د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان

شماره یازدهم  ۱۵ -سنبله سال ۱۳۶۱

نمبر مسلسل ()۵۱۵

فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
در باره تصویب قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان
۱۳۶۱/۴/۸
بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری
دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:
ماده اول:
قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان بداخل چهار فصل و بیست و دو ماده منظور است.
ماده دوم:
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قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.

ببرک کارمل

صدر هیات رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این قانون بمنظور تنظیم فعالیت های مبارزه با حوادث طبیعی وضع گردیده است.
ماده دوم:
حوادث طبیعی عبارت از آن مصایب طبیعی اند که منجر به خسارات مالی و جانی به پیمانه وسیع گردد و شامل
حاالت ذیل میباشد:
-

خشک سالی که باعث قحطی گردد.
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-

آب خیزی.

-

زلزله.

-

ژاله.

-

سیالب.

-

لغزش اراضی.

-

فرو ریختگی اراضی.

-

طوفان.

-

برف کوچ.

-

آتش سوزی.

-

امراض ساری.

-

و دیگر حوادث طبیعی.

ماده سوم:
مبارزه با حوادث طبیعی فعالیت های ذیل را احتوا میکند:
-

وقایه و نجات اهالی.

-

جلوگیری ممکن از وقوع احتمالی حوادث.

-

حفاظت دارایی های شخصی و دولتی.

-

اعمار مجدد و اعاده زندگی اهالی منطقه مصیبت رسیده.

ماده چهارم:
ارگانیکه اداره مبارزه با حوادث را بسویه دولت رهبری میکند ((کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث))
میباشد.

فصل دوم
تشکیل و صالحیت های ارگانهای مبارزه با حوادث.
ماده پنجم:
کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث متشکل است از:

-

وزیر دفاع.

-

وزیر امور داخله.

-

وزیر فواید عامه.

-

وزیر ترانسپورت.

-

وزیر آبیاری.

-

وزیر مخابرات.

-

وزیر مالیه.

-

وزیر تجارت.

-

وزیر صحت عامه.

-

وزیر زراعت.

-

رئیس عمومی رهبری ارگان های محلی اداره دولتی.

-

سکرتر جنرال جمعیت افغانی سره میاشت.

-

رئیس عمومی آمادگی ضد حوادث.
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-

رئیس شورای وزیران به حیث رئیس کمیسیون.

ماده ششم:
کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث بمنظور جلوگیری و از بین بردن اثرات ناشی از حوادث تدابیر عاجل را
اتخاذ می نماید.
ماده هفتم:
کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث صالحیت دارد در حالت اضطرار تصامیم ذیل را اتخاذ نماید:
-

اعالم آغاز و ختم حالت اضطرار.

-

اضطرار حالتی ناشی از ظهور و یا تهدید مصایب بزرگ که ایجاب تطبق پالنهای عملیاتی و اتخاذ تدابیر
خاص را مینماید.

-

تعیین جهات اساسی مبارزه با حوادث.

-

منظوری پالنهای عملیاتی مخصوص مبارزه با حوادث و عیار ساختن آن با استفاده از نیرو های مربوط
وزارت خانه ها ادارات و تشکیل گروپ بندی آن نظر به وسعت و حجم حادثه.

ماده هشتم:
جلسات کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث در مواقع بروز حوادث به پیمانه وسیع و یا به اثر پیشنهاد ریاست
عمومی آمادگی ضد حوادث شورای وزیران صورت میگیرد.
ماده نهم:
تنظیم رهبری فعالیت های مبارزه با حوادث در کشور به عهده ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث شورای وزیران
میباشد که فعالیتهای خود را طبق دساتیر کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث انجام میدهد.
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ماده دهم:

ریاست عمومی آمادگ ی ضد حوادث شورای وزیران تدابیری را که کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث اتخاذ
مینماید با همکاری وزارت خانه ها ،ادارات ،موسسات دولتی و غیر دولتی ،ارگانهای محلی اداره دولتی و اهالی
منطقه آسیب دیده ،عملی مینماید.
ماده یازدهم:

ریاست عمومی ضد حوادث شورای وزیران دارای وظایف آتی میباشد:

 -۱کنترول از تطبیق تصامیم حکومت و کمیسیون فوق العاده دولتی مبارزه با حوادث.

