کمیته های والیتی رسیدگی به حوادث

III. مرحله  سیستم نادرست و ناکارای توزیع کمک ها در جریان

 .پاسخ دهی در حاالت اضطرار

IV.  عدم موجودیت نظم در تعیین کارمندان برای دوره های

 .آموزشی

V.  تداخل وظیفوی در تقسیم وظایف میان دیپارتمنت های مالی

و اداری, ریاست پاسخدهی مرکز حاالت اضطرار، در سیستم 

 پاسخ دهی حاالت اضطرار و عملیاتی.

VI. در جریان واکنش های تهیه گزارشات  در همآهنگی ضعیف

 .اضطراری در مورد خسارات و تلفات

VII. عات )دیتا(ناکارایی ها در جمع آوری و مستند سازی اطال 
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از گزارش سروی که  ، ولیه استوقت مشخص آن برای توزیع کمک ها به اجتماعات آسیب دیده براه انداخت

     نشان دهنده ارقام دقیق تلفات و خسارات می باشد، استفاده نگردیده است. 

وزارت دولت در امور رسیدگی با  بهحالت اضطرار  وقوعدر جریان  ثق و مکملؤم ،دقیق سروی و ارزیابی اجراء

دوستانه قرار تحت پوشش کمک های بشر ، متضررین حوادث را بصورت درستتا  ،نمود کمک خواهد حوادث

فعالیت  انجامبسوی  را  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثو مکمل  دقیقاحصائیهء  ،دهد، اطالعات درست

 سوق میدهد. معین بوقت و زمان گی به حاالت اضطرار رسید معیاری های

  موضوعات عمده و اساسی در مورد سروی و ارزیابی

وزارت دولت در امور از طرف  و مالحظه اسناد،، 8/4/1395مؤرخ  (11)شماره ه استعالم یبه اساس استجواب

 Rapid) سروی و ارزیابی فوریدر هنگام وقوع حوادث طبیعی و حاالت اضطراری  رسیدگی با حوادث

Assessment  ) جهت جمع آوری  مکالمه های تلفونیبر  وولین مربوطه صرفاًئمسو  ،صورت نگرفته است

، 1393برج سرطان بدخشان در  والیت لغزش زمین در مانند: اطالعات در مورد تعداد قربانیان اتکاء نموده اند. 

اما بعداً مشخص  .می باشد ،سروی گردیده استه بیشتر از آنچ قربانیانتعداد  کهه، چنین ادعا های موجود بود

 .ه استنفر بود( 28) اًکه تعداد کشته شده گان صرف گردیده

 حالت:

جمع آوری احصائیه  در والیات پنجشیر و پروان سروی برای، اساس بازدید ساحویبر نظر به مالحظه اسناد و 

والیتی  ریاست ساحوی هنگی کافی میانآهم اما، متضررین حوادث و شناسایی قربانیان صورت گرفته است

از تا  ،است هدر والیت پنجشیر وجود نداشتکمیته والیتی پاسخ دهی در حاالت اضطرار و  رسیدگی به حوادث

  .گردداستفاده  ،به اجتماعات متضرر شدهبشر دوستانه  یث یک وسیله برای توزیع کمک هایحمن رش سرویگزا

 معیار:

وزارت دولت در امور رسیدگی با  ،حوادث تصریح میداردبه  رسیدگیرهنمود سروی و ارزیابی ( 5) ماده شماره 

 انجام دهد.  را باید سروی شناسایی قربانیان حوادث

، رهبری 2015حوادث در سال  بامدیریت حوادث و موارد متذکره در پالن آمادگی ( SENDAI)چارچوب 

 حالت اضطرارسیستم های سروی و ارزیابی را در تا  ،تلزم میسازدرا مس وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

نظریات درست و منظم را برای رهبری در مورد عملکرد سیستم سروی و ارزیابی ارائه  ،ایجاد و برقرار نماید

بین المللی چون  معیارهایاز  در فعالیت های خویش پاسخ دهی در حاالت اضطرار کمیتهنماید. همچنان 

 . نمایندبصورت درست پیروی (  SENDAI ) چارچوب
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 علت:

کمیته والیتی پاسخ دهی در ، والیتی رسیدگی به حوادث ریاست های ساحویهنگی میان آعدم موجودیت هم

که در جریان   می نماید،هیئت را به این نتیجه منتج  ،وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثو حاالت اضطرار 

چارچوب سندای  معیارهایسروی به اساس  ی بشر دوستانهو توزیع کمک ها پاسخ دهی در حاالت اضطرار

"SENDAI"  .صورت نگرفته است 

مسلکی و متخصص جهت براه اندازی سروی و ارزیابی بصورت  عدم موجودیت ظرفیت نیروی کاریافزون بر آن 

