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مطلب مطبوعاتی۳۱ -اکتوبر مصادف است به روز جهانی مبارزه با حوادث:

سرمایه گذاری در بخش کاهش خطرات حوادث یعنی نجات زنده گی ،محافظت زیربناها و بلند بردن توانایی
های مجادله در مقابل حوادث
گرامی داشت از روز جهانی مبارزه با حوادث در کشوری مانند افغانستان بسیار مهم و حیاتی میباشد .طوریکه گزارش شده است از ماه
جنوری  ۷۱۰۲تا فعال بتعداد  ۰۱۰۱۱۱نفر در افغانستان از اثر وقوع حوادث طبیعی آسیب دیده اند .این رقم بطور اوسط در هر سال به
 ۷۱۱۰۱۱۱نفر میرسد.
بیشتر از سه دهه مشکالت داخلی ،محیط زیستی و عدم سرمایه گذاری بیشتر در بخش کاهش خطرات حوادث طبیعی سبب آن گردیده است
که مردم افغانستان در مقابل حوادث طبیعی بیشتر آسیب پذیر باشند .این خود نیاز به کار و جلب توجه بیشتر در عرصه ایجاد راهبرد درست
و سرمایه گذاری بیشتر از طرف دولت افغانستان و تمویل کننده گان دارد .جلب سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد راهبرد درست سبب کاهش فقر
و بلند رفتن توانایی های مردم میگردد.
افغانستان ازجمله کشورهای میباشد که متعهد به اجرا نمودن اولویت های جهانی که از طریق سیندای فریم ورک (چهار چوکات کاری در
سند کاری سیندای) در آن تاکید شده است ،میباشد .اولویت های این چهار چوکات کاری شامل کاهش مرگ و میر  ،خسارات مالی ناشی از
حوادث طبیعی ،ایجاد سیستم های هشدار دهی قبلی و تهیه و ترتیب راهبرد به سطح ملی و محلی میباشد .افغانستان کشوری است که از لحاظ
آسیب پذیری به خطرات طبیعی چون زلزله ،سیالب ،زمین لغزش ،خشکسالی و برف کوچ در سطح بلند قرار دارد .بنآ در نظر گرفتن این
اولویت ها برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی میباشد.
حکومت افغانستان و اداره آماده گی مبارزه با حوادث بصورت فعاالنه جهت تهیه و ترتیب پالن عملیاتی و راهبردی که در بر گیردنده
اولویت های سیدای فرم ورک میباشد ،با هم کار میکنند .این در حالیست که خالها و کمبودی های در سطح ملی مدیریت حوادث وجود دارد.
طوریکه بانک جهانی گزارشی را در سال جاری به نشر رسانیده است .در این گزارش از نبود راهبرد کاهش خطرات حوادث طبیعی بسطح
والیات و ولسوالیها ،سیستم های هشدار دهی قبلی و نبود منابع مالی کافی از جمله مشکالت عمده میباشد که باید به آن رسیده گی شود ،نام
برده است.
با در نظر داشت وضعیت موجوده مقامات حکومتی ،تمویل کننده گان بین الملی و موسسات تطبیق کننده برنامه های کاهش خطرات حواث
همه سرمایه گزاری های خود را باید در عرصه کاهش خطرات حوادث انجام بدهند .طوریکه این خود نیاز به برنامه ریزی منظم از سطح
قریه جات الی سطح ملی دارد.
تطبیق کننده گان مختلف کوشش زیاد نموده اند تا یک مقایسه از نحوی بودجه مورد نیاز در برنامه های کاهش خطرات حوادث طبیعی و
پاسخدهی به حوادث داشته باشند .طوریکه دفتر سازمان ملل متحد در بخش محیط زیست تخمین زده است زمانیکه یک دالر برای تطبیق
برنامه های کاهش خطرات حوادث طبیعی به مصرف میرسد درحقیقت برابر به  ۷۴دالر است که در پاسخدهی به حوادث به مصرف
میرسد( ECHO .تمویل کننده بین المللی) تخمین زده است که زمانیکه  ۳یورو در تطبیق برنامه های حوادث طبیعی به مصرف میرسد در
حقیقت ازمصرف  ۴-۷یورو در برنامه پاسخدهی به حوادث جلوگیری میکند .ارقام ذکر شده نمایان گر آن است که سرمایه گذاری در تطبیق
برنامه های حوادث طبیعی بهتر از سرمایه گذاری در برنامه های پاسخدهی میباشد.
کمیته ناروی برای افغانستان از جمله نهادهای بین المللی میباشد که در قسمت تطبیق برنامه های کاهش خطرات حوادث طبیعی با شاگردان و
استادان مکاتب ،اعضای جامه در نقاط دور دست افغانستان،مقامات ولسوالیها و والیت تحت پوشش کار میکند .همچنان قابل ذکر است که
کمیته ناروی برای افغانستان در قسمت تحقیقات علمی که میتواند منبع خوب در برنامه سازی راهبردی باشد نیز کار میکند .ما بخاطر
جلوگیری از خطرات حوادث ،بلند بردن توانایی و قدرت پاسخدهی مردم زمانیکه حادثه به وقوع می پیوندد کار می نماییم .تحت پوشش این
برنامه زنان ،شاگردان مکاتب ،دهاقین و اعضای جامعه قرار دارند و هدف از این برنامه توانمند سازی مردم در قسمت پاسخ دهی درست به
حوادث طبیعی مبیاشد.
کابل ۰۷ ۰اکتوبر ۷۱۰۲
شخص ارتباطی
بهزاد باور
هم آهنگ کننده برنامه های انکشافی بسطح ملی
کمیته ناروی برای افغانستان
Phone: 0790698265 - development@nacaf.org

تاریه مگنوسن واتر دال
ریس عمومی
کمیته ناروی برای افغانستان
Mobile: 0790698231 - t.watterdal@nacaf.org

PICTURES
تصاویر:

برنامه آموزشی حوادث طبیعی بسطح قریه ،عکس :کمیته ناروی برای افغانستان

پاسخ دهی به حوادث طعبی سال  ۴۱۳۷عکس :کمیته ناروی برای افغانستان

برنامه آموزشی حوادث طبیعی بسطح مکتب ،عکس :کمیته ناروی برای افغانستان

زمین لغزش در بدخشان ،عکس :کمیته ناروی برای افغانستان

2|PRESS RELEASE -DARI / DRR DAY 2017