 -۲انسجام فعالیت نیرو های وزارت خانها و ادارات ،موسسات دولتی و غیر دولتی در جهت جلوگیری و از بین بردن
اثرات ناشی از حوادث.
 -۳طرح و تنظیم فعالیت های جلوگیری و آمادگی در جهت از بین بردن و یا کاهش خسارات ناشی از بروز حوادث.
 -۴اخذ کمک های واصله از موسسات بین المللی ممالک رضاکار ،موسسات خیریه داخلی و خارجی و استفاده موثر
از آن.

ماده دوازدهم:
وزارت خانه ها ،ادارات دولتی ارگانهای محلی اداره دولتی و موسسات غیر دولتی وظیفه دارند تا به منظور تقلیل
خطرات حوادث با ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث همکاری نموده برای از بین بردن عوامل و شرایطیکه احتمال
بروز حوادث از آنها متصور است مساعی بخرچ دهند.

فصل سوم
کمیسیون فوق العاده مبارزه با حوادث بسویه والیت و ولسوالی
ماده سیزدهم:
فعالیت جلوگیری و از بین بردن اثرات ناشی از حوادث طبیعی در والیات توسط کمیسیونهای فوق العاده مبارزه با
حوادث والیت صورت میگیرد.
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کمیسیون فوق العاده مبارزه با حوادث والیت متشکل است از:
-

والی (رئیس کمیسیون).

-

قوماندان قوای مسلح.

-

قوماندان څارندوی.

-

مستوفی.

-

مدیر فواید عامه.

-

مدیر ترانسپورت.

-

مدیر آبیاری.

-

مدیر مخابرات.

-

مدیر ارزاق.

-

آمر صحت عامه.

-

نماینده جمعیت افغانی سره میاشت.

-

مدیر انکشاف دهات.

-

نماینده ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث.

ماده چهاردهم:
فعالیت های جلوگیری و از بین بردن اثرات ناشی از حوادث طبیعی در ولسوالی توسط کمیسیون فوق العاده مبارزه با
حوادث ولسوالی صورت میگیرد.
در کمیسیون ولسوالی ،ولسوال بصفت رئیس کمیسیون و اعضای آن از جمله مامورین ولسوالی و موسسات و
نمایندگان اهالی منطقه به پیشنهاد ولسوال و منظوری والی تعیین میگردد.

ماده پانزدهم:
در کمیسیون فوق العاده مبارزه با حوادث ولسوالی نماینده ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث نیز شامل شده میتواند.
ماده شانزدهم:
جلسات کمیسیون های فوق العاده مبارزه با حوادث در والیات و ولسوالی ها در صورت حصول اطالع در مورد
وقوع حوادث طبیعی یا احتمال وقوع آن از طرف رئیس کمیسیون دایر میگردد.

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده هفدهم:
حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان از فیصله نامه ملل متحد غرض مبارزه با حوادث پشتیبانی نموده و با اداره

ماده هجدهم:
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انسجام تعاون ملل متحد غرض مبارزه با حوادث متقابالً همکاری مینماید.

ترانسپورت های هوایی و زمینی که اموال امدادی یا تیمهای عملیاتی را از مملکت خارج انتقال میدهند برعالوه
امتیازات پرواز و فرود آمدن طیارات و حق العبور عراده جات از پرداخت مصارف خدمات بندری ،میدان هوایی،
محصول گمرکی و غیره تکس ها معاف میباشند.
ماده نزدهم:

منابع مالی فعالیت های جلوگیری ،نجات و اعمار مجدد ناشی از حوادث از مدرک تخصیصیه دولت کمک های نقدی
و جنسی که از مراجع داخلی و بین المللی صورت میگیرد تمویل میگردد.
ماده بیستم:

امداد نقدی و جنسی که از مراجع ملی و بین المللی بریاست عمومی آمادگی ضد حوادث صورت میگیرد بحساب
ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث معامله می میگردد.
امداد نقدی و جنسی که بریاست عمومی آمادگی ضد حوادث از مراجع داخلی و بین المللی صورت میگیرد صرف
غرض پیشبرد امور مبارزه با حوادث و امداد به مصیبت رسیدگان به مصرف می رسد.
ماده بیست و یکم:
رئیس شورای وزیران صالحیت دارد در حادثات مصیبت بار غیر طبیعی نظر به وضع حادثه بمصیبت رسیدگان از
طریق ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث مساعدت الزم بعمل آورد.

ماده بیست و دوم:
این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ است.
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