نیز از جمله عوامل می باشد که باالی فعالیت های  هیه یک گزارش درست در مورد ساحاتمسلکی و برای ت

   منفی بر جا گذاشته است. مرجع تاثیر 

 نتیجه:

کمک به قربانیان  ار،حاالت اضطر بهپاسخ دهی در جریان مرحله  و مناسب درست  سروی عدم اجرای در نتیجه

جریان لغزش زمین در والیت  مثالً، دره به شیوه درست و هدفمندانه آن صورت نگرفته است. ثو متضررین حاد

 (40)تقریباً  ،قسمیکه تعداد ابتدایی تلفات و خسارات گزارش داده شده بود،  1393برج سرطان بدخشان در 

تا  برای هیئت ارائه نگردیددرست  اسناد در حالیکه، ه استرار تخصیص داده شدملیون افغانی از بودجه اضط

 ه استبرای قربانیان لغزش زمین توزیع گردیدبصورت درست  یافتهوجوه تخصیص  نشان دهنده این باشد که

صورت گرفته، در والیت پنجشیر  های که برف کوچ از ساحه که در نتیجه بازدید به همین ترتیب و یا خیر،

منحیث یک وسیله  ریشریاست ساحوی رسیدگی به حوادث والیت پنج سروی که گزارش متوجه گردید،هیئت 

کمیته والیتی پاسخ دهی در حاالت اضطرار استفاده نشده و  برای توزیع کمک و پاسخ دهی در حاالت اضطرار

 .نده و مطابق آن عمل نموده ایک لست جداگانۀ ارائه نمود

دو مورد برای بعضی از فامیل ها توزیع  در که نمود ظف دریافتؤهیئت م ،همچنان در جریان یک مصاحبه

بنابرین . استگرفته حادثه صورت  از وقوعروز بعد  30الی  20 از حتیپاسخ دهی در حالت اضطرار  کمک ها و

اضطرار منجر به توزیع  اعالنسروی و ارزیابی ابتدایی در جریان  در انجام ضعف به این نتیجه میتوان رسید که 

 تانه و وجوه اضطراری گردیده است. کمک های بشر دوسنادرست 

 سفارشات

کمیته های  در یحاالت اضطرارسروی و ارزیابی محالت در جریان کارا و مسلکی باید برای انجام  ،تیم مشخص

 توظیف شود.  والیتی رسیدگی به حوادث

و به مرکز برای اقدامات  شد تا یک سروی کُلی را انجام دادهلیت داشته باومسئوو تیم سروی باید صالحیت 

 بعدی گزارش دهد. 
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وزارت دولت در امور و کمیته والیتی پاسخ دهی در حاالت اضطرار ، والیتی رسیدگی به حوادث ریاست های 

و توزیع کمک  پاسخ دهی در حاالت اضطرارباید گزارش سروی را منحیث یک وسیله برای  رسیدگی با حوادث

 ها استفاده نمایند. 

کمیته والیتی پاسخ ، والیتی رسیدگی به حوادث میان ریاست ساحویهماهنگی درست  الزم است تا،همچنان 

و مرحله توزیع  حاالت اضطراردر جریان  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثو دهی در حاالت اضطرار 

 کمک ها وجود داشته باشد. 

ریاست های و  امور رسیدگی با حوادثوزارت دولت در نا منظم میان  (ات)مکالم رتباطاتا 3.3  

 والیتی رسیدگی به حوادث ساحوی 

 حالت: 

کمیته های والیتی حالت اضطرار ن در جریان اعال ،و مالحظه اسناد مفتشین (14)در پاسخ به سوالنامه شماره  

در تماس از طریق تلفون  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثدر والیات با دفتر مرکزی  رسیدگی به حوادث

اطالعات )دیتا(  هرمذکور  و وزارت، بوده و ارقام تلفات و خسارات را از طریق تلفون به مرکز راپور داده است

. پس میکنندبر اساس آن عمل نموده و  ءبه آن اتکاداده میشود، برای شان گزارش کیفی که از طریق تلفون 

صورت  در ساحات که امنیت درست نیست نه تنهاگزارش دهی  که چنین شیوهبه این نتیجه میتوان رسید 

 چنین  ،برده میشودبکار  های والیتی رسیدگی به حوادثدیگر از طرف ریاست  یبلکه در تمام ساحات ،گرفته

گی یددولت در امور رسیک شیوه قابل قبول بر اساس رهنمود وزارت و شیوۀ برقراری ارتباط غیر معیاری بوده 

 سروی و ارزیابی نمی باشد.  روند براه انداختندر  با حوادث

جمعی هیئت بازرسی تباطات ردر مورد ا ،هدو مصاحبه انجام ش( 22) لنامه شمارههمچنان بر اساس سوا

برای  "Backup"پ( آکدام سیستم حفاظتی )بک  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثکه آیا  ،پرسیدند

برای ها در صورت خرابی شبکه  یتلفونمکالمات که سیستم بک آپ برای چنین دریافت گردید تلفون ها دارد. 

