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 جمهوری اسالمی افغانستان

 دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

 

 

 تفاهم نامه همکاری

 میان

 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

 و مؤسسه

 اكتید  در مورد تطبیق پروژه
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 مقدمه

تفاهم نامه هذا فی مابین مؤسسه اکتید واقع:  چهارراهی طره باز خان ، قدرت سنتر، شهرنو، کابل و و اداره ملی آمادگی  

 چهارم شهر نو کابل امضا میگردد.  ناحیه  مبارزه با حوادث،  دولت جمهوری اسالمی افغانستان واقع

 هر دو جانب روی مواد ذیل به تفاهم رسیده اند:

 موارد پوشش 

 ماده اول

اکتید و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  بوده که به منظور راه  موسسه تفاهمنامه هذا دربرگیرنده  تشریک مساعی میان

اندازی کار مشترک جهت تهیه و تطبیق مؤثر پروژه مساعدت مواد غیرخوراکی، اعمار سرپناه و حفظ الحصه برای متاثرین 

 حوادث طبیعی و غیر طبیعی در کشور میباشد. 

برای متضررین وکمک و اثرات ناگوار حوادث  اتکاهش خطر ن میگردد که هدف آ دروالیات تطبیقبرنامه مذکور 

ح موزش حفظ الصحه محیطی و بلند بردن سطاعمار سرپناه موقت، آ تهیه و توزیع مواد غیرخوراکی ،حوادث طبیعی از طریق 

وسسات ماگاهی خطرات حوادث به سطح جامعه قابل تطبیق در مورد خواهد بود. این برنامه توسط اکتید در  هماهنگی با 

    تطبیق میگردد.دیگر  در والیات  

 اهداف

 ماده دوم

 این تفاهمنامه به منظور دست یابی به اهداف ذیل به امضا رسیده است:

 همآهنگی و تشریک مساعی برای ارایه خدمات به متضررین حوادث؛ 

 توزیع مواد غیر خوراکی به متضررین حوادث؛ 

   حوادث؛کمک برای اعمار سر پناه به متضررین 

  ارایه آموزش ها در مورد حفظ الصحه و آگاهی از خطرات حوادث برای مردم متضرر و در معرض تهدید خطر

  حوادث؛

 تعهدات طرفین

 ماده سوم

 موسسه اكتید مسؤلیت انجام وظایف ذیل را به عهده دارد: -الف 

  معیارهای انتخاب شدهمتضررین حوادث طبیعی طبق تطبیق پروژه اعمار سرپناه  موقت و مبرز برای 

 اجرای مسائل مالی برای تطبیق پروژه سرپناه موقت 
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  ارائه خدمات مشورتی و توسعوی از طریق کارمندان خویش در والیات 

  همکاری با کمیته های حاالت اضطرار والیتی در سطح ولسوالی ها بمنظور تسهیل سازی کار و ارتباط با مسئولین

 دولتی

 و اعضای کمیته حاالت  اضطرار بمنظور انکشاف مهارت  پروژه سرپنا  موزشی برای مستفیدینتنظیم و ایجاد پروگرام آ

 های ایشان در تثبیت مناطق عاری از خطر 

  مشوره به  کمیته های حاالت اضطرار والیتی 

 مبرز، مواد غیرخوراکی  و آموزش حفظ الصحه و کاهش خطرات گزارش فعالیت های پروژه اعمار سرپناه موقت ،

 به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در کابل و ریاست های والیتی آمادگی مبارزه با حوادثوادث ح

 ید را در موارد ذیل حمایت نماید:اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث متعهد است تا اكت -ب 

 توسط موسسه اکتید؛اه موقت و مبرز فراهم سازی زمینه حمایت و تشویق در اجرای موفقانه پروژه اعمار سرپن 

  تشریک پالیسی ها ، کتب، مواد آموزشی و دیگر نشریات مرتبط به حوادث که توسط اداره ملی مبارزه با حوادث

 ؛در دیگر والیات تطبیق گردیده است 

  ؛این اداره یک یا دو نفر از کارمندان والیتی خود را منحیث ناظر وقتاْ فوقتاْ به این پروژه اعزام خواهد داشت 

 ؛از چگونگی تطبیق  پروژه نظارت خواهند نمود ملی آمادگی مبارزه با حوادث اداره ماینده گان ن 

 به متضررین و مستحقین. مشارکت در تسلیمی سرپناه موقت و مبرزها توسط دفاتر ساحوی این اداره 

 جلو گیری از تالش مضاعف

 پنجمماده 

رعین ساحات د آمادگی مبارزه با حوادث و یا کدام اداره دولتی افغانستانؤسسات دیگر در تفاهم با اداره ملی در صورتیکه م

این  راز تکرا قرار نداشته باشد ، اداره ملی ویا ضرورت برای ساختن سرپناه موقت در اولویت  فعالیت های مشابه داشته باشند

 ( جلو گیری  می نماید. duplicationعملیه )

 ششم ماده

 میکانیزم اجرا

نظور اجرای دقیق این تفاهمنامه نمایندگان با صالحیت خویش را به همدیگر ذریعه نامه های جداگانه معرفی می طرفین به م

 نمایند.

 حل اختلالفات

 ماده هفتم
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واهند شد. هر آمیز حل و فصل خ جانبین بطور مسالمتمیان احتمالی در رابطه با تطبیق این برنامه با تفاهم تمامی اختالفات  

در صورت که نیاز به تفسیر باشد معیار قوانین نافذه جمهوری اسالمی  تصمیم بعد از مشوره هر دو جانب عملی خواهند شد.

 افغانستان و پروسیجر های کاری اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث است.

 مدت اعتبار

 هشتمماده 

با در نظر داشت دستیابی بودیجه و نوعیت کمک به  این تفاهمنامه از تاریخ امضاء برای مدت سه سال مدار اعتبار بوده 

 دو باره تمدید خواهد شد.متاثرین حوادث تفاهمنامه 

 موارد متفرقه

 نهمماده 

  طرف هر دو جانب امضاء هر نوع تغیرات و اصالحات در تفاهم نامه هذا به شکل تحریری مدار اعتبار است و از

 میگردد.

  تمام فعالیت های که تحت این تفاهمنامه انجام میشود به هیچ یک از قوانین نافذه دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 در تضاد نمی باشد.

 د، نظریات نجانبین فسخ گردیده میتواند. هرجانب که میخواهد تفاهم نامه را فسخ ک تفاهم نامه هذا نظر به تقاضای

 بفرستد. ،روز قبل از فسخ در خالل مدت41تصامیم تحریر شده خویش را بوسیله یک سند برای جانب دیگر  و

  نقل به زبان دری در شهر کابل امضاء گردد  و بواسطه موسسه اکتید و اداره ملی  2تفاهم نامه هذا در دو کاپی

 هردو کاپی مدار اعتبار می باشد.  اختالف بروز در صورتمیشود که  حفظآمادگی مبارزه با حوادث ثبت و 

 انفاذ

 ماده دهم

این تفاهمنامه از تاریخ که در ذیل امضای طرفین درج است الی مدت یک سال نافذ بوده و در صورت موافقه طرفین قابل 

  تمدید است.
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