 (کودانیوراد سیستم ) این، اما است که سیستم رادیویی کودان  داشتهوالیت وجود  34 مجموعوالیت از  24

 .دباش می غیر فعال

 : معیار 

 باید:این وزارت ، با حوادثوزارت دولت در امور رسیدگی بر اساس رهنمود مدیریت حوادث 

 یتیم وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثهنگی با آدر هموالیتی رسیدگی به حوادث  ریاست های -

 . نمایدسروی توظیف ی اجرا را جهت 

 گزارش دهد.  به وقت و زمان وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثباید تمام سروی را به سروی تیم  -

 مرکز عملیات اضطرار. حالت اضطرار و فعال نمودن  ناعال -
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 میان ریاست های ساحوی رسیده گی به حوادث و ریاست های ذیدخل دیگر.  مدیریت  وهنگی آهم -

 .برای قربانیان بشر دوستانهکمک های  در توزیع هنگیآهم -

 .سیون عالی در مرحله اضطراریهنگی کمک های کمآایجاد سهولت و هم -

 .قربانیان حوادثبرای شناسایی  یاضطراراجراء سروی  -

 ر توزیع کمک ها در مرحله اضطرار.د ریاست های ساحوی رسیده گی به حوادث اشتراک -

 علت: 

 :شرح می گردد قرار ذیل هیئت موظف (23) نا منظم بودن ارتباطات بر اساس سوالنامه شمارهعلل  

ارتباطات در  دسترسی محدود به انترنت در والیات برای استفاده از ایمیل منحیث یک وسیله رسمی  .1

 . مورد گزارش دهی حوادث

رسیدگی  مدیریت هایو یا  والیتی رسیدگی به حوادث ریاست هایعدم موجودیت سیستم فکس در  .2

 . به حوادث به سطح ولسوالی

ریاست و  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثعدم موجودیت ارتباطات سیستماتیک و منظم میان  .3

 .والیتی رسیدگی به حوادث ساحوی های 

  نتیجه: 

 نمیشود.  کمک ها گزارش داده پاسخ دهی در حاالت اضطرار و فراهم نمودن  جهتطالعات )دیتا( دقیق به مرکزا

، در صورت مشکالت ارتباطات در و والیات جهت تامین ارتباط فعال نمی باشد در مرکزرادیویی کودان  شبکهء 

 حوادث به مرکز نخواهند بود. به موقع ساحه حادثه، واحد های والیتی قادر به گزارش دهی 

 گیبه قربانیان رسیدخیر أبه تمیشود تا ، سبب به مرکز راپور داده نشودکه گزارش به وقت و زمان آن یدر صورت

 .  میگرددتلفات و خسارات حادثه این امر منتج بر افزایش  گیرد وصورت 

 : سفارشات 

  زمینه دسترسی به انترنت برای تمام کارمندان وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث در مرکز و

 تا واحد های والیتی بتوانند از طریق ایمل گزارش دهند.  والیات مهیا گردد

  وزارت دولت سیستم فکس باید ایجاد شود تا واحد های والیتی بتوانند آنرا جهت برقراری ارتباطات با

 استفاده کنند.  در امور رسیدگی با حوادث

 گی به ور دست وزارت دولت در امور رسیددر تمام واحد های ساحوی و د کودان سیستم ارتباطی

برای مکالمات تلفونی در  (بک اپ)وسیله احتیاطی  ن منحیثآتا از  ،حوادث فعال نگهداشته شود

به مرکز تلفون که از طریق  ابتدائی اطالعات و معلومات جریان حاالت اضطرار استفاده به عمل آید.

عملیات اضطراری مواصلت میورزد، اطالعات نهائی و کالً دقیق نمی باشد، مرکز عملیات اضطراری باید 

 ،دنرگانهای ملی و بین المللی که ذیدخل در امور حوادث طبعیی می باشاین اطالعات را از طریق سایر ا
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ین همآهنگ گردد، تا از حیف و میل و نیز تائید و تصدیق نموده، بعداً کمک های عاجل به مصدوم

 انتقال مواد غذائی و غیر غذائی اضافه جلوگیری بعمل آید. 

 پاسخ دهی در حاالت اضطرارمرحله  نتوزیع کمک ها در جریا یسیستم نادرست و ناکارا 3.4

 حالت: 

و مرکز عملیاتی  پاسخ دهی در حاالت اضطرار یتبا آمر 1395 سنبله 22 بتاریخ شده  انجام بر اساس مصاحبه 

، سیستم هیئت بازرس ( 3و  2 ) به سوالنامه شماره وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثبر اساس پاسخ و 

وزارت دولت در . به ضعف قابل مالحظه یی مواجه می باشد در والیت پنجشیرتوزیع کمک های بشر دوستانه 

با  ل ننموده تا روند توزیع کمک هاقانون مدیریت حوادث عم( 26) بر اساس ماده امور رسیدگی با حوادث

حوادث که شامل پالن . گرددهنگ آخارجی همداخلی و مساعدت کننده گان ، غیر دولتی دولتی سازمان های

 سایر ادارات ذیدخل در  وزارت دولت در امور رسیدگی باهنگی آوضیعت همبازرسی هیئت موظف می باشد، 

 :قرار ذیل می باشد ،حوادث

والی باریک آب والیت ولس زلزلهحوادث در 

 -75.140.944نقدی مبلغ/بدخشان، کمک 

هل هزارو نهصدو هفتادوپنج ملیون و یکصدو چ

دو  -2.681.469چهل وچهار افغانی و مبلغ/

و  یک هزار و و هشتاد و ششصدملیون 

مساعدت  چهارصدوشصت و نه دالر امریکایی

اما هیچ نوع گزارش و اسناد  ،است صورت گرفته

 ها در جریان بازرسی در مورد توزیع این کمک

تا از توزیع آن حصول  نگردید،به مفتشین ارائه 

ولی بعد از ختم  ن صورت میگرفت.اطمینا

( مؤرخ 2562/3682اداره عالی تفتیش پیش نویس گزارش هذا را ذریعه نامه شماره )بازرسی زمانیکه 

 وزارت محترم بعد از نمود،رسیدگی با حوادث ارایه  یید به وزارت محترم دولت درامورأت جهت 21/5/1396

 کمک نقدی پیرامون بازرسی اسناد محسوبی پاسخ خویشرا ،شگزارمندرجه مطالعه محتویات 

که درجریان بازرسی به هیأت ارایه نگردیده ولسوالی باریک آب والیت بدخشان  افغانی -75.140.944/مبلغ

بعد ازمالحظه که  ،ارسال نموده انداداره عالی تفتیش  به 01/06/1396( مؤرخ 2157شماره )ذریعه نامه بود ، 

 ، آسیب دیدگان ومتضررین والیت بدخشانمرتبط به شهداء که  افغانی -75.140.944مبلغ/ازجمله اسناد 

: عدم موجودیت وثیقه که آنهم دارای نواقص چون افغانی،  – 49.573.933مبلغ/  ، اسناد مصارفاتیمیباشد
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قباله شرعی دوتن از زمینداران ، بلهای بدون نبود اسم دربعضی وثیقه های شهداء ،  تعدادی از شهداء ، تغییر

تعداد نان خشک دربلها تذکرداده شده( دراکثریت بلهای  عدم موجودیت قیمت نان خشک )صرف ازتاریخ ، 

اسناد مصارفاتی ، اوراق جگره وغیره  تعدادی از جهت مجرائیمقام والیت بموجودیت پیشنهاد عدم  اخذ شده ،

و قناعت ناتکمیل بوده  افغانی -75.140.944افغانی ازجمله مبلغ/  -25.567.011متباقی اسناد مبلغ/ ، بوده 

  .بخش نمی باشد 

 ف کوچ در والیت پنجشیر،بربرای آسیب دیده گان 

 -23,000مبلغ/ افغانی و - 32,400,000 مبلغ/

وزارت  ،صورت گرفته استکمک دالر امریکایی 

اسناد  صرفاً  دولت در امور رسیدگی با حوادث

 متباقی ،را ارائهافغانی  -2,818,700 /مبلغ

 - 23,000مبلغ/افغانی و  - 29,581,300مبلغ/

، اسناد آن بدسترس هئیت قرار داده دالر امریکایی

 تا در مورد ابراز نظر صورت می گرفت .  ،نشد

زلزلۀ که در تخار،  آسیب دیده گان افغانی کمک برای -30,000,000 /برای مبلغ محسوبی هیچ نوع اسناد

قرار  با وجود تقاضای های مکرر هیئتبه دسترس در جریان بازرسی ه است، ننگرهار، کنر و بدخشان رخ داد

 .نگرفت

 معیار:

وزارت خانه ها، دوایر دولتی، سازمان های اجتماعی، دفاتر   ،مدیریت حوادث تصریح میدارد( 26شماره ) ماده

وزارت دولت در امور ای شانرا به فعالیت همرکزی و والیتی باید توزیع کمک های اضطراری، عملیات نجات و 

باید واکنش حالت اضطرار و عملیات  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثگزارش دهند.  رسیدگی با حوادث

هماهنگی و مدیریت حوادث برای عملیات  (4و  3، 2 ) ماده شمارهافزون بر آن هنگی نماید. آهمکمک ها را 

 نیز بانیان و آسان سازی توزیع کمک هاهنگی توزیع کمک ها برای قرآو همپاسخ دهی در حاالت اضطرار

 و تاکید نموده است.صراحت 

 علت: 

روند جمع آوری اطالعات، اسناد و گزارشات را از توزیع  ،ه استنتوانست وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

 ،بین المللی و مساعدت کننده گان نهاد هایکننده گان کمک ها مانند دوایر دولتی، سازمان های غیر دولتی، 

  نماید.مدیریت  جمع آوری و بصورت درست
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 نتیجه: 

خطر  ،میتواند منجر به ایجاد معضله، گزارشات و حصول ، اسناد محسوبی ناتکمیلهنگیآعدم موجودیت هم

دالر امریکایی در والیت  - 2,681,469 مبلغ / و افغانی -25.567.011/مبلغ وجوه اضطراری مشتمل برضیاع 

، در والیت پنجشیردالر امریکایی  - 23,000افغانی و مبلغ/ - 29,581,300مبلغ/بدخشان، 

 گردد.  در والیت پروان افغانی -985,000 /دروالیت تخار، ننگرهار و کنر و مبلغ افغانی -30,000,000/مبلغ

افزایش داده  وقوع مصارف غیر مجاز را ،بدون موجودیت اسناد حمایوی برای بازپرداخت مخارج وجوه پرداخت

به پاسخدهی به حاالت اضطرار و تمام سیستم  دولت در امور رسیدگی با حوادثوزارت ، و این سبب میشود

 . شودمواجه  ،هاهداف تعیین شد در جهت نیل برناکامی 

 سفارشات

هنگی توزیع کمک آهم خصوص حوادثقانون مدیریت ( 26) از ماده وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث 

 ، سازمان های غیر دولتی و مساعدت کننده گان پیروی کند. یدولتدوایر با تمام  ها 

 . نماید بر قرار و حفظ کننده گان  تبا تمام مساعد ارتباطات مناسب را وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

وزارت مبازه با حوادث تنظیمات درست را جهت ایجاد اسناد و اسناد حمایوی مربوط به توزیع تمام کمک ها 

 باید حفظ نماید.

مبالغ فوق را در ظرف ) یک  اسناد محسوبی می گردد، تا وزارت محترم دولت در اموررسیدگی با حوادث مکلف

به مراجع مربوطه در غیر آن موضوع جهت تعقیب عدلی ماه ( طور تکمیل و به اداره عالی تفتیش ارسال نمایند، 

  . خواهد شدسپرده ، 

 عدم موجودیت ارتباط )بی ربطی( در تعیین کارمندان برای دوره های آموزشی 3.5

 حالت: 

که یکتعداد  گردید  تظف بارزسی دریافؤهیئت م( 2) سوالنامه شماره استجوابیه مصاحبه انجام شده و بر اساس

نورم به  مطابقتاً در برنامه های آموزشی خارجی در از کارمندان که در دوره های آموزشی معرفی شده اند اکثر

نگرفته است. اکثریت کارمندان و خدمات ملکی صورت اداری سیون اصالحات یو رهنمود صادر شده از سوی کم

 . از لحاظ موقف و ماهیت کاری شان با موضوعات برنامه های آموزشی مرتبط نمی باشدمعرفی گردیده اند   که

قرار ذیل به گونه نمونه چند تن از کارمندان که مسئولیت های کاری شان به برنامه آموزشی هیچ ربطی ندارد، 

 معرفی می گردد:
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استخدام والیتی در برنامه آموزشی مدیریت کاهش خطرات حوادث از تاریخ ، مدیر فیصل عزیزی -

روز به کشور جاپان معرفی گردیده است، در حالیکه ( 43) برای مدت 30/8/1394الی  20/7/1394

 وظایف و مکلفیت های شخص مذکور به بخش های مسلکی حوادث، هیچ ربطی ندارد. 

 ت. بشیر احمد ستانکزی، مدیر اجرائیه نیز در برنامه آموزشی کشور جاپان معرفی گردیده اس -

احمد سمیر کوهدامنی، مدیر استخدام در برنامه آموزشی مدیریت جامع کاهش خطرات برای مدت  -

 اشتراک نموده  است.  8/12/1394الی  21/10/1394یوم از تاریخ  50

که از  ،مندان خالف رشته کاری به دوره های آموزشی معرفی می گردندبه همین شکل تعداد زیادی از کار

و برنامه های آموزشی  ،بخش های که آموزش دیده اند استحصال وظیفه صورت نمی گیردکارمندان مذکور در 

 نتایج خوب در قبال نمی داشته باشد. 

 معیار: 

، یک کارمند 23/6/1394و خدمات ملکی مورخ  یریون اصالحات ادایسرهنمود صادر شده از سوی کمبه نظر 

ظرفیت در خارج از کشور داشته  ارتقاءرا در راستای نامزد شدن برای برنامه های آموزشی  ذیل شرایطباید 

 باشد:

 .فرد باید کارمند دولت باشد -

 % افراد باید از والیات انتخاب گردد.60 -

 .کارمند باید در مدیریت حوادث تجربه داشته باشد -

 .اقل سند لیسانس داشته باشدحد  -

 .یسی مهارت داشته باشدگلدر تکلم زبان ان -

 .داشته باشدباید دانش کمپیوتر  -

 .باشد 50الی  25سن نامزد باید بین  -

 .باید از صحت کامل فزیکی برخوردار بوده و حالت روانی خوب داشته باشد -

 باید در فعالیت های سیاسی و یا نظامی دخیل نباشد.  دنامز -

 علت:

سیون اصالحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در انتخاب کارمندان برای یرهنمود صادر شده از سوی کم

و انتخاب در اکثریت موارد بر اساس روابط و تعلقات  ،اشتراک در برنامه های آموزشی در نظر گرفته نشده است

 سیاسی صورت گرفته است. 
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 نتیجه:

وزارت دولت در امور ارتقای ظرفیت در  ،زشیوبرای برنامه های آم معرفی کارمندان ،عدم مدیریت درست

در امورات مسلکی کمتر  ثریت برنامه های آموزشیؤم، و باعث گردیده تا را متاثر نموده رسیدگی با حوادث

 . محسوس گردد

 سفارشات:

یون اصالحات یسرهنمود صادر شده از سوی کم مطابقموارد ذیل را  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

 :گیردی کارمندان برای برنامه های آموزشی در نظر ددر مورد نامز ،اداری و خدمات ملکی

 ی و خدمات ملکی در مورد نامزدی کارمندان برای ریون اصالحات ادایسرهنمود صادر شده از سوی کم

 باید مد نظر گرفته شود. ،یهای آموزش برنامه 

  های کاری شان با ماهیت و موضوعات  فعالیت  که  گردندانتخاب  مربوطهکارمندان از ساحات کاری

 برنامه آموزشی همخوانی داشته باشد. 

 ی اشتراک کننده گان باید مد نظر گرفته شود. دعدالت در نامز 

 نماید.ایجاد باید سیستم مدیریت دانش و ظرفیت را  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث 

 باید تداخل اجتماعی و مساوات جنسیتی را در اشتراک در  ی با حوادثوزارت دولت در امور رسیدگ

 رنامه های آموزشی در نظر بگیرد. ب

 و توزیع کمک ها حاالت اضطرار بهپاسخ دهی  قوانین و مقررات در مراحلموجودیت و تطبیق  3.6

همچنان است.  پذیرفتهرا  SENDAIو  HYOGOچارچوب های  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

راستای  در ،وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثموارد زیادی را راجع به فعالیت های  حوادثقانون مدیریت 

دیت قوانین و مقررات جریان بر دارد. موجودر بشر دوستانهو توزیع کمک های  پاسخ دهی در حاالت اضطرار

پاسخ دهی در  فعالیت های واحد های والیتی ،وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثعالیت های عادی ف

باعث می گردد تا قوانین و مقررات تطبیق را مطمئن میسازد.  بشر دوستانهو توزیع کمک های  اضطرار حاالت

در از اشتباه قرار گیرند ، افزدون بر آن  بشر دوستانهکمک های  شناسائی و تحت پوشش درست ینمستحق

 . بعمل میآوردجلوگیری  ی بشر دوستانهری و توزیع کمک هااستفاده از وجوه اضطرا مدیریت
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 :عملیاتیمرکز و  پاسخ دهی در حاالت اضطرارمیان بخش های مرکزی مالی، اداری،  تداخل وظیفوی .3.7

 حالت:

 و سوالنامه  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثبر اساس مصاحبه های انجام شده با معین مالی و اداری  

 ریاست پاسخدهی و توسط می باشد مالی ریاست ذیل که مربوط لیت هایومسئو ،هیئت بازرسی( 5) شماره

 :به پیش برده می شود در حاالت اضطرارمرکز عملیاتی 

 تادیه وجوه اضطرار در هنگام وقوع حاالت اضطراری حوادث -

 روند پرداخت وجوه اضطراری -

 وجوه اضطراریاسناد مربوط به پرداخت پیشبرد  -

 معیار:

امور مالی و مصارف عامه دولت جمهوری اسالمی افغانستان، ریاست  مدیریت قانون( 6) ماده( 3) فقره بر اساس

ل پالنگذاری و گزارش دهی فعالیت های مالی وزیرا آنها مسئو ،ل انجام تمام فعالیت های مالی استومالی مسئو

 سازمان میباشند.

 علت:  

رهنمود کاری خویش پیروی بخش های مختلف از هم مجزا است، بخش مالی از و وظایف  ها جودیکه کارباو

بدست گرفتن مزیت سوء استفاده و  یو مرکز عملیات پاسخ دهی در حاالت اضطراربخش های ، نمی کند

 مبارزه با حوادث بدوش میگیرد. وزارتلیت های بخش مالی را در وصالحیت ها و مسئو

 نتیجه: 

ثریت و مفیدیت فعالیت ها شده و ؤم کاهش مدیریت امورات بخش های مختلف سببعدم جدا سازی واضح و 

 .گردیده استدر جریان حاالت اضطرار  لیت هاوبه موقع و مثمر مسئو یامنجر به عدم اجر

 سفارشات:

نموده و یک سیستم درست  مجزامیتواند وظایف را بشکل درست از هم  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

 در هر بخش ایجاد نماید.  را ابی و نظارت وظایفارزی

 لوایحوظایف هر بخش باید در نظر گرفته شده و بخش ها باید بر اساس قانون و رهنمود خدمات ملکی و   شرح

 .وظایف مربوطه شان فعالیت نمایند
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 اضطراری حاالتدر جریان خسارات تلفات وگزارشات  ضعف در تهیههمآهنگی  3.8

 حالت: 

 لرزه  سروی های کامل و جامع  زمین ی، عدم اجراوزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثهنگی نادرست آهم

قسمیکه گزارشات ابتدایی  ،در والیت شمال شرقی بدخشان )ولسوالی اورگو( رخ داد 12/1/1393که بتاریخ

ما نشان میدهد  23و  5بوده اما پاسخ مراجع به سوالنامه های شماره  بیشتر تعداد مجموعی قربانیان  ،نشان داد

را نشان  ساختگی "کشته"افراد  2072بوده است. این یک اختالف بزرگ  "کشته"نفر  28که تعداد قربانیان 

 .میدهد

 معیار:

د که وزارت خانه ها، سازمان های حکومتی، نهاد های اجتماعی رقانون مدیریت حوادث تصریح میدا( 26) ماده

دفاتر مرکزی و والیتی باید در زمان مناسب در مورد توزیع کمک های اضطراری شان، فعالیت های نجات و 

 (4و  3، 2 شماره ) گزارش دهند. ماده وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثبه  راپاسخ دهی فعالیت های 

 :در رابطه به موارد ذیل صراحت دارد ،ادارات سکتوری رسیده گی به حوادثهنگی و تنظیم  آهم

 متضررین حوادث طبیعی. برای  بشر دوستانههماهنگی کمک های  -

 .با ارزش بلند بشر دوستانههنگی کمک های آو هم ایجاد تسهیالت -

 علت: 

هنگی درست را در تهیه نمودن گزارشات در مورد اطالعات )دیتا( آهم ،وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

در والیت شمال شرقی بدخشان )ولسوالی  12/1/1393که بتاریخ  لغزش زمینکیفی و معلومات مربوط به 

 انجام نداده است.اورگو( رخ داد، 

 نتیجه: 

وزارت منظم و درست هنگی آعدم موجودیت هم

ریاست های با  دولت در امور رسیدگی با حوادث

کمیته های والیتی حاالت والیتی و  ساحوی

در جریان حاالت اضطرار و عدم تهیه  اضطرار,

اطالعات )دیتا( درست برای فعالیت های اضطراری 

ایجاد منتج به  بشر دوستانهو توزیع کمک های 

و عدم  بشر دوستانهمغالطه و شُبه در کمک های 

وجوه اضطراری مشتمل بر  بشر دوستانهکمک های  چنانکه. است گردیدهمستحق  متضررینهدف قرار دادن 
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 29,581,300دالر امریکایی در والیت بدخشان، مبلغ/ - 2,681,469افغانی و مبلغ /  -25.567.011مبلغ/

افغانی دروالیت تخار،  -30,000,000 دالر امریکایی در والیت پنجشیر، مبلغ// - 23,000افغانی و مبلغ/ -

 کمیته های والیتی رسیدگی به حوادثاز سوی   در والیت پروان افغانی -985,000و مبلغ/  ننگرهار و کنر

ثق جهت حصول اطمینان از درستی روند توزیع ؤگزارشات م و, اسناد مصرفی هنوز هم بدون اسناد حمایوی

 کمک ها باقی مانده است. 

 سفارشات:

قانون مبارزه با حوادث  پیروی نموده و با تمام سازمان  26باید از ماده  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث

هنگی نماید تا گزارش آ)نقدی و جنسی( هم بشر دوستانهل و مساعدت کننده گان کمک های وهای مسئو

اضطرای و توزیع  حوادثبعد از  دولت در امور رسیده گی به حوادثفعالیت ها و توزیع کمک ها را به وزارت 

 .گرددارائه  بشر دوستانههای کمک 

 در جمع آوری و مستند سازی اطالعات )دیتا( نواقص  3.9

 حالت:

درست برای نگهداری اطالعات و  دیتابیس/سیستم( و مالحظه اسناد، 21) سوالنامه شماره استجوابیه بر اساس

ثبت اطالعات  تنها به  وزارت متذکره وجود نداشته و  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثثبت آن در 

 . دارند)دیتا( در صفحه اکسل اتکاء 

 معیار: 

بهترین شیوه کاری باید دیتابیس درست برای نگهداری و حفظ اطالعات جمع آوری شده  ،اصول بر اساس

 وجود داشته باشد. 

 علت: 

 .دیتابیس درست برای ثبت و نگهداری حوادث وجود ندارد

 نتیجه: 

برای نگهداری و ثبت اطالعات،  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثعدم موجودیت دیتابیس مناسب در 

 پاسخ دهی در حاالت اضطراردر تمام پروسه گی هنآهم عدم )دیتا( تأثیر نموده و منتج بهباالی درستی اطالعات 

 .گردیده است بشر دوستانهو کمک های 

 سفارش

ع آوری اطالعات، ثبت باید یک دیتابیس درست و منظم را بمنظور جم رسیدگی با حوادثوزارت دولت در امور 

 داری آن ها ایجاد کند. هگاطالعات و ن
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 بخش چهارم
 

 پاسخ مرجع و نتیجه گیری 
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 بخش چهارم

 

 یریگ جهینت و مرجع پاسخ

 

                                                                                         شیتفت یها افتهی رامونیپ مرجع پاسخ  4.1

جهت  21/05/1396( مؤرخ 2562/3682اداره عالی تفتیش پیش نویس گزارش هذا را ذریعه نامه شماره )

تأیید به وزارت محترم دولت درامور رسیدگی با حوادث ارایه نموده که وزارت محترم بعد ازمطالعه محتویات 

 مندرجه گزارش، پاسخ و قناعت خویشرا پیرامون بعضی از یافته های تفتیش ارایه نموده اند. 

های خویش را بدلیل عدم ابراز نظر وزارت  بناً اداره عالی تفتیش، بیش ازین منتظر بوده نمیتواند، متباقی یافته

                                                                                                                                                              مذکور، تأیید شده و نهائی می پندارد. 

 

 نتیجه گیری  4.2

میکانیزم  ارزیابی در جریان حاالت اضطراری منتج گردیده است تا و دقیق و مکمل سرویی عدم اجرا

 . نداشته باشدهمخوانی  وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادثهای الزم  لیتوو مسئوبا قوانین  ها ارزیابی نیاز

وزارت دولت در  حوادثثریت میکانیزم ارزیابی ؤمعدم سبب  ثقغیر مؤ ودرست نااتکاء به اطالعات افزون بر آن، 

 گردیده است.  در امور رسیدگی با حوادث

با وجود موجودیت طرزالعمل ها, رهنمود ها نظر به مالحظه اسناد، مصاحبه ها و معلومات ارائه شده، همچنان 

قوانین متذکر به گونه مکمل و  کهو قوانین در خصوص توزیع کمک ها, علل و عالیم ذیل باعث گردیده است 

  ورده سازد.آتا اهداف مطلوب وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث را بر ، نگرددثر تطبیق ؤم

 .درک قوانین و مقررات  ضعف در -

 .ودیت متخصصین و کارمندان مسلکیعدم موج -

 .نگرانی های امنیتی -

گی به حاالت یجه گیری میگردد که, سیستم رسیدبناً با در نظرداشت ملحوظات و یافته های تفتیش چنین نت

 ثریت خاص برخوردار نمی باشد.ؤماضطرار و توزیع کمک های بشردوستانه از 

 

 با احترام

 مفتشین موظف

 

 "فقیری "حمیداهلل                  "رحیمیار"جمشید        "کرمخیل"میالد              "میرویس"لطف اهلل 

 عضو                         عضو                   عضو                                آمر گروپ                
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 "کاردوست"احمد شکیب         "عزیزی"شاه محمد 

 آمر تفتیش عملکرد و محیطی       مدیر عمومی تحلیل       

 

 

 

 "حسینی"سید محمد مهدی 

معاون مسلکی اداره عالی تفتیش
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